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En senvikingatida storgård i Hjärup, Skåne 

Av Katalin Schmidt Sabo 

Schmidt Sabo, K., 2018. En senvikingatida storgård i Hjärup, Skåne. (A Late 
Viking Period manorial farm in Hjärup, Scania.) Fornvännen 113. Stockholm. 

Hjärup in Scania is near both the immense 1st millennium AD settlement of 
Uppåkra and the Medieval town of Lund. Excavations here have revealed a mano-
rial farm active from AD 950–1050. Thirteen buildings belonged to it, of which the 
largest measured 42 by 8 metres. A Viking Period building tradition can be seen to 
mix with subsequent building types. There are indications of a divided residential 
area, the western part being used for public display and the eastern one for hous-
ing, food preparation and stock holding. A large plot of land named Tåfter, ”the 
tofts” on an early map belonged to the farm. 

Spectacular small finds include Urnes brooches, a rare bird brooch, a large pen-
dant replicating a coin of Svend Estridsen, balance scales and a weight and a silver 
coin reflect associations with an upper social elite and alliances with the Danish 
kingdom, which seem to have been accentuated after AD 1000. Some finds have 
military connotations. A “post-Jelling” runestone, probably belonging to this 
farm, speaks about Navne who raised the stone after his brother Toke, who partic-
ipated in a Viking raid to the west and died there. Toke may have been given the 
estate in gratitude by a Danish king for having accompanied him to England on 
raids. The estate was reorganised and divided into several ordinary farms in the 
mid-11th century. This was probably the genesis of the Medieval village of Hjärup. 

Katalin Schmidt Sabo, Arkeologerna, Statens historiska museer, Odlarevägen 5, 
SE–226 60 Lund 
katalin.schmidt.sabo@arkeologerna.com 

Hjärup är en by i västra Skåne nära Uppåkra och 
Lund. I den södra delen av bytomten har det i om-
gångar undersökts ytor som jag har tolkat som 
platsen för en storgård från sen vikingatid. Den 
existerade i hundra år, ungefär från 950 till 1050 
e.Kr., fyra generationer (fig. 1). Vikingatida stor-
gårdar i eller i närheten av västra Skånes medelti-
da byar är snarare regel än undantag (Ridder-
sporre 2003; Jönsson & Persson 2008; Schmidt 
Sabo & Söderberg 2012), och detsamma visar 
studier i andra slättregioner (Tollin 2010; Erics-
son 2012). Det som är unikt och spännande med 
den nyupptäckta storgården i Hjärup är att olikt 
Malmöområdet, där man undersökt närmare 20-
talet liknande, så har storgårdar från samma tid i 
Lundaområdet endast påvisats arkeologiskt på 

några enstaka platser, trots många indikationer 
via runstenar och äldre kartmaterial (Schmidt 
Sabo & Söderberg 2012). Vi vet över huvud taget 
lite om Lundatraktens vikingatid. 

Storgårdens tid är särskilt intressant då de två 
äldsta generationerna där sammanfaller med de 
två yngsta i Uppåkra. Kring 1050 omorganiseras 
storgården och delas upp på flera gårdsenheter. 
Möjligen är det då som den historiska byn Hjä-
rup framträder. Storgården i Hjärup lever under 
en föränderlig tid då Uppåkras roll som central-
plats dalar, staden Lund utvecklas och den his-
toriska tidens byar etableras. Samtidigt är också 
andra samhällsomdanande processer igång med 
den framväxande danska kungamakten och krist-
nandet. 
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140 Katalin Schmidt Sabo 

Fig. 1. Bykarta över Hjärup från 1795 med undersökningsområdena inom storgården och den föreslagna 
storgårdstomtens utbredning streckad. f—Cadastral map of Hjärup from 1795 with excavated areas and the 
proposed extent of the manorial plot marked with a dashed line. 

Kort om begreppet storgård 
Storgårdar anses indikera ett markägande socialt 
övre skikt som forskningen tidigt satte i samband 
med bildningen av den historiska tidens byar 
under senvikingatiden och den tidiga medelti-
den. Eliten lade genom omorganisering och av-
söndring av sina storgårdar grunden för byarna. 
De har sedan fungerat som de markägande grup-
pernas redskap för en fortsatt exploatering av 
underordnade grupper, genom arbetsplikt, dags-
verken och ett arrendesystem (Lindkvist 1979; 

1997; 2014; Skansjö et al. 1989; Myrdal & Tollin 
2003; Riddersporre 1998; 2003; Ericsson 2012, s. 
40 f, 161). Forskningshistoriskt har man skiljt mel-
lan den yngre järnålderns storgård och en medel-
tida huvudgård utifrån en ekonomiskt inriktad de-
finition som förutsatte att järnålderssamhället sak-
nade formaliserad makthierarki och därmed för-
utsättningar för regelbundna resursöverföringar. 
Man antog att basen för järnålderns storgårdar 
huvudsakligen bestod av en egen produktion med 
hjälp av slavarbetskraft, vilken kombinerades med 
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En senvikingatida storgård i Hjärup, Skåne 141 

extern tillägnelse via plundring och tributtagning 
(Anglert 1995, s. 149; Söderberg 2005, s. 55). 

En trestegsmodell för utvecklingen av stor-
gårdarnas organisation under vikingatiden och 
medeltiden har diskuterats livligt av kulturgeo-
grafer, arkeologer och historiker. Det första ste-
get är en driftsform vars arbetsorganisation byg-
ger på trälar eller legohjon boende inom storgår-
darnas tomter. Det andra är en period av huvud-
gårdar med underlydande torp eller gårdsenhe-
ter vars brukare har arbetsplikt på huvudgården, 
och eventuellt även självständiga landbogårdar 
knutna till huvudgården som betalar avrad, d.v.s. 
arrende. Det tredje steget slutligen är en familje-
baserad landbodrift och innebär huvudgårdarnas 
upplösning. Modellen är starkt etablerad inom 
forskningen men har också problematiserats. En 
kritik har berört det stora antalet trälar som mo-
dellens första steg kräver, medan andra har ifråga-
satt den strama uppdelningen i olika driftsformer 
som man menar snarare har förekommit parallellt 
(Berg 2003; Ericsson 2012, s. 40; Hansson 2014, s. 
167; Widgren 2014, s. 61, 69; Håkansson 2017, s. 
55; Schmidt Sabo & Söderberg in press). Ordning-
en på de föreslagna stegen har också ifrågasatts 
från områden där inte alla steg kan beläggas (t.ex. 
Ljungkvist 2006, s. 89 f; Håkansson 2017, s. 170 f). 

Den »lantliga aristokratin» på storgårdarna 
var ingen enhetlig grupp med identiska förutsätt-
ningar. Det varierade i vilken grad eliten kunde 
hävda sin position genom allianser, markförfo-
gande och skilda slags ackumulation och förvalt-
ning av tidigare överskott från intern exploate-
ring (utnyttjande av arbetskraft) och extern till-
ägnelse (handel och vikingatåg). Vi kan förutsätta 
att olika starka ekonomiska och sociala positio-
ner präglade storgårdarna och formade dem till 
utseende, storlek, rumslig uppbyggnad och drift-
system. Storgårdarna fungerade som residens eller 
som förvaltningsgårdar drivna med hjälp av en 
bryte, d.v.s. en gårdsförvaltare (Myrdal & Tollin 
2003; Brink 2014). Storgårdarnas funktion och 
betydelse förändrades över tid, men de anses gen-
omgående ha utgjort centra för lokal och regio-
nal maktutövning (Hansson 2001, s. 44; Ifverson 
2009, s. 403). 

Närvaron av storgårdar och huvudgårdar i den 
historiska tidens byar indikeras ofta av stora toft-
ytor, sammanhängande oskiftade åkerstycken (s.k. 

ornum), runstenar, skattfynd, tidiga träkyrkor, 
breda västtorn i sockenkyrkorna, stenbroar och 
kvarnanläggningar (Andersson & Anglert 1989; 
Riddersporre 1998; 2003; Schmidt Sabo 2005, s. 
72 ff). Storgårdar och huvudgårdar har även kun-
nat beläggas via skriftliga källor från hög- och sen-
medeltiden. Andra kriterier som använts för ar-
keologisk identifiering av storgårdar är särskild 
arkitektur med många och stora byggnader, små-
föremål av högstatuskaraktär, specialiserad eko-
nomi och markerad placering i landskapet (Becker 
2005, s. 237; Söderberg 2005; Bergqvist & Linde-
blad 2013, s. 87). 

Storgården i Hjärup 
Bebyggelsen på storgården i Hjärup framkom vid 
flera skilda undersökningar. Den västra delen fram-
kom 1986–87 vid en räddningsgrävning under 
mycket pressade förhållanden (R. Larsson 1995). 
Den centrala delen undersöktes 2011, då iögon-
fallande fynd gjordes som blev en ögonöppnare 
för platsens dignitet (Schmidt Sabo et al. 2011, 
2013). I öster undersöktes 2015 en yta intill ett 
historiskt känt gårdsläge, och där framkom fler 
byggnader som kunde kopplas till storgården 
(Schmidt Sabo et al. 2016). Endast bottenpar-
tierna av stolphål, gropar och diken återstod av 
storgårdens arkeologiska lämningar. 

Totalt påträffades spåren av 13 byggnader in-
om den storgårdstomt jag föreslår, men eftersom 
inte hela ytan blivit undersökt kan de ha varit 
fler. För husens datering har använts hustypologi, 
14C-analys, stratigrafi och keramikfynd. Bygg-
naderna redovisas här endast översiktligt: för mer 
information hänvisas till respektive undersök-
ningsrapport. Jag har i denna artikel givit husen 
en ny numrering, så för att kunna identifiera dem 
i respektive rapport se tab. 1. 

Samtligabyggnadersomverkarhahört till stor-
gården kan ha stått under perioden 950–1050, 
men alla kan inte ha varit i bruk samtidigt. För-
sök har gjorts att fasindela bebyggelsen i ett etab-
leringsskede och ett utbyggnadsskede, men mate-
rialet höll inte för en konsekvent uppdelning. I 
stället presenteras här samtliga byggnader som 
enligt min mening ingick i storgården (fig. 2). 
Dock indikerar lämningarna att en större föränd-
ring ägde rum på gården, troligtvis kring år 1000. 

Hus 1 och 2 var treskeppiga byggnader som 
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142 Katalin Schmidt Sabo 

Hus nr Husnummer Typ/form Undersökt/uppskattad Datering & underlag 
i resp rapport yta, m2 

1 I/Larsson 1995 Treskeppigt 
halliknande 

137 950-1100 (14C) 

2 II/Larsson 1995 Treskeppigt 
halliknande 

121 950-1100 (14C) 

3 14/Schmidt 
Sabo et al. 2011 

Treskeppigt 
långhus 

141/177 890-1020 (14C) 

4 13/Schmidt 
Sabo et al. 2011 

Treskeppigt 
långhus 

256/280 890-1020, 
ugn 970-1050 (14C) 

5 17/Schmidt 
Sabo et al. 2011 

Tillbyggnad 
till hus 5 

46/50 960-1050 (14C) 

6 15/Schmidt 
Sabo et al. 2011 

Treskeppigt 
långhus 

57 Sen vikingatid 
(AIV-keramik i takbärare) 

7 11/Schmidt 
Sabo et al. 2011 

Enskeppigt 
rektangulärt 

44/80 890-1020 (14C, Skov 1994) 

8 12/Schmidt 
Sabo et al. 2011 

Enskeppigt 
rektangulärt 

50/85 Sen vikingatid 
(hustypologi, liknar hus 7) 

9 13/Schmidt 
Sabo et al. 2016 

Enskeppigt 
rektangulärt 

53/74 860-1000 (14C, Skov 1994) 

10 17/Schmidt 
Sabo et al. 2016 

Treskeppigt 60 Sen vikingatid 
(hustypologi) 

11 16/Schmidt 
Sabo et al. 2016 

Treskeppigt 
långhus 

91 Sen vikingatid 
(hustypologi) 

12 14/Schmidt 
Sabo et al. 2016 

Treskeppigt 
långhus 

46/83 Sen vikingatid 
(hustypologi) 

13 121/Schmidt 
Sabo et al. 2016 

Grophus 2/6 Vikingatid 
(AII- & AIV-keramik) 

Tab. 1. Utgrävda hus i Hjärup och deras nummer i respektive rapport. ł—Excavated buildings at Hjärup and 
their corresponding numbers in each report. 

undersöktes 1986−87 i väster (R. Larsson 1995, s. 
8). Hus 1 mätte 19 x 7 m och hade förutom en stor 
härd ett parti med stenläggning i den norra de-
len. Här påträffades ett bryne, AII-keramik som 
förekommer redan under 900-talet, en sländtrissa 
och foten till en oljelampa i A-gods, samt djur-
ben. Hus 2 var lite mindre, 17,5 x 7 m, och hade 
två härdar centralt placerade i byggnaden. Fyn-
den från detta hus är keramik och djurben. De 
båda husen var konstruktionsmässigt snarlika och 
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påminde om hallbyggnader, eftersom de hade ett 
större mittparti som skulle kunna ha utgjort själva 
salen. Mittspannens längd var i båda husen lika 
med respektive husbredd. Den centrala delen (hal-
len?) i hus 1 har beräknats till 49 m2, medan den 
i hus 2 var cirka 42 m2 stor. Det kan inte uteslu-
tas att det kan ha funnits yttre rader med stolpar 
(se antydningar till stöttor på fig. 8 i R. Larsson 
1995). Byggnaderna var i övrigt inte accentuera-
de på något utmärkande sätt, mer än att de låg 



       
         

      
        

      
         

     
        

         
     

      
       

          
    

        
      

       

       
  

      
        

       
      

        
     
       
       
       

      
       

      
         

      
      

     

  

              
  

En senvikingatida storgård i Hjärup, Skåne 143 

Fig. 2. Schaktplan över bebyggelsen som tolkas höra till storgården. ”—Excavated buildings belonging to 
the manorial farm. 

lite avskilt från de andra husen (Göthberg 2000, 
s. 128; Andersson 2001). Hus 1 och 2 har troligen 
fungerat både som bostäder och för representa-
tion. De fynd som gjordes i detta västra område 
är en senvikingatida piksporre, en lövformad pil-
spets och ett ringspänne, vilka faller väl in i den 
kulturella sfären kring hallbyggnader i stort. 

Hus 3 stod på områdets högsta parti och var 
ett 6 m brett treskeppigt långhus: 20 m av dess 
längd kunde dokumenteras och resten sträckte 
sig utanför schaktkanten i väster. Stolphålen efter 
takbärarna påträffades inom ytan för hus 4. Hus 
3 kan ses som en föregångare till hus 4, dock utan 
samma kraftiga dimensionering. Inom södra 
delen av hus 3 fanns en grop med östersjökeramik 
och diverse andra småföremål. Gropen hade inga 
stratigrafiska relationer till hus 3 men förhöll sig 

rumsligt väl innanför dess vägglinjer och kan ha 
hört till huset. 

Hus 4 var den största treskeppiga byggnaden 
på gården, den hade svagt konvexa väggar och er-
satte hus 3. Den påminde om ett trelleborgshus, 
men saknade ett större stolpfritt mittparti. Bygg-
nadens största bredd var 8 m och längden minst 
42 m (gavlarna låg utanför schaktkanterna). Hu-
set hade haft minst sju takbärande bockar, möjli-
gen åtta. Stolphålen var relativt små och grunda 
och det fanns inte många spår av omstolpningar. 
En ingång kunde identifieras i husets norra vägg-
linje, placerad strax öster om en anslutande, ut-
vändig nordsydlig hägnad. En ingång från söder 
borde ha legat i husets centrala del. Till ytan har 
byggnaden varit bortåt 280 m2 stor. Intill det 
södra stolphålet vid husets mittersta bock fanns 

Fornvännen 113 (2018) 



        
        

      
       
       

         
        
       

      
      

        
        

    
     

     
     

      
     

       
        
         

        
        

           
         

        
        

         
         
         

      
       

     
    

        
       
      

        
      

          
         

          
          
           
        

            
      

        
        

         
        
      

     
     

     
      

       
         

        
        

      
        

     
      

      
           

     
     

    
       

      
          

      
      
       
        

      
         

    
      

       
     

      
     

      
       

     
      
       

      
          

      
       
       

      
         

       
     

  

  

144 Katalin Schmidt Sabo 

en liten grop med ett brännoffer av bearbetat djur-
ben och bränd lera. I husets nordöstra del påträf-
fades en stor nedgrävning, troligen från början 
en källargrop. Sedermera fick den en ny funktion 
då en stor kupolugn anlades mitt i den. 

Att hus 4 byggdes på samma plats som hus 3 
tyder på att områdets högsta punkt var viktig att 
hävda även för det nya husets funktion (Hållans 
Stenholm 2012, s. 183 ff). Resonemanget stärks 
också av ett flera meter brett anläggningstomt 
område längs med hela södersidan av hus 4, vil-
ket tyder på en vilja att understryka dess prestige-
fyllda framtoning och monumentala karaktär. 
Byggnadens uttryck, med tydlig inspiration av 
trelleborgshus, vilka brukar kopplas samman med 
nätverket kring den kristna danska kungamak-
ten, avspeglar en förändrad ställning för gårdens 
innehavare (Håkansson 2017, s. 256 f). 

Hus 5 var troligen enskeppigt, och tillbyggt i 
anslutning till den nordöstra delen av hus 4. Till-
byggnaden var minst 6,5 m bred och 8,4 m lång. 
I dess norra del fanns en meterstor rund härd-
grop. Sydost om hus 4 påträffades ett litet tre-
skeppigt hus, hus 6, som var 14 x 5 m stort. Bygg-
naden var något skev i sin grundplan. Hus 7 var 
enskeppigt och hade en bredd på 5,75 m. Huset 
kunde följas 10 m fram till schaktkanten i öster. 
Hus 8 var även det enskeppigt med en bredd på 
5,4 m och kunde följas 10 m fram till schaktkan-
ten i väster. Inom husets yta fanns en grop med 
östersjökeramik och över 2,5 kg djurben. Två 
hägnader som anslöt till husets norra sida upp-
fattades som sammanhörande med huset. Möjli-
gen var detta ett slakthus. 

Även hus 9 i öster var enskeppigt. Längden var 
14,7 m, men bredden kunde inte bestämmas efter-
som den norra väggen låg utanför undersöknings-
området. I ett av stolphålen fanns ett litet skiffer-
bryne, kanske ett byggnadsoffer. I husets centrala 
södra del låg en härdrest. Hus 9 kan inte ha varit 
samtida med hus 11. Hus 10 var ett litet treskep-
pigt hus med endast tre bockar, 10 x 5 m stort. 
Det låg söder om hus 11 och kan ha varit samtida 
med det. Hus 11 mätte 15,5 x 5 m och var treskep-
pigt med fyra bockar. Hus 12 var treskeppigt med 
en längd på minst 11 m och en bredd på cirka 5 m. 
Huset fortsatte utanför schaktkanten i väster. 

Hus 13, slutligen, var ett grophus vars östra del 
på 2 x 1 m låg inom undersökningsområdet. Hör-

nen var rundade, botten var plan och i det nord-
östra hörnet fanns rester av en härd, vilken möj-
liggör tolkningen att grophuset använts som bo-
stad. Skärvor av AIV-typ och östersjökeramik 
med datering till 700–1050 e.Kr. tillvaratogs. 

Förutom byggnaderna hörde även en brunn 
och två utomhushärdar till storgården. Vi tolkar 
ett nordsydligt dike och hägnaden som anslöt till 
norra sidan på hus 4 som markering av en upp-
delning av storgårdens tomt i en västlig och en 
östlig del (fig. 2). Gårdens västra del kan förslags-
vis ha använts för boende och representation, 
medan den östra delen kan ha haft mer hushålls-
relaterade funktioner för matberedning, slakt och 
djurhållning, samt möjligen som bostad åt tjänste-
folk, legohjon och eventuella trälar. Denna hypo-
tetiska gräns har i så fall gått tvärs över hus 4 och 
delat upp även det funktionellt. 

De treskeppiga byggnaderna, som var flest, 
återspeglar ett traditionellt förhistoriskt bygg-
nadsskick med husen i öst-västlig riktning och en 
relativtöppengårdsstruktur.Fyraavgårdensbygg-
nader, hus 5, 7, 8 och 9, var dock enskeppiga och 
uppförda med en ny byggnadsteknik. Den enskep-
piga hustypen med raka väggar förekommer re-
dan från 900-talet, men anses öka under 1000-
talet och framåt (Skov 1994, s. 144). Att man 
tillförde ett nytt byggnadsskick till det traditio-
nella kan tolkas som tecken på en vilja att genom 
arkitekturen accentuera skillnader mellan olika 
sociala grupper med olika tillhörighet och olika 
funktioner (Qviström 2007, s. 229). Det har i 
forskningen framförts att enskeppiga hus initialt 
varit enfunktionshus (Göthberg 2000, s. 85) och 
kunnat hysa bostäder för underordnade grupper 
(Håkansson 2004, s. 302). Generellt sett anses 
grophus under järnåldern också visa på en ökad 
social stratifiering, där grophusen anses repre-
sentera närvaron av egendomslösa, fria eller ofria 
(Becker 2006, s. 55). Diket och hägnaden som 
verkar ha delat gårdstomten i två funktionella 
delar kan också ha varit ett led i en sådan social 
markering (jfr Heimer 2009, s. 339). 

Det är alltså möjligt att de enskeppiga bygg-
naderna uppfördes först i samband med det för-
ändringsskede på gården som föranledde att man 
rev hus 3 och på dess ställe uppförde det mycket 
pampigare och större hus 4, som signalerade kopp-
lingar till den danska kungamakten. Någonting 
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Fig. 3. Spänne som avbildar en fågel 
i profil. Metallsökarfynd ur ett dike 
strax norr om hus 4. Foto Thomas 
Lindell. Ž—Brooch depicting a bird 
in profile, found in a ditch just 
north of buidling 4. 

skedde som möjliggjorde och fodrade en kraftig 
ökning av gårdens inomhusyta. Det kan ha skett 
ett maktskifte på gården (Hållans Stenholm 2012, 
s. 184). Förändringen syns även i fynden. 

Fynd 
Vid undersökningarna framkom ett begränsat 
keramikmaterial från perioden 950–1050 bestå-
ende av inhemskt AIV-gods och östersjökeramik. 
Utöver keramik tillvaratogs metallföremål, bitar 
av granatglimmerskiffer, brynen, delar av väv-
tyngder, lerklining och djurben. 

Tre intressanta metallföremål påträffades i det 
västra området: en piksporre med datering till 
perioden 1020–1050, en lövformad pilspets vars 
äldsta datering går ner till 1000-talets mitt och 

Fig. 4. Två urnesspän-
nen, metallsökarfynd i 
äldre matjord söder om 
hus 4. Foto Staffan 
Hyll. Ž—Two Urnes 
brooches, detector find 
in fossil topsoil south of 
house 4. 

ett ringspänne i kopparlegering med upprullade 
ändar, fynd som faller väl in i storgårdens period 
(Bergman & Billberg 1976; Roesdahl 1992, s. 231, 
257; R. Larsson 1995, s. 27; Isberg 2016; Håkans-
son 2017, s. 217, 224, 244, 246). 

Vid undersökningarna under 2000-talet in-
gick systematisk metallsökning vilket bidrog till 
att en rad högstatusrelaterade metallföremål fram-
kom som lösfynd i ett äldre matjordslager, fram-
för allt kring det stora hus 4 (fig. 3–6). Fynden 
verkar inte härröra från någon utplöjd skatt, utan 
är snarare tappade. 

Först fynden av kopparlegering. Ett spänne 
avbildar en fågel i profil (Schmidt Sabo et al. 2011, 
fnr 1). Spännet är helt intakt, förutom på baksi-
dan där fästanordningen saknas (fig. 3), och är 20 
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x 35 mm stort. Fågelkroppen är rikligt dekorerad 
och klorna kraftfulla, liksom näbben. Kvaliteten 
är högklassig. Två liknande fågelspännen har på-
träffats i Uppåkra (Hårdh 2010, s. 258, 268). I 
Bunkeflo gjorde man ett snarlikt fynd väster om 
trelleborgshuset på storgården (Lövgren et al. 
2007, s. 261 f). Ett fynd finns från Södra Sandby 
(Strömberg 1961) och ett annat från Hjortsberga 
i Blekinge (Hårdh 1976). I Lund har man funnit 
ett exemplar av bly från 1020−1050 (Stenholm 
1976, s. 295). I Danmark finns flera fynd, bl.a. 
från Toftegård på Östfyn (Henriksen 2000, s. 44). 
Dateringen hos dylika spännen ligger huvudsakli-
gen i 1000-talet. Fågelmotivet kan föreställa en 
duva eller en örn (Pedersen 2001, s. 19, 26 f, 47 ff). 

Fig. 5. Två fynd av vågar 
som påträffades i den äldre 
matjorden strax söder om 
hus 4. De stora vågarmarna 
är 62 mm långa och den 
mindre 52 mm. En sfärisk 
vikt av bly med platt botten 
framkom mellan hus 7 och 8. 
Foto Staffan Hyll. Ÿ—Two 
sets of scales and a weight 
were found just south of 
building 4. The spherical 
lead weight with a flat bot-
tom was found between 
buildings 7 and 8. 

Norr om hus 4 påträffades även ett förgyllt 
djurhuvud, möjligen från en nyckel- eller dräkt-
nål, som kan dateras till vikingatiden (Hårdh 
2010, s. 258, 269; Schmidt Sabo et al. 2011, fnr 2). 
Ett stort urnesspänne (44 x 42 mm) framkom sö-
der om hus 4 (fig. 4; Schmidt Sabo et al. 2011, fnr 
39). Ett lite mindre urnesspänne på 30 x 25 mm 
påträffades ca 10 m söder om det stora spännet 
(Schmidt Sabo 2008, fnr 1). Spännena finns i oli-
ka utföranden från sen vikingatid till 1100-talets 
mitt (Bergman & Billberg 1976, s. 206 ff; Hårdh 
2010, s. 265) och anses signalera en stark ställ-
ning för den danska kungamakten (Håkansson 
2017, s. 269). 

Två delar av vågar framkom strax söder om 

Fig. 6. Myntformat spänne 
med ett Svend Estridsen-
mynt som förebild, 31 mm i 
diameter. Metallsökarfynd 
ur äldre matjord ca 15 m sö-
der om hus 4. Foto Staffan 
Hyll. Ÿ—Coin-shaped brooch 
with a motif modelled on a 
coin of Svend Estridsen (31 
mm diameter). Detector find 
15 m south of building 4. 
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hus 4 (Schmidt Sabo et al. 2011, fnr 4–5). Den ena 
har två armar på vardera 62 mm som hålls sam-
man av ett mittparti (fig. 5). Av den andra vågen 
återstår endast en arm som är 52 mm lång. Enligt 
Steuers typologi tillhör vågarna typ 5. Typen da-
teras främst till 900- och 1000-talen, men har 
även använts längre fram i tiden (Steuer 1997, s. 
27 ff). En vikt av bly på 68 g, funnen mellan hus 
7 och 8, kan vara samtida med vågarna (Steuer 
1997, s. 61; Schmidt Sabo et al. 2011, fnr 62). 

Söder om hus 4 påträffades även ett så kallat 
myntspänne (Schmidt Sabo et al. 2011, fnr 19). 
Det är präglat med ett av Sven Estridsens mynt 
som förebild, men har en större diameter (fig. 6). 
Motivet är en tronande Kristus iklädd mantel och 
med gloria. Sven Estridsen, kung cirka 1047–74, 
är bland annat känd för sitt intresse för spridan-
det av kristendomen, som under hans tid blev 
fast etablerad i det danska riket inklusive Skåne. 
Det präglade blecket mäter 31 mm i diameter. På 
baksidan syns märken efter en fästanordning. 
Snarlika fynd finns från Löddeköpinge, Oxie, 
Bonderup, Östra Tommarp och Lund (Hauberg 
1900, tab. IX:31–34; Hårdh 1976, s. 107; Ohlsson 
1980, s. 101; Jönsson & Brorsson 2003, s. 181 f; 
Jönsson 2011, s. 52). 

Myntformade spännen var vanliga i det tyska 
och frisiska området under 1000-talet (Spiong 
2000; Mats Roslund, e-post 2011-05-16). Kung-
ar kunde låta tillverka sådana för att ge till sina 
allierade som medaljer eller liknande. Bar man 
smycket på sig visade man att man tog ställning 
för kungen och även för kristendomen. Mynt-
spännen påträffas ofta på samma platser som ur-
nesspännen, vilka också kan tolkas som emblem 
eller amuletter med kristna förtecken (Håkansson 
2017, s. 268). Ett silvermynt slaget i Lund för 
Hardeknud(danskkung1035–42)påträffadesnära 
grophuset, hus 13 (Schmidt Sabo et al. 2016, s. 31 
ff, fnr 12; Wowern u.å., s. 14). Söder om hus 4 
påträffades även ett 60 mm långt dekorerat brons-
rör som i den nedre delen troligen varit samman-
satt med en spets eller liknande (Schmidt Sabo et 
al. 2011, fnr 10). Möjligen är det en stylus eller en 
kläpp som suttit fast på en ring. 

Metallföremålens typer är något utöver det 
vanliga från denna tid. Kvaliteten på myntspännet 
och fågelfibulan är dessutom av yppersta klass. Ti-
digvikingatida föremål som ovala spännbucklor, 

treflikiga spännen och likarmade spännen saknas, 
liksomhantverksrelaterade fynd, förutomensländ-
trissa och vävtyngder. Fynden av vikten, vågarna 
och myntet indikerar ekonomiska transaktioner. 

De prestigefulla fynden härrör snarare från 
1000-talet än från 900-talet, vilket skulle kunna 
antyda att storgårdens innehavare först under 
1000-talet fick större möjligheter att anskaffa 
föremål från den elitära kulturella sfären. Det 
kan ha sammanfallit med den föreslagna utbygg-
naden av storgården. Sammantaget vittnar fyn-
den, med starka identitetsskapande attribut, om 
storgårdens sociala kontaktnät och tillhörighe-
ten till ett socialt överskikt, med förgreningar 
ända upp till den danska kungamakten. Kontak-
ten med kungamakten kan ha skett via delta-
gande i vikingafärder västerut. Prestigeföremål 
användes av eliten som tecken på allianser och för 
att upprätthålla och reproducera samhällets so-
ciala och politiska organisation, då nya grupper 
etablerade sig i samhället (Hedeager 1990, s. 91; 
Hermanson 2000, s. 10 ff; Helgesson 2002, s. 32; 
Håkansson 2017, s. 211 ff). 

Runstenen 
Någonstans i den södra delen av byn har en run-
sten av typen »efter Jelling» stått (Jacobsen & 
Moltke 1942, DR 266). Den tillverkades omkring 
1000 eller kort därefter, under Sven Tveskäggs 
tid som kung i Danmark. Dessa stenar anses ha 
rests för folk som stod kungen nära, eventuellt 
som medlemmar i hans hird (Randsborg 1980, s. 
27 f; Anglert 1995, s. 36; Helgesson 2008, s. 59). 
Stenen kan ha stått vid en av ingångarna till den 
undersökta storgården (Zachrisson 1999; Heimer 
2009, s. 336). 

Texten översatt till danska lyder Navne rejste 
denna sten efter sin broder Toke. Han fandt døden vest-
på (Jacobsen & Moltke 1942, s. 322). Den familje-
anknutna texten anses syfta på personer som in-
gått i ett brödraskap eller kompanjonskap (Rands-
borg 1980, s. 27; Anglert 1995, s. 39f; Lihammer 
2003, s. 102). Toke kan ha stupat under ett av 
Sven Tveskäggs krigståg i England, som vid upp-
repade färder från år 991 och framåt pressade lan-
det på stora gälder. Härtågen västerut kom mer 
och mer att likna regelrätta erövringståg ledda av 
män ur de skandinaviska kungaätterna (Liham-
mer 2007, s. 192; Helgesson 2008, s. 59). 
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Ett hypotetiskt resonemang skulle kunna peka 
i riktningen att Toke deltagit i vikingatåg väster-
ut, troligen i Sven Tveskäggs hird. Toke kan ha 
bott på storgården i Hjärup, eller så har han fått 
överta storgården efter en tidigare innehavare eller 
bryte. Kanske har kungen eller en av hans allie-
rade givit Toke gården som tack för deltagande i 
härtågen, i samma anda som hirdmän även fick 
del av gälderna. Utbyggnaden av storgården, som 
troligen skedde kring millennieskiftet, med det 
nya stora trelleborgsliknande huset (hus 4) och 
flera nya byggnader, skulle kunna avspegla Tokes 
nya möjligheter med härtagen arbetskraft och 
kapital. När Toke stupar under sitt sista vikinga-
tåg får Navne, en vapenbroder, ta över storgår-
den. Därför reser Navne runstenen som minne 
över Toke och som ett bevis på att övertagandet 
av dennes storgård gått rätt till. I en tid då jord-
rättigheter omprövades kan runstenarna bland 
annat ha rests för att hävda ett jordinnehav som 
var grundat på släktskap eller kompanjonskap, i 
synnerhet om detta jordinnehav upplevdes som 
hotat (Ifverson 2009, s. 438). 

Agrar ekonomi & produktion 
Sannolikt vilade storgårdens ekonomi på agrar 
produktion i egen regi. Det arkeobotaniska mate-
rialet avvek inte från vad man brukar se på vi-
kingatida gårdar. Det visar att man odlade skal-
korn och höstsådd råg i ungefär lika delar. Därtill 
fanns andra grödor som emmer, brödvete, enkorn, 
havre och lin. Rensning av spannmål skedde på 
gården. Linet kan ha odlats för växtens oljerika 
fröer, alternativt för framställning av textil (M. 
Larsson 2011, s. 70 f). 

Djurhållningen på gården krävde betes- och 
ängsmarker, vilket syntes i proverna genom arter 
som är typiska för den miljön. Några få indika-
tioner för trädgårdsodling påträffades i form av 
lök, ärta, rova (åkerkål) och svartsenap (M. Lars-
son 2015, s. 22 f, 39). Både odling och djurhåll-
ning har troligtvis gett gården ett överskott, men 
det arkeobotaniska materialet var för litet för att 
tillåta några mera långtgående slutsatser (M. 
Larsson 2011). 

Tomt och toft 
Som gårdstomt till storgården föreslår jag hela 
den södra delen av Hjärups senare kända bytomt 

inom vilken den påvisade bebyggelsen bredde ut 
2sig: ett område på cirka 30 000 m . Strax söder 

om bytomten finns på äldre kartor ett stort sam-
manhängande toftområde kallad Tåfter (Manhag 
2000, s. 23). Detta toftområde beräknas ha varit 
53 000 m2 stort och har förmodligen tillhört den 
nu undersökta storgården, vilket innebär att hela 
storgårdsområdet bör ha varit minst 83 000 m 
stort. Som jämförelser kan nämnas att de toftom-
råden som tros ha hört till kungsgården i Oxie 
har beräknats till mellan 37 000 och 42 000 m2 i 
storlek, en storgård i Sunnanå hade troligen en toft-
areal på 45 000 m2, medan en toft till en storgård 
i Södra Sallerup kan ha varit uppemot 55 000 m2 

stor (Jönsson & Persson 2008, s. 83, 86, 90). 
I en retrogressiv kartstudie har även den norra 

delen av Hjärups bytomt pekats ut som en möjlig 
plats för en storgård. Här finns ett ännu större 
sammanhängande toftområde som hörde till två 
av byns gårdar, nr 4 och 10 (Riddersporre 2003, 
s. 155). Det toftområdets yta är beräknad till 

258 000 m , medan själva tomtytan inte har gått 
att uppskatta. Man har visserligen företagit un-
dersökningar inom området, men äldre utschakt-
ningar har förstört eventuella bebyggelsespår 
(Bolander 2012; Lindberg & Söderberg 2014). 
Det kan således vara så att grunden för Hjärups 
by initialt utgjordes av två storgårdar, något som 
faktiskt har observerats på flera håll (Jönsson & 
Persson 2008, s. 75; Ericsson 2012, s. 162). 

Varför skall gården i Hjärup ses som en storgård? 
Storgården i Hjärup uppvisar flera viktiga bebyg-
gelse- och lokaliseringsfaktorer som brukar kopp-
las till storgårdar: 1) närheten till landsväg, 2) när-
heten till ett vadställe, 3) placering på en högre 
topografisk nivå än omgivningen, 4) stora bygg-
nader och många hus, 5) stor gårdstomt och stor 
toftmark. Det finns flera topografiska likheter 
mellan centralplatsen i Uppåkra och storgårdens 
läge i Hjärup. Uppåkra ligger också högt, på norra 
sidan av Hjärupsbäcken med en väg genom bo-
platsen intill ett vadställe över ån. Storgården lig-
ger också enligt min bedömning i ett strategiskt 
kommunikativt läge i förhållande till både Upp-
åkra och Lund (se Söderberg 2005, kap. 4 för jäm-
förelser av storgårdars topografi och landskap). 

Tolkningen att bebyggelsen på de tre under-
sökningytorna representerar en storgård bygger 
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på antagandet att gårdens tomt ska ha motsvarat 
hela den stora yta som återges i fig. 1. Antalet 
byggnader var högre än för en ordinär vikinga-
tida gårdsenhet, och dessutom var byggnaderna 
av olika typ och karaktär, med monumentala drag 
kring gårdens största byggnad, hus 4. Den före-
slagna funktionsindelningen av gårdstomten stär-
ker också tolkningen som storgård. 

Den sammanlagda inomhusytan på undersök-
ningsytorna översteg 1100 m2, medan en möjlig 
samtida byggnadsyta uppgick till minst 870 m2. 
Denna yta kan jämföras med intervallet på 500– 
1000 m2 som inom forskningen har angivits som 
byggnadsyta för storgårdar under vikingatiden 
och medeltiden (Hansson 2014, s. 169). Jäm-
förelser kan även göras med den uppmätning 
som gjorts i Halland av två undersökta storgår-
dars inomhusyta från perioden 950–1050: 334 m2 

(Skrea 193:1) respektive 423 m2 (Laholm 197:2; 
Håkansson 2017, s. 123). I en skånsk studie ligger 
de högsta byggnadsytorna på stora gårdar under 
vendel-vikingatiden på 500 m2 (Artursson & Car-
lie 2005, s. 237). Storgårdens omfång i Hjärup, då 
bebyggelsen var som störst, kan tala för att den 
drevs i stordrift med arbetskraft i form av under-
ordnade grupper boende på gården. Dock är det 
vanskligt att avgöra i vilken omfattning detta kan 
ha skett eftersom bostadsytor är svåra att identi-
fiera (Hansson 2014, s. 182). 

Om man jämför den undersökta storgården i 
Hjärup med andra samtida storgårdar så måste 
man karakterisera den som mycket stor. Men det 
är svårt att hävda att den skulle vara ett exempel 
på en storgård för den allra högsta eliten. Trots de 
två hallbyggnaderna (hus 1 och 2) och den stora 
trelleborgsliknande byggnaden (hus 4), samt de 
högklassiga fynden saknas nämligen: 1) tecken 
på hantverksmässig produktion av lyxbetonade 
föremål och handelsvaror, 2) riklig förekomst av 
ädelmetaller, 3) tecken på religionsutövning gen-
om upprepade riter och kulthandlingar, 4) när-
het till gravar (i alla fall är inga kända idag), och 
5) stora mängder med hushållsavfall – faktorer 
som brukar förknippas med de högsta elitära 
miljöerna (Lundqvist 1996, s. 6). 

Fynden från gården är speciella till sin sam-
mansättning med flera som är högstatusindike-
rande, men de vittnar inte om någon vidlyftig 
lyxkonsumtion. Gårdens innehavare under 1000-
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talets första hälft kan karakteriseras som en stor-
bonde, en lokal magnat, och kanske också som en 
krigare som haft kontroll över en stor agrar enhet 
och som i sitt storhushåll har haft en stab av 
anslutna familjemedlemmar, men troligen också 
tjänstefolk och underlydande grupper av olika 
slag. 

Storgården i relation till Uppåkra, Lund och det 
historiska Hjärup 
I ett sydskandinaviskt perspektiv har Hjärup ett 
intressant läge i förhållande till järnålderscentral-
orten Uppåkra. Uppemot ett tiotal bebyggelse-
enheter, alla i likhet med Hjärup med namn-
efterledet –torp, ligger i en ring kring Uppåkra. 
Johan Callmer (2001) tolkar torpenheterna som 
underordnade eller allierade bebyggelser inom 
ramen för ett stort godskomplex hörande till 
Uppåkra. Enligt ortnamnsforskningen ska torp-
bebyggelserna som äldst ha fått sina namn under 
vikingatiden, men Callmer vill gärna föra ner 
deras tillblivelse och namngivning till före vi-
kingatiden, då Uppåkra fortfarande hade kon-
troll över sin domän. 

Mats Anglert (2006, s. 85; Anglert et al. 2010, 
s. 12) som också studerat torp-bebyggelser ser ett 
händelseförlopp  där  omvandlingen  av  den  äldre 
domänen  Uppåkra,  genom  den  danska  kunga-
maktens  allt  större  inflytande,  ska  ha  inneburit 
att bebyggelser med –torp-namn etablerades runt 
Uppåkra.  Antingen  var  de  helt  nya  bebyggelser 
eller  så fick  gamla etableringar  nya  »ägare»  och 
nya  torp-namn.  Hjärup-storgårdens  etablering 
skulle kunna sättas i samband med en omorgani-
sering  av  centralplatsens  sociala  struktur,  där 
markägande familjer/släkter flyttade ut från Upp- 
 åkra  till  de  platser  runt  centralplatsen  som  kom 
att  benämnas  torp-byar.  Storgårdar  kan  ha  etab-
lerats  på  nya  platser  som  tidigare  saknat  be-
byggelse,  eller  anlagts  på  befintliga  gårdar  som 
exempelvis beslagtagits av hirdmän i den danska 
kungliga hirden (Anglert 2003, s. 134). 

Det är möjligt att storgårdens innehavare kom 
från  Uppåkra.  Man  kan  tolka  storgårdens  ut-
veckling i Hjärup utifrån teorin om att befintliga 
gårdar kan ha tagits  över  av  hirdmän  som delta-
git  i  vikingafärder  med  kungen.  Då  skulle  man 
kunna  tolka  den  första  etableringsfasen  av  stor-
gården som en förvaltningsgård, skött av en bryte, 
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utsänd från Uppåkra att ombesörja och säkra den 
agrara produktionen för någon som bodde på 
centralplatsen. Utbyggnadsfasen skulle kunna re-
presentera perioden då gården givits till, eller 
övertagits av hirdmannen Toke, som omnämns 
på runstenen. Prestigefynden på platsen upp-
träder under 1000-talet, det vill säga först efter 
att storgårdens företrädare kan antas ha deltagit i 
vikingafärder och lyckats återkomma och befästa 
sin ställning på storgården. Navne, också en hird-
man eller en köttslig broder till Toke, har sedan 
tagit över gården och rest sten efter honom. 

Vid tiden för storgårdens nedläggning flyt-
tades allt fler av Uppåkras funktioner till Lund, 
och det försvarssystem som organiserats för att 
säkra centralplatsen var inte längre aktuellt (Hel-
gesson 2010, s. 112). Storgårdens innehavare kan 
ha flyttat in till Lund. Kring 1050 genomgick be-
byggelsen där en reglering, stora tomter delades 
upp i mindre och stadsgränsen flyttades ut så att 
stadens område blev mycket större (Johansson 
Hervén 2008, s. 266 ff). Med den sociala standard 
som storgården i Hjärup avspeglar kan inneha-
varna mycket väl ha haft råd att köpa sig en tomt 
inne i Lund och flytta dit med sitt hushåll. 

Det verkar som om den forna storgårdstom-
ten delades upp på flera mindre enheter vid mit-
ten av 1000-talet. I det arkeologiska materialet 
kan vi belägga två gårdar i väster som etablera-
des på det historiskt kända gårdsläget nr 8 (enligt 
kartan från 1795 och R. Larsson 1995, s. 11), och 
två gårdar i öster på gårdsläge nr 1 och 6 (Schmidt 
Sabo et al. 2011; 2016), men gårdarna verkar inte 
ha anlagts vid ett och samma tillfälle. De två på 
gårdsläge 8 kan ha etablerats samtidigt cirka 1100. 
Gård 1, av vars läge vi endast kunde undersöka 
utkanterna, anlades under 1000-talets senare del. 
Gård nr 6 däremot verkar inte ha anlagts förrän 
kring 1500. Kring år 1795 ligger inte mindre än 
sex gårdar inom detta område. 

Storgårdars nedläggning och omorganisering 
till mindre enheter har arkeologiskt kunnat följas 
på flera håll. I Malmöområdet kan vi exempelvis 
se hur en storgård vid Hyllie delas upp i tre går-
dar, en vid Bunkeflo delas i två och en vid Lock-
arp i tre gårdar, samtliga under perioden 1150– 
1200 (Schmidt Sabo & Söderberg 2012, s. 148). 
Från Halland finns exempel på storgårdar vid 
Skrea och Veinge som delas upp i vardera tre går-

dar under perioden 1150–1250 (Håkansson 2017, 
s. 130) och i Ösarp delas en storgård i två enheter 
vid 1100-talets mitt (Håkansson 2017, s. 165). I 
Hjärup kan förändringen som skedde tolkas i ter-
mer av en övergång från storgårdsdrift till familje-
baserade gårdsbruk. Övergången kan ha skett 
genom att man tillåtit grupper knutna till 
storgården att ta steg i riktning bort från olika 
former av underordning, på väg mot eget ansvar 
för en produktionsenhet som arrenderades från 
markägarna (Neveus 1974; Lindkvist 1979; 
1997; Lindkvist & Myrdal 2003). 

Man kan hävda att Hjärup som by bildades 
först ca 1050 genom att flera samtida gårdar 
anlades på tomten där storgården haft sin ut-
bredning. Även i den norra delen av Hjärup, där 
ännu en storgård kan ha legat, kan nya gårdsen-
heter ha tillkommit och anlagts. Om det låg flera 
gårdar i närheten samtidigt med den undersökta 
storgården, då kan man hävda att byn Hjärup 
redan fanns ca 950. Men om den äldsta bebyg-
gelsen i Hjärup initialt endast bestod av den 
undersökta storgården är det svårt att kalla den 
för en by, eftersom en sådan skall ha minst två 
självständiga gårdsenheter med någon form av 
samarbete (Schmidt Sabo & Söderberg 2012, s. 
147). Fanns det dock en storgård i norr som var 
samtida så kan Hjärup initialt ha varit ett slags 
storgårdsby (Ericsson 2012, s. 162). Bynamnet 
Hjärup kan ursprungligen ha uppstått som nam-
net på en storgård, för att senare namnge den by 
som bildades efter storgårdens omorganisation. 
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ter och till Hélène Borna-Ahlkvist och Mats Mogren 
för genomläsning och kommentarer. Tack även till 
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Summary 

In the southern part of the village of Hjärup near 
Lund, repeated excavations have uncovered re-
mains of buildings which have been interpreted 
as a manorial farm from AD 950–1050. The Viking 
Period is poorly known in the area, which makes 
this site unique. The estate existed during a time 
when the central site in Uppåkra was beginning 
to decline and the Early Medieval town of Lund 
was starting to develop. The function of such 
estates changed over time, but they are consid-
ered to have been centres of local and regional 
power. The aristocracy that owned them were 
never a unified group, but claimed their positions 
through alliances, land consolidation and vari-
ous opportunities for accumulating surpluses. 

The manorial farm was made up of 13 build-
ings, but not all were contemporaneous. The 
most eye-catching one was about 42 metres long 
and 8 metres wide, with clear inspiration in its 
layout from Trelleborg houses, and there were 
two almost identical buildings that resembled 
halls. The Viking Period building tradition mix-
ed here with Early Medieval types. There were 
indications of a divided spatial pattern, the west-
ern part being used for public display and the 
eastern part for housing, food preparation and 

stockholding. Buildings and finds indicate a ma-
jor change around AD 1000, which increased the 
significance of the site. This is indicated not least 
by high-quality finds including two Urnes broo-
ches, a rare bird brooch, a large pendant replicat-
ing a coin of Svend Estridsen, balance scales and 
a weight, and a short-cross silver coin, reflecting 
associations with an elite, and allegiance to the 
Danish king. There are also some finds of wea-
ponry. 

A rune stone found nearby likewise indicates 
that the manor was inhabited by aristocrats. The 
inscription tells of Navne who raised the stone 
after his “brother” Toke who died westward, pro-
bably participating in Viking raids on England. 
It is possible that nobles at Hjärup were involved 
in varying alliances, initially in an Uppåkra con-
text and later in relation to a new power sphere, 
chiefly consisting of the Danish crown and its 
representatives in the emerging town of Lund. 
The manor seems to have been split up into sev-
eral ordinary farm units about 1050, when 
Navne and his descendants may have moved to 
Lund. This marks the starting point for the his-
torically known village of Hjärup. 
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