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Förord 

Denna uppsats utkom första gången under hösten 1988. För den 
andra upplagan har rättelser och tillägg gjorts i enlighet med några 
av de många konstruktiva och tänkvärda synpunkter som kommit 
mig till del. 

Uppsala, Menlösa barns dag 1989 

Thomas Lindkvist 
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I. Inledning: riksenande eller 
statsbildningsprocess? 

"Sveriges rike är av hedna värld samman kommit, av Svea och Göta 
rike". I inledningsorden till den år 1442 stadfästa yngre versionen av 
den svenska landslagen finns den historiska utsagan, att det svenska 
riket en gång uppstod genom en sammanslagning eller förening av 
Svealand och Götaland. Kristofferska landslagen ger däremot inga 
närmare upplysningar om hur detta hade gått till, än mindre finns 
några kronologiska preciseringar. 

En gång var det svenska rikets uppkomst ett viktigt problem inom 
svensk historieforskning. Med en historiesyn där det politiska ske
endet och de politiska institutionernas utveckling var de centrala 
analyskategorierna blev tidfästningen av rikets uppkomst en väsentlig 
fråga. 

Riket uppfattades som en politisk organisationsform och som en 
överhistorisk princip. Genom att spåra dess ursprung skulle den 
svenska historiens begynnelse kunna fastställas. I detta samman
hang blev det väsentligt att precisera ett post quem\ en tidpunkt då ett 
svenskt rike senast kan ha existerat.1 Som avgörande kriterium 
används, inte alltid explicit uttalat, att de två landsdelarna, Götaland 
och Svealand, skulle vara förenade under en kung; därigenom skulle 
det ha funnits en gemensam politisk ledning. Rikets enande och upp
komst uppfattas i ett statscentrerat perspektiv som en politisk 
och/eller militär händelse (eller en serie av händelser). 

Diskussionen kring rikets uppkomst hör alltså hemma i en tradition 
inom historieforskningen där intresset inte i första hand är inriktat 
på att klarlägga processer och sociala relationer utan snarare på att 
förklara händelser och utreda händelseförlopp. Problemet för 
forskarna låg i att datera det svenska rikets uppkomst. 

Utifrån det arkeologiska materialet och med en stor tilltro till Beo-
wulfkvädets och Ynglingatals möjligheter att brukas som källor till 
historiska händelser rekonstruerade Knut Stjerna ett intrikat händelse
förlopp. På 500-talet har svearna blivit mäktigare eftersom götarna 

1 Se översikten och diskussionen i Behre 1968. För allmänna historiografiska 
aspekter, se Torstendahl 1982. 
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hade försvagats till följd av att många bland dem hade rekryterats av 
stamfränder nere på kontinenten. Beowulfkvädet skildrar strider 
mellan svear och götar (geatas). Kvädet betraktade Stjerna som ett 
geatiskt eller götiskt hjälteepos om en svunnen storhetstid. De strider 
som skildras var de som innebar att detta rike gick under. Götarna 
erövrades av svearna.2 

Stjernas lysande konstruktion utsattes för en omvälvande käll
kritisk granskning av Curt Weibull. Med utgångspunkt från en hypo
tes, ursprungligen framförd av Pontus Fahlbeck, att de geater som 
svearna stred mot i Beowulf skulle ha varit jutar samt utifrån andra 
uppgifter, konstaterade han att svearna fram till 1000-talet varit ett 
folk med ett sjövälde; deras krigiska kontakter med götarna var näst 
intill obefintliga. Däremot iakttog Weibull en kamp med daner till 
sjöss om makt över havet och om rövade byten från den handel som 
förekom. Liksom Stjerna åberopade sig Weibull på arkeologin; i hans 
fall för att påvisa livliga kontakter från Svealand och österut, med 
länderna på andra sidan Östersjön och därbortom, under en period 
in på 1000-talet. Därefter upphörde de artefaktiska bevisen för dessa 
relationer. Weibull menar att det skett en förändring av svearnas -
med en i högsta grad anakronistisk terminologi - "utrikespolitik". De 
skall ha vänt sig västerut: mot Götaland. Det svenska riket - en terri
toriell enhet under en gemensam politisk ledning - skall ha uppstått 
under 1000-talet. Olof Eriksson, kallad skötkonung, skall ha varit den 
förste kungen över båda landsdelarna. Götariket hade definitivt och 
oåterkalleligt uppgått i Sveariket.3 

Arkeologen Birger Nerman hade stor tilltro till de skriftliga kvar
levorna, i synnerhet Beowulf. Med hjälp av den fastslog han en 
svearnas erövring av ett götarike, koncentrerat till Västergötland, 
cirka 550-575 e Kr. Östergötland skall ha förblivit ett självständigt 
rike betydligt längre, men det svenska rikets enande var fullbordat 
långt före år 800.4 

Historikern Ove Moberg framförde 1944 betänkligheter mot att 
använda Beowulf som källa för ett konkret händelseförlopp. De gåt-

2 Stjerna 1905. 
3 Fahlbeck 1884; C Weibull 1921 (b). Mot identifikationen av geatas som jutar 

av den anledningen att de skulle ha stridit mot svearna till sjöss framförde 
Henrik Schiick (1907) hypotesen, att svear och götar eventuellt stred mot 
varandra på Vänern. 

4 Nerman 1925. 

2 



fulla geatas kunde vara såväl jutar som götar. Samtidigt som han 
betvivlade existensen av ett en gång självständigt götiskt rike ville 
Moberg förlägga det svenska rikets uppkomst till tiden före 800-talet. 
Som stöd för detta åberopas den av Curt Weibull ej i diskussionen 
indragna reseskildringen av Wulfstan.5 

Trots grundläggande metodologiska skillnader finns dock en grund
läggande överensstämmelse mellan dessa forskare. Visserligen 
varierar daterandet av det svenska rikets uppkomst från 500-talet till 
1000-talet, men enighet råder om att Götaland, eventuellt ett göta
rike, förenats med eller erövrats av Svealand. Gemensamt för dem är 
också avsaknaden av definitioner av termen rike. 

Utifrån ett sporadiskt och heterogent källmaterial tolkar de rikets 
uppkomst som en enda avgörande händelse (eller serie av händelser). 
Föreställningen att Beowulfkvädet skulle återspegla och relatera 
verkliga historiska händelser torde vara svår att upprätthålla.6 Rikets 
framväxt ses inte som resultatet av eller en del av en samhällelig 
omvandlingsprocess. De samhälleliga förutsättningarna för rikets 
uppkomst diskuteras inte i någon större utsträckning, liksom inte 
heller de politiska institutionernas och organisationsformernas kvali
tativa förändring.7 

Frågan om när (eller var) ett svenskt rike uppkommit är ointressant 
så länge ett "varför?" inte formuleras. Den kvalitativa innebörden av 
begreppet rike har sällan diskuterats i svensk historisk forskning. 
Carl Göran Andrce är dock ett undantag under senare år.8 Åke Hyen-

5 Moberg 1944. 
6 Åsikten att geatas skulle kunna vara götar kan inte upprätthållas. Se Gahrn 

1986, s 95-113, där denna problematik diskuteras och där Beowulfs historiska 
informationsvärde tonas ned. 

n 
Detta gäller i än högre grad den diskussion som åtminstone massmedialt 

förts rörande det svenska rikets födelseregion. I de av en utrerad lokalpatriotism 
präglade skrifter som söker framställa landskapet Västergötland som 
utgångspunkt för ett rikes enande finns i än mindre utsträckning en 
problematisering av begrepp som "rike" och "riksenande". En sådan saknas för 
övrigt stundtals i kritiken av denna "västgötaskola". För en kritik av 
Västgötaskolan, se t ex S Carlsson 1986. En grundlig historiografisk utredning 
om och kritik av "västgötaskolan" finns i Strömberg 1988, s 25ff. En utförlig 
diskussion av källorna kring "riksenandet" finns i Gahrn 1988, som emellertid 
inte för diskussion framåt i begreppsligt och teoretiskt avseende. 

o 
Andrae 1985, fr a s 45f. I denna uppsats påvisas med utgångspunkt i 

variationer av spannmålsmått och mynträkningsprinciper, att det, såväl under 
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strand har utifrån det kända fornlämningsbeståndet diskuterat stats
bildning och kvalitativa förändringar av maktstrukturer och former 
för herravälde.9 

Det är inte meningsfullt att fastställa tidpunkten för rikets upp
komst, när inte innehållet i den makt som en kung kunde tänkas 
utöva har fixerats och diskuterats. Betraktas riket som en territoriell 
enhet och staten som ett mer kvalitativt begrepp förskjuts perspektivet. 

Vissa problem finns i distinktionen mellan rike och stat. De är fram
för allt avhängiga av det faktum, att motsvarigheter till begreppet 
rike fanns under medeltiden och hade innebörden av välde. En 
kungs rike var hans välde och detta innebar inte i första rummet det 
geografiska området, utan fastmer hans kvalitativa maktbefogenheter. 
På latin återges rike med regnum.10 Senare har termen överförts till 
att beteckna ett territorium under ett politiskt välde. 

Ordet stat i den moderna meningen fanns inte under medeltiden; 
det blev ett begrepp för att beteckna en politisk organisationsform 
först under renässansen och upplysningstiden.11 

I detta arbete skall aspekter av statens uppkomst diskuteras. Staten 
är såväl ett teoretiskt begrepp som ett ord i vardagsspråket som 
används för att beteckna ett område, ett territorium under en gemen
sam politisk ledning. Det är genom staten, genom statsmaktens olika 
organ och institutioner som den verksamhet och de tillägnelse-

medeltiden som senare, existerade betydande regionala skillnader av 
ekonomiskt och kulturellt slag. Det klarläggs dock inte av Andras vilket samband 
som föreligger mellan ett "riksenande" och t ex de demografiska regioner Gustaf 
Sundbärg menade sig ha iakttagit. Enligt Andrse var "den ekonomiska 
integrationen mellan de olika delarna av riket... mycket svag. Framväxten av en 
svensk statsmakt kan alltså inte förklaras som uppkomsten av en ny enhetlig 
marknad." Detta anser Andras uppenbarligen vara en kritik mot ett 
historiematerialistiskt betraktelsesätt, men han kritserar egentligen bara ett 
lösryckt citat från den kommentar som gjordes till den ryska översättningen av 
Ingvar Anderssons Sveriges historia. 

9 Hyenstrand 1989. 
10 Ang statsuppfattning under medeltiden se t ex Gurevitj 1979, s 70f; Bagge 

1987, s 20ff; Reynolds 1984, s 250ff. 
11 Ang statsbegreppet se Österud 1978, s 101-116. En kritisk analys av 

begreppets användning i fr a tysk forskning finns i Breit 1980. Teorier om 
statsbildning diskuteras i exv Balandierl971, s 135ff. Cohen 1978, s 31-70. 
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former, som fordras i den mer komplicerade och arbetsdelade 
samhällsformation som ett klassamhälle utgör, kan upprätthållas.12 

Under andra hälften av 1200-talet framträdde kungamakten som 
bärare av eller som företrädare för en förhållandevis sofistikerad 
politisk organisationsform, en statsmakt Det var den period då de 
privilegierade frälsestånden växte fram med sina preciserade rättig
heter och med sina specifika tjänsteförhållanden till kungamakt och 
samhälle. Kodifiering och nedteckning av lagar samt en regularise-
ring av politiska institutioner är något som kännetecknar denna 
period. Vid sekelskiftet 1200/1300 stod kungamakt tillsammans med 
företrädare för de nyligen konstituerade andliga och världsliga frälse
stånden som utövare av en statsmakt. Slutet av 1200-talet var slut
punkten på den specifika och långvariga historiska samhällsomvand
lingsprocess som utmärkte Sverige under vad som med en traditio
nell periodiseringsterminologi kan betecknas som övergången från 
vikingatid till tidig medeltid. Denna omvandling har beskrivits på 
skilda sätt inom forskningen. Den har betecknats som en övergång 
från ett ättesamhälle till ett ståndssamhälle eller till ett statssamhälle 
för att nu använda sig av de termer som brukas i två skilda verk, med 
skilda ambitioner, men vilka primärt tillkommit, med drygt 20 års 
intervall, för att tjäna som läroböcker på universitetsnivå.13 

Förekomsten av ett ättesamhälle är dock ett kontroversiellt ämne. 
Inte minst beror det på att termen använts på olika sätt. Försöken att 
utifrån landskapslagar rekonstruera ett samhällssystem där ätten 
eller släktskapsbaserade grupper var grundläggande för all samhälle-

12 Klassamhällets uppkomst i Sverige har diskuterats av polska och sovjetiska 
historiker, exv Piekarczyk 1962; Sjaskol'skij och Gurevitj 1974; Kovalevskij 1977. 
Piekarczyk och Sjaskol'skij kom till slutsatsen, att ättesamhället började upplösas 
betydligt tidigare och att ett klassamhälle uppkom under i stort sett tiden 800-
1100. Gurevitj och Kovalevskij ser däremot klassbildningsprocessens början 
under 1100-talet. Se översikten i Loit 1978, som även lämnar en klargörande 
diskussion kring definitionen av begreppet klass och dess avgränsning mot 
begreppet "skikt". Uppkomsten av en stat har i Sverige fr a diskuterats inom 
arkeologisk forskning, se exv Hyenstrand 1982, s 214ff; Hyenstrand 1983, s 72f 
och där anf litt. I anslutning till en konkret forskningsuppgift diskuteras 
problematiken i Wijkander 1983. 

13 Rosén 1962, s 124ff; Lindkvist & Ågren 1985, s 5ff. 
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lig organisation har på metodologiska och teoretiska grunder 
diskuterats, kritiserats och tillbakavisats. 

Det är huvudsakligen beträffande arv av jord, giftermål och dråps
förlikningar som ätten ansetts ha spelat någon roll i det medeltida 
Sverige. Elsa Sjöholm framför en grundläggande kritik av den tradi
tionella rättshistoriska skolan och i synnerhet den sk dualistiska 
teorin, vilken hävdar att det fanns två motsatta legala system: ett ur
sprungligt germanskt och ett nytt kyrkligt, kanoniskt. Sjöholms syfte 
är primärt källkritiskt; hon söker påvisa, att landskapslagarna var 
funktionella när de tillkom. Det är en felaktig metodologisk utgångs
punkt att söka skilja "gammal" rätt från "ny" rätt i samma lag. 
Slutsatsen av Sjöholms resonemang är att det med hjälp av 
landskapslagarna är omöjligt, att draga några slutsatser om det sam
hällssystem som existerade före deras tillkomst. De kan inte 
användas retrospektivt Som beteckning på det dominerande 
släktskapssystemet är uppenbarligen termen ättesamhälle mindre 
lämplig. Detta framgår av David Gaunts och Christer Winbergs 
undersökningar. För det "fristatliga" Island har dock Kirsten Hastrup 
påvisat det mångtydiga i begreppet cet. Föreställningarna om den 
skiftade från sammanhang till sammanhang. Det betydde olika saker 
om det t ex rörde arv till jord eller om det gällde att bygga upp 
allianser och stöd i tvister eller liknande. Förskjutningar i ätte- och 
släktskapsbegreppet skedde när jordegendom fick en allt större 
betydelse för individers samhälleliga ställning.14 

Problemet återstår dock att karakterisera det samhälle som existe
rade före utvecklandet av en statsmakt. Detta oavsett om landskaps
lagarna kan användas som källa eller inte. 

I viss utsträckning kan statssamhället och dess föregångare beskrivas 
i motsatspar eller, vilket Sverre Bagge gör för norskt vidkommande, i 
form av negationer. Det statliga samhället hade en centraliserad och 
hierarkisk maktstruktur med en kung i ledningen kring vilken fanns 
en form av ämbetsmannaaristokrati. Detta system bygger på 
förekomsten av regelbundna och institutionaliserade överföringar 
från befolkningen till kungen, denna aristokrati och kyrkan. Dessa 
kan betraktas som de statsbärande elementen. Det förstatliga stadiet 
kan defineras som ett samhälle där dessa företeelser saknas. Ingen 

14 Sjöholm 1976; Sjöholm 1978; Winberg 1985, s 10-30, 202ff. Jfr äv Gaunt 
1983, s 186-210; P Sawyer 1985, s 60ff. Ättens betydelse betonas i t ex Hafström 
1976, sp 597f och Holmbäck 1919. Hastrup 1985, fras 101-104. 
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formell makthierarki finns, liksom inte heller möjligheterna och 
förutsättningarna för regelbundna överföringar.15 

Amerikanen Lewis B Morgan uppställde i slutet av 1800-talet ett 
klassifikatoriskt och evolutionistiskt schema för utvecklingen över 
skilda stadier fram till den mest avancerade formen av samhällelig 
organisation, nämligen staten. Morgans arbete påverkade Friedrich 
Engels när denne formulerade sin teori om statens uppkomst, vilken 
han hänförde till de exploatativa och antagonistiska klassförhållan
dens etablering. Staten uppstod för att reglera de inbördes klass
relationerna, för att upprätthålla de sociala reproduktionsförhållandena. 

Skenbart intager staten härvidlag ett klassneutral ställning. Den 
kan därför inte uteslutande och automatiskt knytas till den härskan
de klassens omedelbara och kortsiktiga och närliggande intressen. 
Statens uppkomst är resultatet av en ökad samhällelig arbetsdelning. 
En klass som inte direkt deltager i produktionen utkristalliseras.16 

Ett konsensusalternativ utarbetades av den amerikanske antropolo
gen Elman R Service. Staten uppkommer som ett resultat av ett sam
förstånd; statens och "civilisationens" framväxt var en nödvändighet 
för att trygga samhällets fortbestånd. Service har introducerat ett 
ofta tillämpat evolutionistiskt schema över utvecklingen av "primitiva" 
samhällen: från bandsamhällen, över stamsamhällen och hövdinga-
dömen till stater. Statsmakten uppkommer, enligt Service, som resul
tatet av ett institutionaliserat ledarskap.17 Det är svårt att avgöra 
huruvida denna modell skall uppfattas som en empirisk generalise
ring eller som ett uppställande av en teori om lagbundenheter, 
giltiga för varje samhälle. 

I de förkapitalistiska samhällena existerar symbiotiskt en rad skilda 
sätt att organisera produktionen, den samhälleliga reproduktionen 
samt individers och gruppers förhållanden till varandra. På ett såväl 
teoretiskt plan som på en mer empirisk nivå har detta övertygande 
påvisats och diskuterats för det tidigmedeltida Västeuropa av den 
ryske historikern Aaron Jäkovlevitj Gurevitj.18 

15 Bagge 1986, fras 148ff. 
16 Morgan 1877; F Engels 1973. Jfr Klausen 1984, s 39-52. 
17 Service 1971; Service 1975. 
18 Gurevitj 1979, t ex s 22ff, 27f. Jfr även Christophersen 1981-82, där det 

hävdas utifrån ett sydnordiskt perspektiv, att vikingatidens samhälle var av en 
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Under en lång övergångsperiod, från ett mer eller mindre egalitärt 
samhälle, om vars existens vi egentligen har liten kunskap, skapades 
förutsättningarna för den mer sofistikerade och mer komplicerade 
samhällsformation som statssamhället innebär. Stora förändringar 
skedde av de grundläggande former inom vilka de sociala relationerna 
organiserades. Det var inte ett egalitärt samhälle; snarare kan det 
betecknas som ett hövdingadöme. Ledande positioner baserades 
inte på möjligheter att regelmässigt avkräva omedelbara producenter 
en del av resultatet av deras arbete. Grunden till makt berodde på 
möjligheterna att kunna knyta följeslagare till sig och att kunna upp
rätthålla beroendeband. Makt utövades över kollektiv av människor, 
inte över jord. Kännetecknande för övergången till ett statssamhälle 
är uppkomsten av territoriella indelningar. Tillhörigheten till ett 
kollektiv är den primära sociala organisationsformen i ett förstats-
samhälle; i statssamhället är tillhörigheten bestämd av bosättning 
inom ett givet område.19 

Territoriella indelningar är ett resultat av statens, statsmaktens och 
klassamhällets uppkomst. Däremot behöver naturligtvis inte alla 
territoriella indelningsprinciper vara nyskapelser som direkt kan 
relateras till statsbildningsprocessen. Konkreta territoriella indel
ningar i ett statssamhälle kan hypotetiskt antagas vara efterträdare 
till kollektiv och personella sammanslutningar. 

I vissa sammanhang gör forskare en distinktion mellan primära och 
sekundära stater. Poängen med detta är att sekundära stater bildats 
under inflytande av eller påverkan från äldre statsbildningar; inte säl
lan som ett svar på mer etablerade, primära, staters territoriella och 
kulturella expansion. Ett förstatligt samhälle utsätts för ett militärt, 
politiskt eller ideologiskt tryck från ett organisatoriskt mer avancerat 

mycket komplex natur och där det fanns inslag av egalitära, feodala och 
slaveristrukturer. Övergången till "historisk tid" innebar enl Christophersen att 
de feodala strukturerna blev alltmer dominerande. 

19 Gurevitj 1979, s 178. Jfr Loit 1978, s 19. Morgan och Engels menade att 
territoriella indelningar ersatte ättegemenskaper. Detta torde emellertid vara 
besvärligt att hävda för svenskt och nordiskt vidkommande. Ättegemenskaper i 
denna mening kan svårligen beläggas. Som en operationell hypotes torde det 
däremot vara lämpligare att antaga en form av på personell överhöghet grundade 
hövdingavälden under järnålder och vikingatid. 
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samhälle. Den primära staten växte fram till följd av inre eller endo-
gena orsaker. En tilltagande social stratifiering är ett vanligt förslag 
att förklara en endogen utveckling av en stat. Den sekundära staten 
övertager eller anammar institutioner, organisationer och ideologiska 
föreställningar från existerande statssamhällen. 

Denna distinktion beträffande uppkomsten av skilda stater 
tillämpas av Klavs Randsborg för vikingatidens Danmark. Den stats
bildning som skedde där var enligt honom sekundär. Det frankiska 
rikets expansion och hot var en av anledningarna till att en utveck
ling mot en form av tidig stat kom till stånd under kungarna i Jelling 
på 800-talet. De interna orsaker som måste finnas även för framväxten 
av en sekundär stat hänför Randsborg till befolkningsutvecklingen.20 

På ett mer generellt plan har skillnaden mellan primära och sekun
dära stater ett litet förklaringsvärde. I varje konkret process, där en 
stat växer fram, förekommer naturligtvis såväl endogena som exogena 
faktorer. Modellen som utgår från denna klassifikatoriska dikotomi 
utesluter distinktionen mellan allmängiltiga {generella) och tillfälliga 
{unika) förutsättningar för en stats uppkomst. Snarast är det så att 
unika företeelser läggs till grund för en generaliserande distinktion. 

Den svenska stat, som uppkom under den äldre medeltiden, var 
naturligtvis i en mening sekundär. Den uppstod senare än många 
andra stater i Norden och Europa. En rad företeelser och föreställ
ningar var exogena: de "infördes" utifrån. Föreställningar om kunga
maktens värdighet och funktioner, formspråk och ritualer för den nya 
statsmaktens bärare hämtades utifrån. Den nya religionen, kristen
domen, och dess organisation, kyrkan, med skilda och separata insti
tutioner var från början främmande element, mer eller mindre 
färdigutvecklade system som infördes, övertogs och anpassades. 

Frågan om ett yttre tryck är inte oväsentlig, vare sig detta ut
gjordes av ett militärt hot eller bestod av kulturella och ideologiska 
influenser. Vad som betraktas som avgörande är de inre förutsätt
ningarna för att de externa influenserna skall få en betydelse i det 
samhälle där statsmakten utvecklades. Det feodala samhälle som 
stod mer eller mindre utvecklat i det slutande 1200-talets Sverige var 
det första klassamhället. I det följande skall några väsentliga interna 
samhällsförutsättningar för den statsmakt som växte fram, och som 
hade en väsentlig funktion för att reglera och upprätthålla detta 
klassamhälle, diskuteras. 

20 Randsborg 1980. Se äv Hodges 1982, s 188ff. 
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II. Den tidiga staten: en teoretisk och 
generaliserande utgångspunkt. 

Statens framväxt är en historisk process. Under en lång tid existe
rade vad som skulle kunna betecknas som en tidig stat eller proto-
stat. Det är ett begrepp som analyserats teoretiskt och lagts till grund 
för empirisk forskning i ett stort historiskt och antropologiskt 
samlingsverk utgivet av H J M Claessen och Peter Skalnik. I det 
ställer de båda utgivarna upp en rad postulat om den tidiga staten 
dels som en struktur, dels som en process. I och för sig grundas 
detta på empiriska generaliseringar. Syftet är emellertid teori-
genererande; väsentliga moment i den process som innebar upp
komsten av mer socialt och politiskt komplicerade samhällen 
påvisas. Generella förhållanden och omständigheter, om än inte 
lagbundna, kartläggs. Vissa likheter finns mellan begreppet "den 
tidiga staten" och "hövdingadöme" i Services mening. Hövdinga-
dömet är inte egalitärt, som band- och stamsamhällena, men inte 
heller uppdelat i klasser. En rangdifferentiering finns. Möjligheterna 
till statuspositioner skiftar, liksom tillgången till materiella nyttig
heter. I hövdingadömet finns en begynnande specialisering av 
politiska ämbeten; i och med utvecklingen av staten blir denna 
större. En skillnad mellan hövdingadöme och stat är dock att medan 
redistribution dominerar i den förstnämnda så kännetecknas stats
samhället av en marknadsinriktad handel.1 

Den tidiga statens samhälle är stratifierat. Ett stratifierat samhälle 
kan efter Morton Fried definieras som "ett i vilket medlemmar av 
samma kön och jämförbar ålder inte har samma tillgång till de mate
riella resurser som upprätthåller livet".2 Det skiljer sig sålunda från 
ett mer eller mindre egalitärt samhälle där endast skillnader mellan 
könen och/eller olika åldersklasser ligger till grund för skillnader. 

1 Claessen & Skalnik (eds) 1978. Se fr a s 597ff. Slutsatserna bygger på skilda 
forskares analys av "den tidiga staten" i skilda konkreta samhällen. Huvuddelen 
av studierna är skrivna av antropologer och behandlar fr a utomeuropeiska 
samhällen. Dock finns två medeltida europeiska tidiga stater med i den 
systematiska antologin, bl a den tidiga medeltidens Norge, i en studie av A Ja 
Gurevitj, s 403-423. 

2 Fried 1967, s 186. 
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Ett stratifierat samhälle behöver dock inte bygga på en regelbunden 
och formaliserad exploatering. Skillnaderna kan vara beroende av 
andra faktorer, tillhörighet till ätt eller släktskapsgruppering med 
hög samhällelig status, vilken medför utövande av temporära funk
tioner av exv politisk, religiös eller militär art. En viss form av social 
arbetsdelning förekommer. Stratifiering tager sig formen av "ekono
misk" ojämlikhet, men orsaken behöver inte vara av "ekonomisk" 
art. I den tidiga staten finns politiska organisationer för att reglera 
förhållandena mellan de huvudsakliga sociala grupperna, vilka utgör 
framväxande klasser. De är inte klasser i egentlig mening: exploa
tering eller tillägnelse är vare sig regelbunden eller formaliserad. 
Däremot kan ett ledande skikt i denna typ av samhälle utkräva till
fälliga prestationer eller tributer. Ett permanentande och befästande 
av dessa skyldigheter utgör ett av de främsta kriterierna på ett 
klassamhälles framväxt. 

Denna förändring av relationerna mellan de framväxande klasserna 
legitimeras av en allmänt accepterad ideologi; ömsesidigheten mellan 
samhällets skilda strata är ett väsentligt element i denna ideologi. 
Religiösa förändringar är vanliga under statsbildningsprocesser. 
Kristendomens införande och institutionella etablerande utgör ett 
mycket viktigt moment i det feodala samhällets framväxt i Nord-, 
Central- och Östeuropa. 

Utbytet av varor producerade i det egna samhället ökar i omfatt
ning. Privat äganderätt till allmänna produktionsmedel, fr a jord, får 
en allt större betydelse. Detta medför att enskilda individer, släkter 
eller institutioner härigenom kan utkräva en del av resultatet av de 
direkta producenternas merabete. 

Den tidiga staten kännetecknas vidare av att ämbeten uppkommer; 
ofta är dessa av icke-ärftlig karaktär. Av betydelse är även att det 
rättsliga systemet omvandlas; ett reglerat domstolsväsen med kodi
fierade lagar växer fram, liksom även ett formellt domarämbete. Allt 
detta är fenomen och företeelser, som passar väl i det som vi känner 
till om utvecklingen i och omvandlingen av det svenska samhället 
under perioden 1000-1300. 

Som begrepp är den tidiga staten en deskriptiv generalisering 
utifrån jämförelser av samhällen och utvecklingsprocesser som upp
visar stora likheter. Men det är inte en förklaring av stats- och klass-
samhällsbildningsprocessen. Hur och varför växte det feodala sam
hället fram? Vad var det som möjliggjorde för den framväxande 
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härskande feodalklassen att permanenta och befästa de nya härskar-
och tillägnelseformerna? 

Här reses inte några anspråk på att förklara denna problematik i 
dess helhet. Det mer begränsade syftet är att med utgångspunkt i de 
variationer som fanns i det äldsta skattesystemet påvisa möjliga re
gionala skillnader och förutsättningar för den tidiga feodala statens 
struktur och uppkomst i Sverige. Utgångspunkten tas i det skatte
system som är bekant från slutet av 1200-talet och början av 1300-
talet. Därefter kommer vissa samhällsstrukturella förutsättningar för 
detta skattesystem att diskuteras. 

12 



III. Exploateringsstrukturer i ett feodalt 
samhälle: Sverige under 1200talet. Ättargäld 
och allmänningsöre: 
det äldsta skattesystemet 

I ett feodalt samhälle utgörs de grundläggande tillägnelseförhållan-
dena av att en ränta utkrävs från de direkta producenterna. Den feo
dala räntans existens är av konstitutiv betydelse för produktions
sättet och produktionsförhållandena.1 

I det medeltida Sverige kunde den ha vitt skilda, konkreta former: 
tionde, skatter och avrad är betydelsefulla exempel härpå. De mot
svarar var för sig de tre maktägande grupperna: kyrkan, kunga
makten och den världsliga aristokratin. I slutet av 1200-talet var de 
etablerade. Hur långt tillbaka i tiden som de går att spåra är vanskligt 
att avgöra. Tionden har påbjudits redan i slutet av 1000-talet, men 
ännu 100 år senare har stora svårigheter förelegat att få den erlagd. 
Först under 1200-talet blev den allmän.2 

Landbor, som erlade avrad till icke-producerande jordägare, 
förekom senast under 1100-talet. Under det följande århundradet till-

Skatt till statsmakt och ränta till privata jordägare som två konkreta varianter 
av det teoretiska begreppet feodalränta fastslås på uteslutande teoretiska 
grunder i Hindess & Hirst 1975, fr a s 223ff. Kritik mot detta synsätt finns i 
Wickham 1985, s 184ff. Det är visserligen i båda fallen ett överskott som tillägnas 
av det som bönderna producerar, men det finns en skillnad mellan den 
"offentlige" skatte/räntetillägnaren och den "private" jordägande feodalherren. 
Räntetillägnarens kontroll över produktionsprocessen är i det sistnämnda fallet 
större. Dessa två tillägnelseformer skiljer sig åt som ekonomiska system genom 
att i skattesystemet strävar exploatören primärt att öka den tillägnade produkten, 
i räntesystemet att eftersträva största möjliga kontroll över 
produktionsprocessen. De antagonistiska klassmotsättningarna får därigenom 
olika former och uttryck. Jfr Wickham 1984, där han urskiljer ett antikt på 
skatter till staten baserat produktionssätt i det västromerska riket som övergick 
till ett feodalt med ränta till "privata" jordägare. Skillnaderna mellan ett "tributärt 
skatteproduktionssätt" och ett feodalt betingas dock enbart av olikheter i den 
politiska och, delvis, legala, ideologiska strukturen enligt den wickhamska 
klassifikationen. 

2 Herman Schiick 1974, sp 295. 
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växte denna tillägnelseform och fick en grundläggande betydelse för 
hela samhällssystemet.3 

Skatter, avgifter till företrädare för en statsmakt, vanligen repre
senterad av en kungamakt, är svåra att belägga före 1200-talet. 

Tionde, avrad och skatt var feodal ränta, men deras ursprung och 
former varierade påtagligt. Folke Dovring har klassificerat beräknings
principerna för de medeltida skatterna. De kunde utgå efter distrikt, 
efter person eller grupp av personer samt efter en förmögenhetsvärdering 
(vanligen jordetal). Distriktsbeskattningar åvilade invånarna (eller de 
besuttna bönderna) i ett område och har därefter efter skiftande 
principer fördelats bland dem; inte sällan har bönderna själva med
verkat vid fördelningen av prestationerna. 

Personskatter är mantalsskatter där ett visst belopp eller en viss 
kvantitet utgått från varje bondehushåll eller gård; gruppbeskattning 
är den gemensamma prestationen från ett antal bönder eller bonde
hushåll. 

Den dovringska förmögenhetstaxeringen, slutligen, förutsätter 
förekomsten av relativt sofistikerade metoder och kamerala instru
ment och en åtminstone rudimentärt effektiv administration för att 
kunna genomföra denna värdering. I detta sammanhang har det 
svealändska marklandet eller den östgötska attungen haft en stor 
betydelse.4 

Denna uppdelning av skatterna bygger på de konkreta former som 
fanns för uppbörd av skatt. Klassifikationen sker från skatteuppbärar-
nas perspektiv; från den part från vilken ett källmaterial bevarats. 

Utifrån tillägnelsesynpunkt snarare än uppbördssynpunkt kan 
emellertid de medeltida skatterna - och även andra former av feodal 
ränta - delas upp i två huvudkategorier: individuella och kollektiva 
prestationer. Annorlunda uttryckt: en skillnad fanns mellan den ränta 
som tillägnades från vad som var den grundläggande produktions
enheten i en feodal ekonomi (nämligen bondehushållet) och den 
som tillägnades från grupper/kollektiv av sådana enheter. Denna 
dikotomi korsar sålunda den dovringska klassifikationen. 

3 Lindkvist 1979, s 129ff. 
4 Dovring 1951, s 95ff. Jfr äv Österberg 1970. 
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Huvuddelen av den agrara produktionen i ett feodalt samhälle sker i 
liten skala inom ramen för bondehushållet, vilket var den produk
tionsenhet eller-gemenskap som kontrollerade produktionsprocessen. 
Stordrift på domäner var under hela medeltiden av mindre betydelse 
i Sverige.5 En viss arbetsgemenskap fanns naturligtvis inom byarna, 
men intet i exempelvis landskapslagarna tyder på att byalagen var 
produktionskollektiv.6 Den grundläggande produktionsenheten var 
vad som skulle kunna kallas för hushållsjordbruk, uppbyggda kring 
familj med eventuell annan arbetskraft i form av legodrängar eller, 
under tidig medeltid, trälar.7 I den mån större kollektiv på släkt-
skapsgrund någon gång hade utgjort produktionsenheter hade dessa 
försvunnit många århundraden före millennieskiftet.8 

Feodal ränta som tillägnades från landborna, avrad, var alltid indi
viduellt relaterad. Landbon erlade sin avrad för rätten att bruka 
jorden. Avraden kunde ibland vara föremål för en överenskommelse 
mellan jords ägare och jords brukare. Med vissa intervall kunde den 
formellt justeras. Avraden kunde höjas eller sänkas. 

Även om avraden ofta utgick efter hävdvunnen sedvana, var den 
alltid relaterad till jordens storlek och bärkraft. I områden med 
utvecklade jordvärderingssystem (markland och attung) stod avraden 
i relation därtill. De stora jordägarna upprättade register, "jorde
böcker", där de enskilda jordarna angavs enligt exempelvis mark-
landsberäkningen. Detta skapade förutsättningar för att beräkna 
avraden och andra prestationer. Sådana jordregister är bevarade 

5 Norborg 1958, s 141ff; Andrae 1960, s 85ff; Lindkvist 1979, s 37ff. Ang det 
småskaliga bondejordbruket som det grundläggande för det feodala 
produktionssättet, se exv Bois 1976, s 351ff; Hilton 1975, s 3ff, 37ff. 

6 Byn omtalas fr a i det som brukar översättas som byalagsbalken, vilken i exv 
fallet med Upplandslagens Vithaerbobalkaer lämpligen bör betecknas som 
grannskapsbalk. Byarna framträder inte som några funktionella enheter ur fiskal 
eller produktionssynpunkt. Däremot framgår det att bönder i sin egenskap av 
grannar samarbetat i skilda sammanhang. Det kunde gälla att bistå varandra vid 
skörden, om någons legohjon insjuknade (UL VB 9). Som enheter framträder 
byarna främst när det gäller att reglera gemensamma utmärker och gränser mot 
andra byar. Betr åkerbruk, boskapsinnehav och boskapsskötsel saknas i 
landskapslagarna omnämnanden av gemensamma arbeten; i stället dominerar 
det individuella, det bondehushållsbaserade, i produktionsprocessen. 
Byggninga- och grannskapsbalkar inskärper att ingen i byn fick vidtaga några 
åtgärder som var till förfång för de övriga jordägarna. 

7 Betr träldomen se Nevéus 1974; Lindkvist 1979, s 129ff. 
8 Sporrong 1985, s 195f; Widgren 1986, s 18-26. Jfr äv ovan om ättesamhället. 
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alltsedan 1200-talet och de var ett effektivt kameralt instrument för 
kontroll av de enskilda producenterna och de enskilda bruknings-
enheterna.9 Kollektiva skyldigheter för landborna var ovanliga. Denna 
individuella princip var genom sin relation till de enskilda bruknings-
enheterna den för de feodala produktionsförhållandena mest väl
anpassade. 

Skatterna utgick däremot efter skiftande principer och system. De 
administrativa och kamerala redskap som stod uppbärarna av den 
feodala räntan i form av skatt till buds var mer primitiva än de som 
användes av enskilda jordägare, t ex kyrkliga institutioner. Gustav 
Vasas skattläggningsprogram under 1530- och 1540-talen gav stats
makten möjligheter att kontrollera de enskilda brukningsenheterna. 
Då uppkom den organiserade feodala staten.10 

Regionala skillnader och variationer var betydande; inte minst 
gäller detta för det tidigaste skattesystemet. De medeltida skatternas 
ursprung och äldsta principer har varit föremål för vetenskapliga 
kontroverser och debatter. Huvudsakligen har de skatter som utgick 
i Uppland och i de övriga Mälarlandskapen uppmärksammats. Ett 
förhållande som beror på att landskapslagarna från detta område 
reglerade skatterna utförligt. Svårtolkade textpartier har skapat ett 
intrikat och kvantitativt omfattande forskningsläge. Kring Mälaren 
utgjordes skatterna enligt en väl etablerad uppfattning av avlösningar 
från skyldigheter att deltaga i kungens ledung. 

Erik Lönnroth daterar skatternas införande till Valdemar och Mag
nus Birgerssöners regeringstider. De skall ha genomdrivits för
hållandevis momentanartat.11 Ledungen förutsätts visserligen i den 
1296 kungligt stadfästa Upplandslagen kunna utgå i en militär form, 
men den är i allt väsentligt omvandlad till en fiskal skyldighet. Detta 
är en skillnad i förhållande till Södermannalagen, där den militära 

9 Exempel på tidiga jordförteckningar är de från Fogdö och Sko kloster i 
Södermanland respektive Uppland. Betr forskningsläget rörande marklandet se 
Hannerberg 1966, sp 457-461. Se äv Göransson 1985, där det fastslås, s 70f, att 
marklandsberäkningen torde ha införts under senare hälften av 1200-talet för att 
underlätta tegskiftet i byarna. 

10 Jfr Lindkvist 1987. 
11 E Lönnroth 1940, s 130ff. 
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snarare än den fiskala ledungen var den typiska och ideala.12 Väst-
mannalagen förutsatte att skyldigheten var två skepp per hundare.13 

Upplandslagen utgår från att ledungsskyldigheten var fyra skepp per 
hundare i de tre folklanden.14 Av dessa har dock två enbart utgjort 
en kameral fiktion: det har rört sig om två "skepp" som lagts till efter 
att ledungen huvudsakligen blivit en fiskal skyldighet.15 Fiskalt upp
delades hundaret i underavdelningar. Skyldigheterna att bidraga 
med manskap, proviant eller skatt till kungens militära eller fiskala 
ledung har fördelats inom dessa större enheter. 

Hamnan, som omtalas i samtliga landskapslagar från Mälarland
skapen, var en sådan enhet. Termen anses betyda "årtullband" och 
är därigenom anknuten till ledungen i dess egenskap av maritim 
organisation.16 Enligt Södermannalagen skulle varje hamna hålla ett 
visst antal preciserade vapen samt bestå varje skepp med viss speci
ficerad proviant. Bland de män som utgjorde hamnan skulle avgöras 
vem som skulle göra tjänst på skeppet. Det förutsattes att hamnan 
var ett kollektiv. En viss fördelning av skyldigheterna skedde utifrån 
jordinnehav efter en attungsindelning.17 

Upplands- och Västmannalagarna beskriver hamnan som en funk
tionell del av krigsledungen. När ledung bjöds ut skulle hamna 
namnges; den skulle svara för skeppsvisterna, dvs ersättningen för 
utebliven proviantförsörjning till skeppen. Enligt Upplandslagen ut
gick de två första skeppsvisterna efter hamna; detsamma gäller i 
Västmannalagen. För två resterande skeppsvister nämns inte 
hamnan som prestationsgrund i Upplandslagen. De skulle fullgöras 
efter marklandsberäkning respektive efter mantalsberäkning.18 

12 UL KgB 10-11; SdmL KgB 10. Enligt Wijkander skulle en förklaring till detta 
vara, att när Södermannalagen tillkom, 1325, hade ledungsskatterna ingen 
betydelse finansiellt sett, 1983, s 140. 

13VmL KgB 7:1. 
14 UL KgB 10:1. 
15 E Lönnroth 1940, s 129; Ståhle 1941, s 207f. 
16 Hjärne 1929, s 102; E Lönnroth 1940, s 92. 
17 SdmL KgB 10, Add 2. Ståhle 1941, s 213f. Jfr Holmbäck & Wessén, del 3, s 

60 f n 47. 
18 UL KgB lOpr, 1; VmL KgB 10:1. E Lönnroth 1940, s 129. 
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Marklandet är den jordetalsräkning som förekom i Svealand och 
den tillkom relativt sent, knappast före mitten av 1200-talet.19 I det 
medeltida skattesystemet framträder dock mycket sällan marklandet 
som en grundläggande beräkningsenhet. Enligt Erik Lönnroth 
skulle dock marklandets införande i Svealandskapen fr a vara be
tingat av statsmaktens fiskala intressen. Föga tyder på att mark
landet regelmässigt använts för att beräkna skatter under medel
tiden. Lokalt, inom ett begränsat område, kan invånarna mycket väl 
ha hållit reda på enskilda gårdars och jordlotters värde enligt denna 
beräkning. För att kunna använda marklandet i uppbördssyfte bör 
emellertid jordförteckningar och liknande kamerala instrument ha 
använts. Detta saknade i stort sett statsmakten och dess företrädare i 
det medeltida Sverige. 

I de von barnekowska räkenskaperna från mitten av 1300-talet an
vänds inte marklandet som beräkningsgrund. Så är ej heller fallet i 
det överslag över landets materiella resurser från 1413 och som går 
under beteckningen Erik av Pommerns jordebok. Extraskatterna har 
inte heller i någon större utsträckning beräknats efter markland; 
schablonkollektiv i form av gärder är det vanliga. Det var vid beräk
ningen av den feodala räntan från den jord som tillhörde kyrkliga 
institutioner och stora världsliga jordägare som marklandet var en 
rationell beräkningsgrund. 

Som ett instrument för att beräkna skatter var det först under 1500-
talet som marklandet gjorde sitt stora genombrott. Genom den 
grundläggande och inventerande skattläggningen under detta år
hundrade uppkom de administrativa möjligheterna att kräva ut en 
feodalränta i form av skatt och som direkt var relaterad till produk
tionsenheternas kapacitet.20 Marklandet som beräkningsgrund för 
en del av skatternas utgörande var i Upplandslagen troligen mer ett 
program än en reglering av faktiska förhållanden. 

Som militär och fiskal prestation har ledungen varit en kollektiv 
skyldighet. I samband med dess utvidgning på den fiskala sidan har 
andra, mer individuellt orienterade beräkningsgrunder sökt tilläm
pas. Hamnan har karaktär av kollektiv snarare än av en territoriell 
enhet. Den var en samling av bönder med gemensamma skyldig-

19 E Lönnroth 1942; Dovring 1947, s 180ff. Jfr dock Andrae 1960, s 119. Se äv 
Göransson 1985, s 70f. 

20 E Lönnroth 1940, s 97ff, 120-130; Dovring 1947, s 69-84; Dovring 1951, s 
155$ Andrae 1960, s 118f. 
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heter. Hamnan skulle föra budkavle, en skyldighet med anknytning 
till krigsuppbåd.21 Som kollektiv kunde hamnan vara liktydig med 
grannskapsrelationer. Greps en tjuv på bar gärning mellan två tings
stämmor skulle, enligt Västmannalagen, grannar eller hamnomän 
sammankallas.22 Som ett kollektiv av bofasta bönder framträder 
hamnan som skogskifteslag under senmedeltiden och senare.23 

Omämnanden av hamnan från 1300-talet visar, enligt Birger Lund
berg, att den då betraktades som en territoriell enhet.24 Vid beräk
ningen av de fr a under 1300-talet ofta förekommande extraskatterna, 
vilka ofta utgick från kollektiva sk gärder, har hamnorna inte 
kommit till någon större användning. Gärderna utgjordes av andra, 
mer eller mindre tillfälliga sammanslutningar av bönder.25 I 1500-
talets kamerala material var hamnan beteckning på ett område, men 
den var ingen funktionell skatteprestationsenhet.26 Försök har gjorts 
att rekonstruera en ursprunglig "idealhamna", dvs att den skulle ha 
omfattat ett visst antal bönder eller att den skulle ha bestått av ett 
visst antal markland, dvs varit direkt relaterad till värdet på jorden. 
Emellertid förekommer betydande variationer och det är besvärligt, 
att godta hypotesen om generella hamnor, planerade och reglerade 

o i  

ULThgB 1:1. Bland dem som inte skulle bära budkavle från kungen nämns 
änka, såvida hon inte hade en son som var äldre än femton år, samt torpare, som 
bodde i skogen. De män som bodde i hans hamna skulle låta denne få samma 
bud som kommit med budkavlen. Jfr VmL ThgB 5. I Södermannalagen finns 
också hamnan omtalad i liknande sammanhang, nämligen beträffande böter för 
försummelse att bära budkavle. Försummade en man var böterna tre örar, 
försummade hela hamnan tre marker. Dessa böter tillföll länsmannen, till 
skillnad från de tio, tjugo eller fyrtio marker som var kungens ensak om 
ijärdedels, halvt resp helt hundare försummade budkavlen. SdmLThgB 2pr. 

99 VmL MB 26:1. Den skyldige skulle få tjuvs straff. Det rör sig endast om 
småstölder, de för vilka straffet var hudstrykning. Enl Holmbäck & Wessén 
återspeglar hamnans funktion i detta sammanhang ett äldre rättegångssystem, 
del 2, s lOOf, n 159. Orsaken till detta skulle vara att hamnomännen uppträder i 
denna funktion enbart i detta enstaka sammahang. Om Holmbäck & Wesséns 
hypotes stämmer har hamnan ursprungligen haft en viss rättslig funktion, som 
försvunnit i det mer av kungamakten reglerade rättegångs- och judiciella system 
som framträder i landskapslagarna. 

23 Hafström 1949, s 96. 
24 B Lundberg 1952, s 126f, 210$ B Lundberg 1972, s 76f. 
25 Betr formerna för extraskatterna se Andrae 1960, s 198ff. Lundberg påpekar 

att 1300-talets gärder, i deras egenskap av kollektiv, gick på tvärs mot de gamla 
hamnorna, 1952, s 127. 

26 Jfr Lundberg 1972, s 78. 
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för att bli jämstora.27 Det är besvärligt att fastställa en tidpunkt då 
organisatoriska möjligheter existerade för att genomföra en sådan 
hamneegalisering. Av kamerala uppgifter går det knappast att draga 
några slutsatser om ett positivt samband mellan hundare och antalet 
hamnor.28 

Utifrån arkeologiska dateringar av de namngivande enheterna i 
hamnorna har Mats G Larsson kommit till den intressanta slutsatsen 
att i åtminstone vissa delar av Uppland tillkom hamnorna redan i 
slutet av 900-talet. Det skall ha existerat ett system om tolv hamnor, 
vilka tillsammans utgjorde ett skeppslag. Vidare skall husabyarna 
funktionellt ha ingått i detta system. Dessa enheter har varit äldre än 
hundaresindelningen. Hamnor och hundaren tillhör två skilda, men 
parallella system. När hundaret under medeltiden kom att övertaga 
de av hamnorna uppbyggda skeppslagen kom husabyarna att spela 
en roll i detta nya system. Larssons resultat visar att det förekom ett 
skifte i organisationsprinciper; detta stöder de antaganden som 
gjorts i forskningen att hundaresindelningen skulle vara en sen före
teelse.29 

I Östgötalagen finns hamnan omtalad i två skilda sammanhang. I 
dessa framgår det att den befraktades som ett jordmått. En avgärda-
by kunde grundas från en äldre enhet som låg i "hå och hamna". Vid 
utskiftande av hemföljdsjord efter avliden hustru skulle bonden, 
maken, "lämna ut den jord, som han mottog som andra huvuddel, 
jämgod till hå och hamna". Sammansättningen "hå och hamna" har 
tolkats som att jorden var värderad för att prestera ledungsskyldig
heter (militärt eller fiskalt).30 En mer konsekvent och principiell 
hamneindelning har dock inte förekommit i Östergötland. 

I Upplandslagen finns även en annan underavdelning till hundaret 
omtalad, nämligen åttingen. Gerhard Hafström har relaterat hamnan 
och åttingen till varandra. Dessa två enheter tycks dock inte vara 
hierarkiskt ordnade underavdelningar till hundaret. Uppenbarligen 
är det fråga om parallella system. Hamnan och åttingen förekom inte 
i samma områden. Enligt Sigurd Rahmqvist skulle hamnan fr a före-

27 E Lönnroth 1940, s 115f, 119,122f; Ståhle 1941; Hafström 1949, s 111-129. 
28 Lundberg 1952, s 79. 
29 M G Larsson 1987. 
30 ÖgL GB 16pr, BB 28:5. 
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komma i relativt "unga" bygder. Utifrån denna iakttagelse är det 
dock svårt att etablera en kronologisk skiktning mellan dessa indel
ningsenheter. Upplandslagen lämnar mer utförliga upplysningar om 
åttingen än om hamnan. Bland annat omtalas den s k åttingsmannen 
som skulle utses av de som konstituerade åttingen: "icke skall han 
vara fattigare än att han äger nio markers egendom, ej heller vett
villing eller övermage, och alltid en man för varje år". Även hamne
man förekommer i vissa sammanhang, när skeppsvisten förs till 
kungens visthus, men hur han skulle utnämnas och vilka hans kvali
fikationer var framgår inte.31 

Hamnan har klar anknytning till den gamla militära ledungen i alla 
landskapslagarna från Mälarlandskapen. I fr a Upplandslagen kan en 
tydlig övergång till en fiskal, kameral kategori iakttagas. Det var en 
förvandling som innebar att hamnan territorialiserades. Den över
gick från att vara ett kollektiv av bönder till att bli en områdes
beteckning. Den förfeodala funktionen övergick till en feodal. 
Åttingen har i Upplandslagen ingen direkt bindning till krigs
ledungen; den omtalas endast där den kan förknippas med fiskala 
skyldigheter, men har även den i lagen karaktär av att vara mer ett 
kollektiv än ett territorium. 

Hamnan kan antagas vara äldst med tanke på dess anknytning till 
ledungen och att den också haft funktioner av gemenskapskaraktär. 
I vissa områden har i samband med de fiskala pålagornas allt större 
betydelse av skilda skäl en för den uppbärande parten kanske mer 
rationell kvotindelning införts. Hamna och åtting har fr a varit kollek
tiv för uppbörd av de i denna region under den äldre medeltiden helt 
dominerande och väsentligaste skatterna. 

Det fanns emellertid andra skatter som tillkom den statsbärande 
kungamakten i Svealandskapen och vilka ansetts vara av hög ålder. 
Den skatt som främst behandlats i forskningen är ättargälden. Den 
nämns i Upplands- och Västmannalagarna. För skattens relativt höga 
ålder vid lagarnas nedtecknande talar det förhållandet att den 
beskrivs kortfattat; grunderna för dess utgörande ansågs uppenbarli-

3 UL KgB 10:2, 4, 7. UL VB 23:5 omtalar att en åttondedels hundare kunde ha 
en funktion vid byggandet av broar. UL ThgB 1:1 omtalar åttingen i betydelsen 
åttondedels hundare funktionellt för sammankallandet av ting. Lundberg 1972, s 
92f; Rahmqvist 1982, s 93, 95. Hamnan finns som territoriell enhet i 1500-talets 
Trögd, vilket måste betraktas som en "gammal" bygd. 
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gen vara allmänt kända och accepterade; detta till skillnad från 
ledungsskatterna. Ättargälden kan inte direkt kopplas samman med 
avlösning av andra prestationer.32 Namnet är oklart; på filologiska 
grunder har samhörigheten med "ätt" avvisats, men kan enligt Carl 
Ivar Ståhle vara avlett av det i övrigt helt obelagda cettar, "samling av 
åtta enheter", förslagsvis bönder.33 

Yästmannalagen omtalar endast att denna skatt skulle utgå porton 
dagar efter Mickelsmäss, den 29 september. Upplandslagen anger 
att ättargälden skulle utgå med trettio marker, underförstått: per 
hundare, i de tre folklanden. I Roden var var den tio marker per 
skeppslag.34 Ättargälden skulle härigenom kunna vara en skatt som 
vilade på stora kollektiva enheter. Inom dessa har den förmodligen 
fördelats på olika underavdelningar. 

Enligt 1530-talets undervisningar om rikets ränta utgick ättar
gälden i några områden i södra Uppland. Summorna ligger i regel 
mycket nära vad som föreskrivs i Upplandslagen. I fyra häraden 
(efterträdare till hundarena) låg ättargälden nära de trettio marken 
och i ett skeppslag de tio marken. I Simtuna härad var beloppet för
dubblat; eventuellt har andra skatter ingått. Det rör sig här om 
kollektiva klumpsummor som troligen varit individuellt fördelade.351 
några områden i Västmanland utgick dock ättargälden från hamnor-
na, dvs de territorialiserade kollektiv som spelat en stor roll för 
ledungen och ledungsskatterna.36 

I Södermanland omtalas inte ättargälden i landskapslagen. Utifrån 
uppgifter i de von barnekowska räkenskaperna från 1360-talet har 
Erik Lönnroth dragit slutsatsen, att ättargälden utgått med två örar 
per bonde. Detta skulle enligt honom vara den ursprungliga princi
pen för ättargälden även i Uppland.37 

32 Hafström 1949, s 145ff, antager dock att ättargälden var en avlösningsskatt 
för ledungen och att dess ursprung låg långt tillbaka i tiden, förmodligen i Olof 
skötkonungs dagar. 

o o  

Ståhle 1941, s 211. E Lönnroth antog, 1940, s 112, att namnet hörde samman 
med räkneordet åtta. Både Lönnroth och Ståhle antager ett samband med 
hamnorna. 

34 UL KgB 10:2,11 pr; VmL KgB 7:5. 
35 Historiska handlingar, 11:1, s 30, 33f, 37. I Simtuna utgick ättargälden med 

69 marker och 2 örtugar. Jfr Lundberg 1972, s 140f. 
36 Bidrag till Finlands historia, ed R Hausen, 1, s 17. 
0 7  

E Lönnroth 1940, s 112ff, 123f. Lönnroth baserar sin beräkning på de 
summor som finns av sammanslagen ättargäld och sakören (tingsvite). Han 
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Det förefaller emellertid inte särskilt troligt, att en ursprunglig 
ättargäld funnits i Uppland om två örar per bonde, som i ett senare 
stadium, när Upplandslagen tillkom, sammanslagits till en hundares-
summa. Tendensen som kan utläsas beträffande ledungsskatterna är 
att en initial och egentligen förfeodal prestationsenhet (hundaret) 
kameralt finfördelats i mindre enheter, exempelvis en enkel mantals
beräkning. Det som Lönnroth påvisar i Södermanland är eventuellt 
ett funktionellt sett senare utvecklingsstadium av ättargälden. 

Utifrån det magra källmaterial som existerar torde det vara svårt 
att precisera ättargäldens ålder och ursprung; det går inte att föra 
dess ursprung till tiden före 1200-talet. Den kan ha emanerat ur 
skilda omständigheter på ömse sidor om Mälaren och därigenom 
haft divergerande former. Hypotetiskt kan dock antagas, att den haft 
en viss ålder i Uppland och senare "överförts" till Södermanland och 
då fått en, ur feodal tillägnelsesynpunkt sett, mer rationell utforming. 
Det äldsta skattesystemet i Mälardalen, och fr a i Uppland,38 är i allt 
väsentligt utformat efter kollektiva principer. Dessa kollektivs 
anknytning till ledungen leder vidare till antagandet att de kan ha ut
gjort prestationsenheter i ett samhällssystem som existerade före 
det feodala. 

Landskapslagarna från Götalandskapen innehåller inga utförliga och 
detaljerade regleringar av skatterna. Statsmaktens fiskala krav fram
träder där inte lika utrerat som i Svealand. Skatterna finns inte 
systematiserade i Västgötalagens båda redaktioner. Däremot finns i 
en handskrift från 1400-talet av den yngre versionen en särskild re
dogörelse, vilken anses tillkommen i början av 1300-talet, över 
"konungens utskylder av ärliga och goda landet Västergötland". Av 
den framgår emellertid att det fanns två skatter, gengärd och 
allmänningsöre. Båda dessa pålagor skulle utgå efter bondetal enligt 
en grov kvotuppdelning i hel och halv skatt. Full, laga gengärd 

antager att sakörena varierat betydligt. Summan av dessa divideras med det 
uppgivna bondetalet och i de områden där kvoten är lägst ligger den nära två 
örar per bonde. Alltså har ättargälden kunnat utgå med två örar per bonde. 

O Q  

Till skatterna i UL hörde också vissa animaliska persedlar, vilka skulle 
presteras kollektivt; höns skulle dock varje bonde leverera individuellt. UL KgB 
10:3. Dessa kollektiv för erläggande av skatter har vissa likheter med de gärder 
från vilka extraskatter utgick under fr a 1300-talet. 
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skulle, liksom fullt allmänningsöre, erläggas av den som ägde minst 
tre marker i boskap och utsäde. Att dessa skatter var väl etablerade 
när åtminstone den yngre versionen tillkom framgår av bestämmel
ser i Fornämesbalken om hur skatten skulle utkrävas av de som 
tredskades. Även här framgår att skatten utgick efter ett bondetal. 
Dessa skatter var sålunda individuella; de utgick från bonde
hushållen. Gengärden var den skatt som utkrävdes istället för 
kungens gästningsrätt. 

Allmänningsöret är mer obekant till sitt ursprung och har inte i nå
gon större utsträckning diskuterats i forskningen. Nära till hands lig
ger emellertid att uppfatta den som en skatt från "alle män". Inget 
finns som tyder på att den skatten enbart skulle ha utgått från blott 
de bönder som bodde på allmänningsjord. Det förefaller som om alla 
bönder i Västergötland skulle ha erlagt både gengärd och allmän
ningsöre. De två skatterna anges inte såsom utgående från skilda 
kategorier av jord. Inga säkra slutsatser kan dock dragas utifrån de 
knapphändiga formuleringar som finns om dem. De geografiskt 
bestämbara omnämnandena av allmänningsöret kan hänföras till 
Västergötland och Småland.39 

Östergötlands äldsta skatter uppvisar en mer komplicerad bild. I 
dess i övrigt systematiskt välredigerade landskapslag finns ingen 
redogörelse för kungens skatter. En ledungsorganisation har dock 
funnits i åtminstone de östra delarna av landskapet. Skatten kunde 
vara högre för vissa häraden: de som låg närmast havet var skyldiga 
att ge skatt till såväl kung som jarl. Det var en avlösningsskatt från 
ledungen.40 Här, liksom i Mälardalen, är det en prestation som å-
vilade stora kollektiv. 

Det östgötska häradet tjänade även som skatteprestationsenhet i 
ett annat sammanhang. En nyvald kung "tog inländing", dvs mottog 
en form av hyllningsskatt, om fyrtio marker per härad.41 Det rör sig 
alltså i detta sammanhang om en irreguljär, kollektiv utlaga. 

39 Redogörelsen finns i Schlyter & Collins edition s 345-347. YVgL Forn 40-42. 
E Lönnroth 1940, s 63. DS 1182 (1296) Skarabiskopen; DS 1368 (1302) 
Skarabiskopen; DS 1535 (1307) Gudhems kloster; DS 1536 (1307) Kalmar 
kloster. 

40 ÖgL BB 28pr. E Lönnroth 1940, s 64. 
41 ÖgL DrB 5:1. 

24 



Eventuellt har gengärd utgått från Östergötland. Från senmedel
tiden och 1500-talet är en del skatter som utgick efter bondetal (eller 
efter bondehushåll) kända. Påskskatten har undersökts av Folke 
Dovring, som antog att den mycket väl kan vara en "gammal" skatt; 
ursprunget är kanske en avgift från de bönder som brukade jord på 
kronans allmänningar, en kronoavrad som senare övergick till att bli 
en mer allmän skatt och avgift. Bland annat har frälselandbor erlagt 
den till sina jordägare.42 

En likartad skatt kan borgarspannen, belagd från huvudsakligen 
västra Östergötland, möjligen vara. Även den har av Dovring hypote
tiskt rekonstruerats som en avgift till kungen från allmänningsjordar; 
senare har den även överförts till andra kategorier. Eventuellt 
hänger detta samman med kungamaktens vidgade regalrätts-
anspråk.43 Från Götalandskapen är även i 1500-talets kamerala 
material en rad andra skatter av obekant ålder med regalrättsliga 
grunder omtalade.44 

I stora delar av Norrland har, liksom i Mälardalen, kollektiva skatter 
som en ersättning för den militära ledungsskyldigheten före
skrivits.45 På Öland är en ledungsskatt, baserad på kollektiv princip, 
känd från slutet av 1200-talet.46 

42 Dovring 1951, s 45ff. Enligt C 15 (RA) utgick den som en likformig, 
individuell avgift från frälselandbor i Tjust. 

43 Rosén 1949, s 35. 
44 Dovring 1951, s 32-36, 471 
45 HL KgB 7.1 de norrländska områden där skatten utgick som ersättning för 

militär ledungsprestation var skatten baserad på skilda kollektiv. I Umeå, 
Bygdeå och landet norr därom var skatten "individuell"; den skulle utgå efter 
"båge", dvs vapenför man. Ingen ledung skulle dock utgå där, "utan de skola 
värja sitt land hemma". Här förutsätts sålunda att ledungen (även) kunde ha en 
defensiv uppgift. 

46 DS nr 736 (1281). 
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IV. Svealand och Götaland: variationer av 
den tidigfeodala statsmakten 

I det äldremedeltida svenska samhället, i det samhälle där den feoda
la statsmakten utvecklades och befäste sina positioner, är i huvudsak 
två skattesystem rådande. 

Ett dominerade i Uppland och i viss mån den övriga Mälardalen, 
med utlöpare norr- och söderut längs den svenska östkusten. Skat
terna emanerade från prestationer som vilade på stora kollektiv. Den 
militära ledungen, som främst kan förmodas ha haft ett offensivt 
syfte, blev obsolet i den feodala staten och förvandlades till en per
manent skatt. 

Det andra skattesystemet hade Västergötland som sitt arketypiska 
område. Skatterna utgick från de enskilda bondehushållen. Dessa 
skatter var därför till sin form av en mer feodal prägel; de liknade till 
formen den ränta som tillägnades från landborna. 

Östergötland uppvisar, som nämnts, en mer sammansatt bild med 
inslag av båda dessa skattesystem. Landbosystemet var likartat i alla 
landskap; men inte skatterna. Statsmakten växte fram utifrån skilda 
grunder i olika landsdelar. Ett regionalt mönster framträder där Upp
land och Västergötland är de mest renodlade polerna. 

Detta kan också formuleras hypotetiskt på följande sätt: det fanns 
skilda vägar som ledde fram till den feodala statsmakten, en väst
götsk och en uppländsk. I Västergötland byggde skattesystemet på 
kungamaktens fysiska närvaro. Det var det tidiga kungadömet, där 
makten utövades genom en direkt och omedelbar närvaro, genom 
ett perpetuellt ambulerande mellan stödjepunkter inom området. 
Biskoparna, liksom eventuellt även andra stormän, har under den 
äldre medeltiden utfört gästningar och utkrävt gengärder.1 Detta 
från början irreguljära exploateringssystem, som var ett kännetecken 
på en tidig stat, hade sitt ursprung i ett socialt och ekonomiskt 
system där gåvor och gengåvor, fördelning av gåvor och givandet av 
gästabud har spelat en betydelsefull roll för samhällets sociala repro
duktion. Beroendeförhållanden med ömsesidiga skyldigheter och 

1 Herman Schiick 1959, s 269-275. 
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rättigheter har bekräftats med gåvor och gengåvor. I de fall där 
social diskrepens rådde mellan de två parterna har ofta den svagare 
givit ett gästabud. Inte minst Aron Ja Gurevitj har påvisat gåvornas 
och gästabudens betydelse för framväxten av ekonomiska och 
sociala beroendeförhållanden i det tidigfeodala Västeuropa. 

Dessa förhållanden är t ex väl kända från det på berättande källor 
så rika tidigmedeltida Norge. Veitslor var ett av de främsta medlen 
för kungar och andra stormän att utöva kontroll. Ur veitslesystemet 
har ett reguljärt skattesystem växt fram.2 

Under den tidiga medeltiden, under 1000- och 1100-talen, har det 
kungadöme som kan betecknas som tidigfeodalt och som varit kärn
punkten i en tidig stat, haft betydande svårigheter att göra sig gällan
de i Svealandskapen. 

Den stenkilska ätten och det sena 1000-talets och tidiga 1100-talets 
kungar vistades och verkade i de centrala Götalandskapen. Ett för
hållande som i allt väsentligt även gäller för de två stridande ätter 
som dominerade den politiska scenen fram till mitten av 1200-talet. 
Den sverkerska ätten var östgötsk; förmodligen härstammade den 
från Kaga. Sverkrarna hade som kungaätt ett stort godsinnehav i 
Östergötland, men även egendomar i Småland och på Öland. Det var 
medlemmar av denna ätt som medverkade till grundandet av 
Alvastra kloster, vilket även kom att tjäna som ättens gravläggnings
ort. Den erikska ätten hade med sin "stamfader" Erik Jedvardsson, 
"den helige", visserligen en klar anknytning till Uppsala och Svea
land. Emellertid är, förutom den sent tillkomna helgonlegenden, litet 
känt om kung Eriks verksamhet i Svealand. Däremot är det bekant 
att denne kung utövade herravälde i Västergötland. De senare 
kungarna av den erikska ätten har en stark anknytning till Väster
götland. Notiserna i det spröda källmaterialet är få, men erikskt gods
innehav kan snarare beläggas i Västergötland än i Svealand. Varn-

2 Gurevitj 1979, s 56f, 90, 197, 224; Gurevitj 1982, s 262ff; Bagge 1986, s 151ff. 
Se äv Björkvik 1975, sp 632ff. Teoretiskt har gåvans funktion i icke-exploatativa 
samhällen diskuterats i M Mauss' berömda studie Gåvan, där det tidigmedeltida 
västnordiska materialet spelar en betydelsefull roll. Även norska leiglendingar 
(landbor) förutsattes ge veitslor, gästabud, för sina jordägare när rättigheter och 
skyldigheter skulle bekräftas. Veitslan markerade också den ojämna sociala 
ställningen mellan kontrahenterna. Den städja som svenska landbor erlade 
betecknades som just "gåva". Den kan därför ha haft ett liknande ursprung. 
Lindkvist 1979, s 84. 

27 



hem kom att fylla samma funktion för erikarna som Alvastra för 
sverkrarna.3 

I Götaland framträdde ett nära samband mellan kungamakt och den 
kyrkliga organisationen. Kyrkor uppfördes som manifestationer för 
den världsliga maktens utövare. Kungarna visade sin överhet över 
såväl befolkning som prästerskap på ett arkitektoniskt konkret sätt. 
De s k västverken vid vissa kyrkor tillkom för de omkringresande 
tidigfeodala kungarnas närmast symboliska och ceremoniella fram
trädanden.4 Ett exempel är Husaby vid Kinnekulle i Västergötland 
och dess parallell i Östergötland, Örberga. 

Över huvud är det i Götalandskapen som en med kungamakten 
förbunden kyrklig organisation först fick fäste. Stiften i Skara och 
Linköping organiserades före dem vid Mälaren och det var i Göta
landskapen som de första cistercienserklostren anlades. 

Rätten att förfoga över allmänningsjord och andra naturresurser är 
ett väsentligt kännetecken på en kungamakt som utövade en förhål
landevis stor kontroll i sitt område. Det var i Götalandskapen som 
kungamakten först kom att hävda rätten till delar av allmänningarna. 
Det skedde i Östergötland och Småland redan under 1100-talet och 
denna kungamaktens tillvällade rättigheter är kända från Västergöt
land under 1200-talet. Detta utnyttjades av kungamakten för att 
möjliggöra donationer till religiösa institutioner. De götaländska all
männingarna var under den tidiga medeltiden en väsentlig ekono
misk resurs och användes för att befästa statsmaktens politiska och 
ideologiska struktur.5 

Visserligen nämns en kungens gengärd i Södermannalagen, men 
den var ett undantagsfall. När kungen skulle komma till ett land, dvs 
landskap, hade han rätt att påbjuda gengärd. Det var bara i Göta-

o 
Beckman 1912. Sverkrarnas godsinnehav har senast behandlats i 

Linderholm 1986, ev under tryckning. Bolin 1951. 
4 Redelius 1972. Redelius urskiljer skilda typer av tornanläggningar och 

västverk i kyrkor i Östergötland, vilket återspeglar politiska förändringar i 
relationerna mellan kungamakt och kyrka. Ang västverkets betydelse och dess 
anknytning till den liturgiska hyllningen av kejsaren i det karolingiska riket, se fr 
a Kantorowicz 1946. 

5 Rosén 1949, s 36ff; Tollin 1986; Tollin 1987. Om kampen mellan kungamakt 
och bönder om rätten till obrukad jord i Danmark, se Holm 1985, s 87ff. 
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landskapen som gengärden spelade en betydelsefull roll för kunga
makten och det är bara där som befrielse från gengärd privilegiera
des.6 Gengärdsskatten, liksom skatter som utgick från kungamak
tens förvärvade rätt till allmänningsjordar indikerar en statsmakt och 
därmed förbundna härskarstrukturer som växte fram gradvis genom 
att tillägna sig möjligheterna till utnyttjande av områdets materiella 
och personella resurser. Statsmakten växte fram endogent. 

I sin stora rättshistoriska, men knappast historiska, undersökning 
av medeltida lagar hävdar Elsa Sjöholm att kungar och biskopar 
hade en starkare position i Östgötalagen än i landskapslagarna från 
Mälardalen. I de senare hade däremot de lokala stormännen en mer 
framskjuten ställning. Detta resultat använder Sjöholm för att söka 
visa att Östgötalagen skulle ha tillkommit betydligt senare än vad 
som tidigare antagits; troligen skulle den vara yngre än Magnus 
Erikssons landslag.7 Ett samhälleligt perspektiv saknas emellertid i 
Sjöholms framställning och dessa skillnader kan utan tvekan tolkas 
som att de lokala förutsättningarna för kunga- och biskopsmakt har 
varierat. Skillnaderna i maktrelationer såsom de framträder i lagarna 
är inte ett uttryck för en kronologisk skiktning mellan lagarna utan i 
stället för den process som innebar att statsmakten växte fram på 
skilda sätt i olika landsdelar.8 

Husabyarna: en exkurs. Det var alltså i Götalandskapen som den 
tidiga medeltidens kungar hörde hemma och hade sina egna ätte
gods. I detta sammanhang är det dock anledning att påpeka, att 
kungamakten som institution förfogade över gods i Svealandskapen 
under tidig medeltid. Till de i forskningen ofta uppmärksammade 
regelbundna strukturerna hör husabyarna. De ligger i ett närmast 
regelbundet mönster i landskapen kring Mälaren. I princip förefaller 
det som om det skulle ha funnits en husaby per hundare. I Göta
landskapen är denna institution svagare representerad.9 

6 SdmL KgB 3. Kungens gengärdsrätt finns inte omtalad i landslagarna. 
Befrielse från kunglig gengärd omtalas för Skarabiskopen 1296 (DS 1182) och 
1302 (DS 1368), Skänninge kloster 1292 (DS 1066), Vreta kloster 1295 (DS 
1133), Gudhems kloster 1307 (DS 1535) samt Kalmar kloster (DS 1536). 

7 Sjöholm 1988, fr a s 174ff, 204ff, 236ff. 
8 Jfr Lindkvist 1989(b). 
9 Det finns 28 husabyar i Uppland, 16 i Södermanland, 4 i Västmanland, 3 i 

Närke, 9 i Östergötland, 6 i Småland, 2 i Västergötland samt en i vardera 
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Den geografiska fördelningen ger därför intryck av att det existe
rat ett väl utbyggt husabysystem i Mälartrakten, men att det aldrig 
fick någon större utbredning längre söderut i riket. Dateringen av 
husabyarna, liksom frågan om deras funktion erbjuder emellertid 
stora problem. Husabyarna betraktas som centra för en kunglig 
förvaltning och som stommen i det godsinnehav som betecknas som 
Uppsala öd och som följde med kungaämbetet. De har uppfattats 
som uppbördsorter, dit skatter och förnödenheter förts. Husabyarna 
ligger väl till ur kommunikationssynpunkt och nyligen har före
slagits, att de skulle vara centralt planerade enheter, tillkomna under 
tiden 600-800 i Uppland och därefter och därifrån spridda över ett 
rike, samt att de haft ett flertal funktioner för en centralmakt inom 
detta rike.10 

Husabyarna är huvudsakligen kända från den period då kunga
makten höll på att avhända sig dem.11 De är stora som bebyggelse
enheter och ligger centralt i bygderna och är rika på fornlämningar. 
Åke Hyenstrand har påvisat, att i Uppland ligger ungefär var Ijärde 
husaby i omedelbar närhet till en s k stor- eller kungshög. Dessa hö
gar representerar ett äldre s k administrativt system, uppbyggt kring 
hövdingadömen eller lokala småkungar. Husabyarna, kungamaktens 
stödjepunkter, är yngre och förlagda till äldre maktutövningsorters 
närhet.12 Funktionen som husaby behöver emellertid inte vara lika 
gammal som själva bebyggelseenheterna. Utifrån sitt studium av den 
administrativa indelningen i Södermanland daterar Keith Wijkander 
husabyarnas funktionella uppkomst till 1100-talet. Senast vid mitten 
av 1200-talet hade de dock spelat ut sin roll.13 Denna tolkning är 
mycket intressant, eftersom den förutsätter att detta system för, om 
än inte administration, så dock för en viss form av maktmanifestation 
tillkom förhållandevis sent. Utan att här företa någon djupare pene-

Dalsland, Värmland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Dessa 
siffror baseras på den grundliga inventering som finns i G Hellberg 1973. Häri 
ingår även enheter som kan förmodas ha varit husabyar och där själva 
ortnamnet numera är försvunnet eller omöjligt att belägga. 

10 G Larsson 1986. 
11 Rosén 1949, s 70ff. 
12 Hyenstrand 1974, s 103ff. Betr husabyarnas fornlämningstäthet, jfr dock 

Wijkander 1983, s 135f; jfr dock Ambrosiani 1985(b), s 32ff. 
13 Wijkander 1983, s 135-138. 

30 



tration av denna problematik, kan antagas, att husabysystemet till
kom eller infördes i Svealand under den period då kungamakten 
började få fotfäste i denna landsdel.14 De har, som Hyenstrand på
pekar, varit en del av kungamaktens kontrollorgan i Svealand; i Göta
landskapen har kungamkten haft de tidiga städerna som sina stöd
punkter.15 

Hypotetiskt kan förmodas, att husabysystemet haft sin upprinnelse 
i Götalandskapen. Där har andra grunder för maktutövning än detta 
ämbetsgodskomplex funnits i form av kungaättegods och troligen 
även bosgårdar. Det systematiska i husabyarnas spridning i Uppland 
och övriga Mälardalslandskap kan tyda på att en ny makthegemoni 
etablerats relativt snabbt. Husabyarna hade en kort livslängd; de 
spelade snabbt ut sin roll. Den nya, feodala statsmakten under 1200-
talet grundade sin ställning på annat sätt: på borgar, slott och befästa 
hus.16 Den vilade militärt på rytteriet, vars införande stod i direkt 
samband med Alsnö stadgas tillkomst, det världsliga frälsets etable
rande och slutpunkten på den process som innebar att en fram
växande härskande klass, en aristokrati, blev ett stånd med ett 
konstitutivt tjänsteförhållande till den statsbärande kungamakten.17 

14 För andra ståndpunkter se exv M G Larsson 1987. 
15 Hyenstrand 1989, s 51. 
16 Om de nya förvaltningsformerna se främst Fritz 1972; Fritz 1982, s 136ff. 
17 Se fr a Rosén 1952, s 15-36. 
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V. Extern tillägnelse och intern 
exploatering: förutsättningar för det 
feodala samhällets framväxt 

Avråd, tionden, skatter och andra avgifter och pålagor kan alla 
betecknas som former av en intern tillägnelse eller exploatering. Ett 
ledande samhällsskikt, en framväxande eller redan etablerad 
härskande klass tillägnar sig regelbundet en del av samhällets mate
riella tillgångar. Detta är det mest karakteristiska för ett klass
samhälle, som t ex det feodala.1 

De skatter som utkrävdes i Uppland i slutet av 1200-talet emanerade 
huvudsakligen från ledungen. Ledungen kunde visserligen användas 
till försvar, och har säkert gjort det också, men den var troligen fram
för allt ett offensivt redskap. Den kunde effektivt användas för att 
anfalla folk och länder utanför det egna samhället. 

I många samhällen i det medeltida Europa byggdes feodala herra
välden upp genom krigsorganisationer. En framväxande härskande 
klass har haft begränsade möjligheter till en intern tillägnelse. Detta 
kännetecknade inte minst de samhällen, däribland det i vad som 
kom att bli Sverige, där det feodala samhället var det första klassam
hället, dvs i de konkreta samhällen där det inte fanns (eller hade 
funnits) statsbärande politiska och sociala strukturer. Plundringar 
och tributer från andra folk och områden spelade en betydelsefull 
roll i uppbyggandet av härskarstrukturer. 

Georges Duby har betecknat den frankiska feodalismens etable-
ringsfas som ett plundringens tidevarv. Näst intill årliga, kungliga 
krigståg medförde att ett tillägnat byte fördelades bland deltagarna 
och där ledarnas, krigsadelns, större andelar använts för att bygga 
upp en intern maktposition. När krigstågen blev allt mer sällsynta 
och oregelbundna övergick detta krigsledarskikt till att utöva ett 
herravälde över de människor som bodde i deras omgivning. Denna 

1 I princip är tillägnelse och exploatering synonymer. I denna framställning 
användes emellertid exploatering främst för att beteckna en mer regelbunden, 
institutionaliserad och formaliserad form av tilllägnelse av ett producerat 
överskott. 

32 



aristokrati kom att grunda sin ekonomiska, sociala och politiska 
ställning på intern tillägnelse, främst genom utkrävandet av en feodal 
ränta. En utveckling skedde från tillägnelse genom plundringar eller 
tributer över ett seignorialt herravälde, kännetecknat främst av makt 
över människor i ett område och utövandet av en rudimentär offent
lig makt, till ett feodalt samhälle, där ett herravälde över människor 
och jord kombinerades. En dynamik förekom i det feodala samhället 
mellan en yttre och inre tillägnelse.2 

Likaledes har Timothy Reuter understrukit tributers och plund
ringars stora betydelse för det karolingiska riket. Han påvisar att 
cirkulationen av gåvor och av gods, rövat eller taget som tribut, hade 
en väsentlig politisk funktion att fylla. Det var genom detta system 
som militärt herravälde och därigenom även politisk makt kunde 
upprätthållas.3 Statsbildningsprocessen i stora delar av Centraleuropa 
kännetecknades av en initial fas med plundringar och tributer. Flera 
statsbildningar, exempelvis Mähren, upplevde en kort period som 
storriken. Militärt och organisatoriskt svagare stammar och folk var 
tributpliktiga. När denna externa tillägnelse upphörde till följd av att 
motstånd organiserades bland de utsatta folken ökade i stället kon
trollen över det egna området; ett stabilare herravälde byggdes upp; 
den interna tillägnelsen ökade i betydelse; en inre samhällsstruktur 
med fastare ramar växte fram. I detta befästande av ett inre politiskt 
och ekonomiskt herravälde har de organisationer som växt fram för 
att genomföra krigstågen spelat en betydelsefull roll.4 

Det var plundringsekonomins utvecklade härskarformer och 
härskarstrukturer som omvandlades till instrument för feodal domi
nans och för en inre tillägnelse. Belysande är en passage i inledning
en till den på 1100-talet nedtecknade yngre versionen av den första 
Novgorodkrönikan. Tidigare hade furstar med sina hirder skaffat sig 
rikedomar genom plundringar och krig mot andra folk. Nu hade 
emellertid den tid kommit då de levde av det egna landet. Detta, kla
gar krönikören, orsakade betryck och fattigdom bland befolkningen.5 

Vad som betecknas som yttre tillägnelse kan rymma en rad olika och 
väsensskilda, konkreta företeelser. Graden av den organisation som 

2 Duby 1981, s 186ff; Duby 1978, s 55ff. Jfr även Guerreau 1980, s 177ff. 
3 Reuter 1985. 
4 Herrmann 1981. 
5 Här efter Blum 1961, s 33. 
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utgjort förutsättningen för ett externt tillägnande har varierat betyd
ligt. 

Extern tillägnelse kan utgöra ett mer eller mindre väsentligt ele
ment i vitt skilda samhällen. Exempelvis kan stora imperiers, t ex det 
romerska eller de abbasidiska kalifernas, expansiva faser betraktas 
som en form av extern tillägnelse med erövringar och tributer. Grad
vis har den territoriella expansionen upphört och övergått i en tillta
gande tillägnelse och överföringar inom den egna samhällsformatio
nen, vilket tagit sig uttryck i skattläggningar och en tilltagande bety
delse för utkrävandet av avgifter från bönderna.6 

I afrikanska hövdingadömen och kungariken med en komplicerad 
social och politisk struktur har stundtals tributer från underkuvade 
och beroende folk spelat en avgörande roll; kontroll över ett lång
väga varuutbyte har dock kunnat vara ett alternativ till detta.7 Här 
skall inget försök göras att berika den historiematerialistiska klassifi-
katoriska taxonomin med ett nytt produktionssätt. Påfallande är dock 
att en extern exploatering i många konkreta samhällsformationer har 
föregått ett mer stabilt samhällssystem där internexploatering och 
den agrara produktionen i liten skala var den sociala och ekono
miska grunden; detta oavsett om denna typ av samhällsformation 
skall kallas för "feodal" eller "asiatisk" eller möjligen "tributär".8 

6 Wickham 1984 och 1985 samt Abdallah 1986 har båda på skilda sätt påvisat 
förekomsten av extern exploatering som en fas som föregår ett mer 
konsoliderat, på räntetillägnelse baserat samhälle i antika och asiatiska imperier. 
För det resonemang som förs här, jfr Florén 1987. 

7 Coquery-Vidrovitch 1969. 
o 

Vad som är aktuellt i den här behandlade, konkreta samhällsformationen är 
övergången till ett klassamhälle, baserat på en exploatering av redan existerande 
produktionsenheter. På gårdar, eventuellt även på kollektiva aggregat, lades 
avgifter, ränta eller "tributer". Amin företager en klassifikation av de 
förkapitalistiska produktionssätten och samhällsformationerna. Amin 1976, s 
13ff. Ett "tributproduktionssätt" betraktas av Amin som det vanligaste av de 
förkapitalistiska produktionssätten; han urskiljer "tidiga" och "utvecklade" 
former; till de sistnämnda räknas exv feodalismen. Som övriga förkapitalistiska 
produktionssätt räknas primitivt-kommunalt, slavproduktionssätt samt den enkla 
varuproduktionen. Sistnämnda dominerar dock aldrig i en samhällsformation. 
Frågan är, låt vara att den är perifer i detta sammanhang, om slaveriet kan 
betraktas som ett särskilt produktionssätt utifrån de kriterier som Amin ställer 
upp. Det är egentligen endast det utomekonomiska tvångets former som skiljer 
det från de "tributära" formerna. För denna problematik se äv Bandaranayake 
1985. 
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Extern tillägnelse kan betraktas som ett medel för en härskande 
klass eller, i ett förklassamhälle, ett ledande skikt att tillägna sig rike
domar och produkter utanför den egna samhällsformationen. Det 
kan vara ett medel att i komplicerade samhällsstrukturer upprätt
hålla en statsapparat och militärmakt som det egentligen inte finns 
resurser till eller i mindre komplicerade samhällen för att bygga upp 
sociala och ekonomiska härskarstrukturer och maktpositioner. Ett 
gränsfall till extern tillägnelse utgör utbyte av produkter.9 Det har 
varit ett sätt för samhälleliga eliter i olika samhällen att byta dyrbara 
varor med högt prestigevärde. Dessa varor har spelat en stor roll för 
att upprätthålla en position, för att kunna knyta följeslagare till sig, 
för att upprätta beroendeband osv. Kungars och handelsmäns ömse
sidiga avhängighet av varandra har understrukits av t ex Peter 
Sawyer.10 

Det är i ett sådant sammanhang som platser som Birka och Hede-
by spelat en betydelsefull roll.11 Det var av stor betydelse för det 
ledande skiktet i samhället att kontrollera de orter dit detta produkt
utbyte kanaliserades. 

Plundringar och systematiska tributer har som regel varit kortlivade 
företeelser eller åtminstone av övergångskaraktär. En plundringsfas 
i samhällens utveckling kan, som i det vikingatida Norden, bero på 
att ett varuutbytessystem bryts eller utsätts för allvarliga störningar. 
Till det som begränsar en plundringsekonomi hör att motstånd 
organiseras samt att en vidsträckt aktionsradie erfordras, vilken kan 
vara svår att upprätthålla. 

Under nordisk vikingatid förekom en utrerad form av extern till
ägnelse, vilken av Per Nyström uppfattas som en väsentlig förutsätt
ning för uppkomsten av ett feodalt samhällssystem.12 Att vikingarnas 
verksamhet inte var något abnormt i den tidiga medeltidens Europa 
har understrukits av bland andra Peter Sawyer och Niels Lund. 
Piratverksamhet var ett vanligt sätt som rikedomar kunde anskaffas 
och med hjälp av dessa kunde en härskare belöna medhjälpare och 

9 Ang "handel" i "förkapitalistiska" samhällen se Ringstedt 1987, Hodges 1982 
och Hodges 1988. 

10 P Sawyer 1977. 
11 Polanyi 1968, s 238-260; Polanyi 1977, s 77-96; Hodges 1982; Hodges & 

Whitehouse 1983, s 91ff; 
12 Nyström 1974, s 46f (urspr tryckt 1935); Nyström 1984. 
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följeslagare. En övergång skedde under loppet av vikingatiden mot 
en allt högre grad av organisering av denna verksamhet. De plundra-
re som inledde vikingatiden hade inte någon fast etablerad härskar
ställning i det egna samhället. De män som under 800-talet omtalas 
som kungar har inte lett några vikingafärder. Under slutet av 900-
talet och under 1000-talet kom emellertid kungar att i större 
utsträckning deltaga i sådana företag. Flera av denna tids norska och 
danska kungar är kända för att före sitt trontillträde ha varit vikinga
hövdingar, t ex Olof Tryggvason, Olof Haraldsson av Norge eller 
Knut Svensson (den helige) av Danmark.13 Olof Eriksson sköt
konung är ett svenskt exempel.14 Erik Lönnroth har påpekat att en 
av de viktigare företeelserna under den process som innebar upp
komsten av de nordiska kungarikena var att kungarna gick i land. 
Sjökungar blev landkungar.15 

Under 800- och 900-talen var nordbor inblandade i skilda former av 
produktutbytesverksamhet i österled; detta behöver inte alltid ha 
skett på ett fredligt sätt. De nordbor som var verksamma där behöver 
inte i och för sig ha varit mer fredligt sinnade än sina fränder i 
västerled. Yarjagerna, de "östliga" motsvarigheterna till de väst-
farande vikingarna, har varit ett krigiskt skikt; stundom tagna i tjänst 
av furstar i öster, i Ryssland och i det berömda varjagiska gardet i 
Byzans. En viss nordisk bosättning förekom vid Staraja Ladoga och 
Gnjozdovo, vilka varit orter där produktutbyte ägde rum.16 

13 P Sawyer 1985, s 180ff. Jfr dock P Sawyer 1962 där plundringsmomentet i 
vikingarnas verksamhet tonas ned. Lund 1989. 

14 Adam 11:39. Krigståg i österled framgår av Ottar svartes Olofsdrapa; E Kock 
(ed), Den norsk-isländska skaldediktningen, 1, s 137; jfr Moberg 1944, s 176. 

15 E Lönnroth 1977, s 7ff. 
16 Om nordbornas roll i ett vidsträckt "handelsnät", som sträckte sig från det 

abbasidiska kalifatet över Ryssland, Norden till karolingiska riket, se den 
klassiska uppsatsen Bolin 1939. Jfr äv det stöd som senare arkeologisk forskning 
ger Bolins tes, Hodges & Whitehouse 1983. Nordbor i österled har nyligen 
diskuterats i I Jansson 1983, s 207ff samt I Jansson 1985, s 51ff. Den kvantitativa 
omfattningen av nordbornas bosättning i Ryssland tonas ned i P Sawyer 1962, s 
204. I Avdusin 1969, s 52-62, påvisas att specifika nordiska fynd är mycket 
sällsynta från gravfälten vid Gnjozdovo vid Smolensk. Från 900-talet finns ett fåtal 
nordiska gravar och från 800- och 1000-talen inga alls. Endast små grupper av 
nordbor bosatte sig där och de assimilerades snabbt i den slaviska befolkningen. 
Jfr äv kommentarerna i Norwegian archaeological review, 1970, s 113-117. Ch 
Blindheim menar att det inte var en nordisk kolonisation, som T J Arne hävdade, 
utan en penetration. 
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Stora mängder silver har förts från den islamska världen via det 
ryska området till Norden. Speciellt Gotland är som bekant rikt på 
silverskatter. Ett förhållande som förlänat ön rykte som bebott av 
välmående, handelsidkande farmannabönder. Utifrån delvis numis-
matiska grunder påvisar P Sawyer, att silvret inte med nödvändighet 
behöver ha förts dit som resultat av ett fredligt varuutbyte. Gotland 
kan uppfattas som ett veritabelt sjörövarnäste. Flödet av islamskt sil
ver förefaller att ha upphört tämligen abrupt omkring 965. Vid denna 
tidpunkt skedde en politisk och organisatorisk konsolidering i Ryss
land, vilket bör ha medfört att ett hårdare militärt motstånd mot 
regelbundna plundringsfärder. Emellertid har räder även företagits 
senare; Ingvarståget ca 1040 kan ses, enligt Sawyer, som ett senkom
met och katastrofalt utslag av detta. Däremot kom en ström av 
silvermynt från Tyskland och England till Norden. Inte heller dessa 
fynds karaktär tyder på att de härrörde från handel. Engelska mynt 
emanerar från tributer och gäld för krigstjänst. Sawyer framför 
argument för att silverrikedomen på Gotland, även under 1000-talet, 
härrörde från piratverksamhet. Handelns roll tonas ned.17 

Emellertid behöver inte Gotland vara något särfall. Anders Carlsson 
har vid en jämförelse av antalet depåer, gårdar och fynd av spänn-
bucklor i Södermanland och på Gotland dragit slutsatsen, att det 
betydligt ringare antalet silverdepåer på fastlandet kan bero på fynd
omständigheter och andra sentida omständigheter. Nedläggning av 
silver kan ha varit lika vanligt bland södermanlänningar som bland 
gotlänningar. Även Carlsson framför goda argument för att före
komsten av silver inte med nödvändighet behöver uppfattas som 
resultat av en handel.18 

Philip Grierson har påpekat det besvärliga i att på arkeologiska 
grunder avgöra orsakerna till och formerna för transaktioner med 
dyrbara produkter.19 "Handel" torde också vara ett alltför allmänt be
grepp för att kunna tjäna som förklaring till att varor utbytts.20 

17 P Sawyer 1985, s 143-61. 
1R A Carlsson 1983, s 116ff. Carlsson påpekar att i forskningen har ofta ett 

cirkelresonemang förts. Silverskatterna visar på förekomsten av handel, som i 
sin tur bevisas av förekomsten av silverskatter. Hos Snorre förekommer 
skildringar av strider mellan vikingar, "plundrare", och "handelsfartyg", men i de 
skaldeverser som ligger till grund för Snorres framställning finns inga 
"handelsfartyg" omtalade, däremot krigare som härjade längs Gotlands kuster. A 
Carlsson, s 120f. 

19 Grierson 1959. 
20 Se även Lunden 1972, som tillämpar Polanyis teorier om ekonomins 

samhälleliga plats på nordisk medeltid. 
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VI. Plundring, tributer och kungars herra
välde 

Förekomsten av en plundringsekonomi, centrerad till vad som på 
medeltiden var ledungsskatternas område, kan i det skriftliga käll
materialet föras tillbaka till 800-talet. I Rimberts Ansgarsvita finns en 
ofta relaterad episod. Kurerna som en gång lytt under svearna hade 
gjort uppror och befriat sig. Efter att danerna misslyckats att tvinga 
dem under sitt välde, skall en svensk kung ha dragit dit för att få 
dem att underkasta sig. Rimbert omtalar en långvarig belägring av 
staden Apulia (det nuvarande Apoule); till slut tvangs kurerna till 
kapitulation. De bad om fred och lovade att erlägga en gåva för att 
sluta fred samt att årligen leverera en tribut.1 

Sanningshalten i denna berättelse är naturligtvis svår att avgöra. 
Rimbert har möjligen i sin skildring färgats av föreställningar om 
avancerade och militärt mer organiserade tåg, vilka hade till syfte att 
tributlägga främmande folk, som han var bekant med från mer poli
tiskt sofistikerade samhällen han kände till från kontinenten. Tåget 
mot kurerna bör ha genomförts vid mitten av 800-talet.2 

Från 800-talet föreligger även andra, ehuru mycket osäkra, uppgifter 
som visar på en liknande verksamhet. I den äldsta ryska krönikan, 
Berättelser om svunna år (Nestorskrönikan), omtalas att varjager 
skall år 859 ha kommit från andra sidan havet för att utkräva skatt 
bland en rad folkslag, vilka bodde längs södra stranden av den 
Finska viken och längre österut. I krönikan antyds att det var första 

1 Rimbert, Vita Ansgarii, 30. Vid Apoule finns lämningar av en stor borg med 
en omgivande bosättning. Där har bl a påträffats ca 150 pilspetsar, flera av dem 
böjda eller brutrna, av den typ som användes i Skandinavien under 800- och 900-
talen; Gimbutas 1963, s 154. Detta stöder onekligen Rimberts uppgifter om 
strider mellan kurer och daner/svear. 

2 Adam av Bremen nämner att Kurland, som han uppfattade som en ö, skulle 
på hans tid ha legat under svearnas eller sveonernas imperium (herravälde). 
Adam fäste sig vid att invånarna inte var kristna och att de var kända, eller 
snarare ökända, för sin avgudadyrkan. Adam antog att det var samma folk som 
Rimbert omtalat som tributpliktiga under svearna. Adam IV:16. Jfr dock 
kommentaren i Trillmichs utgåva och översättning, s 455, n 49, där det förutsätts 
att denna upplysning är ett missförstånd av Adam. Trillmich anser att notisen 
återspeglar det förhållandet att greklandsfarande vikingar ofta for via Dyna. 
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gången det skedde och att det var en extraordinär händelse. Tre år 
senare skall emellertid varjagerna ha jagats bort och de blev nekade 
skatt.3 Tributerna upphörde. 

Tillfälliga och efemära tributer har tillägnats, baserade på kort
variga herravälden. Att externt tillägna sig ett överskott i form av 
prestigebetonade produkter medförde en kamp om att kontrollera 
varuutbytesorter. Rimbert omtalar t ex att en svensk kung Anund var 
fördriven och att han på 840-talet sökte återkomma. I det samman
hanget har han lovat danskarna kontroll över Birka. Hos Adam finns 
uppgifter om att sveahärskare skulle ha erövrat Hedeby och kontrolle
rat denna plats för en tid. Niels Lund har emellertid påvisat att det 
snarare rörde sig om en dansk furste och tronpretendent som 
återvände hem.4 

I slutet av 800-talet reste angel-saxaren Wulfstan från Hedeby till 
Truso vid Weichsels mynning. I sin ofta åberopade skildring berättar 
han att Blekinge, Möre, Öland och Gotland tillhörde svearna.5 Detta 
har stundom tagits som intäkt för att ett sveavälde sträckt sig längs 
kusterna av den västra sidan av Östersjön. Intressant är emellertid, 
att Wulfstan talar om svearna; han använder en folkslagsbeteckning. 
Tidigare har han nämligen omtalat de områden som tillhörde 
Danmark, vilket vid denna tidpunkt kan ha uppfattats som ett fastare 
organiserat välde än svearnas.6 

Karaktären av detta "svearnas rike" är emellertid svår att avgöra. 
Det ligger dock nära till hands, med tanke på de upplysningar som 
lämnas av Rimbert och i Nestorskrönikan samt andra kända om-

o 

Nestors krönike, Svanes övers, s 31f. Varjagerna kan ha varit nordbor (från 
nuvarande Sverige eller Danmark) men det kan inte uteslutas att varjager avsett 
något annat folk som bodde vid Östersjön. De folk som omtalas som 
skattskyldiga är de finskugriska tjud, merja och vepser samt krivitjer och 
slovener. Krivitjer var den slaviska stam som bodde närmast balterna. Krönikan 
nämner f ö att samma år som varjagerna kom skall khazarerna ha utkrävt skatt 
av östryska stammar; den var ett ekorrskinn per dym, "rök", dvs hushåll. Vilken 
form varjagernas skatt hade, nämns inte. Omedelbart efter de relaterade 
händelserna kommer den berömda och omdiskuterade berättelsen om hur 
Rurik och hans bröder inkallats för att härska i Ryssland. 

4 Rimbert, Vita Ansgarii, 19; Adam 1:48; 1:52; Lund 1980. 
5 Wulfstan, King Alfred's Orosius. Ed by Sweet, 1883, s 19f; 'Wulfstans resa1, 

översatt och kommenterad av K I Sandred, i Gutar och vikingar (Statens 
historiska museum) 1983, s 417ff. 

6 Det är f ö första gången som namnet Danmark nämns, E Wessén 1969, s 18. 
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ständigheter, att det här inte rör sig om ett territoriellt rike, utan 
snarare om vissa militärt viktiga grupper, vilka kontrollerade havet. 

I Ynglingasagan, som bygger på kvädet Ynglingatal, skildrade Snorri 
Sturluson en rad olika kungar i Uppsala och Uppland.7 De enskilda 
kungarnas existens måste naturligtvis betraktas som osäker. 
Emellertid behöver detta ingalunda utesluta, att där återges föreställ
ningar och traditioner om en gången tids härskarformer. Vissa av 
kungarna har haft funktioner i den hedniska religionen, men detta är 
knappast något som framträder speciellt tydligt.8 Om dessa kungars 
maktbefogenheter framkommer i övrigt inte mycket. I Ynglinga
sagan, men inte i Ynglingatal, omtalas i ett sammanhang en skatt, 
som utlovades av en dansk kung i utbyte mot en här.9 Det politiska 
herraväldet var svagt. Många strider mellan kungar nämns. En viktig 
verksamhet förefaller krigen och plundringstågen ha varit. Flera av 
dessa härskare låg ute om somrarna i viking, dvs på plundringståg. 
Snorri omtalar även de s k sjökungarna, de som hade ett stort följe, 
men som inte ägde jord och land. "Den kallades sjökonung som 
aldrig sov under sotad åsrygg och aldrig drack ur annans horn".10 

Den bild av "den politiska kulturen" som Snorri förmedlar är en 
där kungarna hade ett efemärt och bräckligt maktgrundlag och där 
plundringar var vanliga. Kungar härjade ofta varandra. Ett område 
som ofta nämns som särskilt utsatt för nordbors våldspenetration var 
östra Östersjökusten, fr a Estland. Denna bild bekräftas delvis av de 
upplysningar som finns om sveakungarna i Hervararsagan, där Est-
och Kurland omtalas som områden utsatta för krigiska aktioner.11 

7 Mageröy 1976, sp 360-364. 
Q 

Heimskringla, Ynglingasaga, 20 omtalar Aun som en stor blotman. Jfr Baetke 
1964, som avvisar föreställningen, att det hedniska kungadömet i Norden skulle 
ha haft betydande kultiska funktioner. Detta till skillnad från de forskare som 
hävdat att de förkristna germanska kungarna, inte minst de i Norden, hade en 
sakral karaktär. Jfr Fuglestad 1979, där utifrån afrikanska jämförelser 
Ynglingatal betraktas som en mytisk berättelse som skall ha legitimerat en ny 
sakral kungaätt i Vestfold. Kritiska synpunkter på förekomsten av ett svenskt 
sakralt kungadöme lämnas i L Lönnroth 1986. 

9 Heimskringla, Ynglingasaga, 43. 
10 Heimskringla, Ynglingasaga, 34. Jfr E Lönnroth 1977, s 7-16. 
11 Hervararsaga, 11. 
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Hos Rimbert och Adam återfinns också ofta diskuterade och åbero
pade omtalanden av kungar i Svealand. Deras maktställning framstår 
som svag. Intet tyder på att dessa kungar skulle ha levt av skatter 
eller annan regelbunden tillägnelse av landets resurser. Av Rimberts 
skildring framgår att kungen var beroende av rådgivare och tings
församlingar. Adam talar om kungars beroende av folkets vilja. 
Under krigstid har de haft stora befogenheter.12 Av Rimbert, som 
eventuellt själv var med Ansgar i Birka13, framgår att kungen haft ett 
visst inflytande över denna ort. Det var alltså kanaler för tillägnelser 
av ett externt överskott som dessa kungar kontrollerade; därpå 
vilade deras maktposition. Titeln är visserligen i de latinspråkiga 
skrifterna rex, en beteckning som ofta användes under den tidiga 
medeltiden för en härskare, vilka stått närmare förfeodala hövdingar 
än feodala monarker.14 I ett förstatligt samhälle med ringa arbets
delning och med ett litet behov av skrivkunniga specialister är 
källorna tillkomna bland utomstående observatörer. Diskrepenser 
finns därför mellan en främmande terminologi och reellt innehåll. 
Föreställningar från andra, mer arbetsfördelade samhällen kan på
verka framställningen. 

Prästen Henrik av Livland beskrev i sin krönika om missions
verksamheten i norra Balticum de förkristna folkens samhälleliga 
institutioner. Han ger den kanske mest tillförlitliga och utförliga 
skildringen av en förstatligt samhälle i Östersjöbäckenet. I slutet av 
1100-talet och början av 1200-talet fanns ett väl stratifierat samhälle. 
Huvuddelen av befolkningen var självförsörjande bönder, vilka inte i 
större utsträckning var föremål för intern exploatering. Det fanns ett 
skikt av "hövdingar", seniores, vilka inte hade politiska uppgifter; de 
fungerade enbart som krigsledare. Det var sålunda en temporär 
funktion; troligen inte ärftlig. Gemenskaperna, provincice, var autonoma 
och självständiga samt uppbyggda kring bygemenskaperna. En 
starkare centralisering av makten förekom endast under ett stort 
krigståg 1217. Det Estland som Henrik av Livland beskrev i sin 
krönika kan, som fr a Enn Tarvel framhållit, inte betecknas som ett 

12 Rimbert, Vita Ansgarii 11, 27; Adam IV:22. Adams skildring bygger på 
Rimberts framställning, se Hallencreutz 1984, s 9. 

13 Hallencreutz 1986, s 165f. 
14 Graus 1965; Herrmann 1971, s 61. 
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feodalt eller tidigfeodalt samhälle. I stället bör det betecknas som ett 
stratifierat hövdingadöme.15 

Det tidiga 1200-talets Estland är inte detsamma som 800- och 900-
talens Sverige. Båda torde dock ha varit samhällen med ett lösligt 
organiserat överskikt, som inte i någon större utsträckning levde på 
ett inre resursutnyttjande. Krigståg och en mer offensiv extern till-
ägnelse samt kontroll över varuutbytesplatser som Birka har troligen 
medfört att mer välutvecklade härskarformer uppkommit. Ett mer 
institutionaliserat hövdingadöme kan anas, där de kungar som om
nämns spelat en stor roll. Paralleller kan dragas med de västslaviska 
stammarna i norra delen av det nuvarande Tyskland. Där bar en 
grupp av hövdingar upp relativt stabila politiska strukturer, organise
rade kring varuutbytesplatser och externa plundringar.16 

15 Tarvel 1983. 
16 Brankack 1957-58, s 141-161; Herrmann (ed) 1985, s 252-277. I detta 

sammanhang kan det vara plats att erinra om Klinge 1985 där två forntida 
sjövälden rekonstrueras. Ett svenskt i Mälardalen som sträckt sig över Ålands 
hav norr om Skiftet och ett finskt välde omfattande kust- och 
skärgårdslandskapet söder därom och fortsatt över Finska viken till Ösel, Dagö 
och den estniska kusten. 
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VII. Stormän, yttre tillägnelse och 
herravälde 

Ett inhemskt och samtida källmaterial som delvis belyser extern till
ägnelse och social struktur under övergången från vikingatid till 
medeltid är runinskrifterna. Olika förslag har givits för att förklara 
dessa. De har satts i samband med kristendomens införande och 
genombrott och de har betraktats som en form av arvsdokument.1 

Ett flertal av runinskrifterna är från en period, huvudsakligen 1000-
och 1100-talen, då en "privat" äganderätt eller snarare en "privat" för
foganderätt till jord kan ha utvecklats och fått en allt större och mer 
dynamisk roll i samhällsomvandlingen. En mycket stor del av inskrif
terna ihågkommer en avliden och är tillkomna på beställning av 
namngivna individer, vilka stod i en ofta nära släktskapsrelation till 
den döde. Sällan nämns dock arv och än mindre vad som ärvs. Expli-
cita "arvsdokument" kan visserligen urskiljas, men de tillhör snarare 
undantagen än regeln. Det finns enbart ett fåtal exempel på att någon 
"ägde" och "ärvde" jord. Ett av dessa gäller den berömde Jarlabanke, 
som "ägde hela Täby".2 

Att det på en majoritet av runinskrifterna saknas ett explicit 
omnämnande av jord som ärvdes behöver inte innebära, att jord inte 
var det mest betydelsefulla som ärvdes och att ett "privat" förfogande 
över jord inte skulle ha förekommit.3 Den jord som överfördes via 
släktskap bör ha varit känd och bekant på annat sätt. Det bör ha varit 
mer eller mindre självklart för de boende i trakten vad för jord, och 
därmed sammanhängande rättigheter, som överfördes. Inga stor
gods eller godssamlingar från vilka ränta kunde uppbäras i en sena-

1 Sambandet mellan kristendomens genombrott, statsmaktens framväxt och 
runstensresandet diskuteras i Hyenstrand 1972-73. Betr runstenarna som 
arvsdokument se Carlquist 1977 samt fr a B Sawyer 1986 och B Sawyer 1987, fr a 
s 64-69. Allmänt om runinskrifter se äv S B F Jansson 1963. 

2 U 127, U 164-165, U 212, U 261. Angående arv och ägande se B Sawyer 1987, 
s 65. Explicit ägande av jord finns fr a från Uppland, se U 114, U 331, U 348, U 
414(?). Ett annat exempel på en storjordägare är den Torsten som hade tre bon i 
hammarskifte (?) i norra Västergötland, Vg 4, Jungner 1927. Jfr äv S Lundberg 
1985. 

o 
Betr äganderättsbegreppet och dess förändringar under övergången till ett 

feodalt samhälle, se Gurevitj 1979, s 37ff. 
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re, mer medeltida och mer feodal, mening existerade under denna 
tid. Jarlabanke och några till kan ha varit undantag. I deras fall var 
det nödvändigt att markera själva jordinnehavet, vilket kan karakteri
seras som en begynnande godsbildning av mer feodal karaktär. Det 
var grupper som i tilltagande utsträckning baserade sin position i 
samhället på ett ägande av jord. 

Det man inför omgivningen, samtid och eftervärld, önskade att 
markera kan i de flesta fall ha varit anspråk på värdefullt lösöre, 
immateriell prestige eller en lokal maktposition. 

Ett spektakulärt inslag bland runinskrifterna från Sverige är omtalan
det av "utlandsfärder", dvs att någon varit i ett ofta fjärran land, och 
inte sällan att vederbörande avlidit där.4 Dessa män, det rör sig 
uteslutande om män, var involverade i skilda former av extern till-
ägnelse. Blott ett litet antal av runstensinskrifterna omtalar "utlands
färder". En preliminär genomgång av de inskrifter som finns 
registrerade i utgåvorna av Sveriges runinskrifter visar att det i stort 
sett endast är var fl ortonde eller femtonde inskrift som kan hänföras 
till kategorin "utlandsfärdsinskrift". 

En markant skillnad på landskapsnivå är att denna typ av omnäm
nande ofta förekommer i Södermanland. Var tionde sörmländsk 
runinskrift nämner en utlandsfärd. Landskapet har ungefär 17% av 
Sveriges runinskrifter, men nästan en tredjedel av de som omtalar 
utlandsfärd. 

Andelen "utlandsfärdsinskrifter" är dock obetydligt större i Svea
landskapen än i Götaland. Götaland (Västergötland, Östergötland, 
Småland och Öland) har, enligt denna överskiktliga beräkning, 26.7% 
av totala antalet runstenar och 19.3% av antalet utlandsinskrifter. För 
Svealand inklusive Gästrikland är siffrorna 73.3% resp 80.6%. De är 
dock ojämnt fördelade; av Upplands "utlandsfärder" finns nästan 
hälften, 49.2%, i Attundaland. I dessa beräkningar har endast explici-
ta utlandsfärder medtagits. Gotland har inte beaktats eftersom ön 
hade en lös anknytning till Sverige under äldre medeltid. Endast run
inskrifter på resta stenar, hällar eller flyttblock har medtagits. 
Sålunda ingår inte i beräkningarna de inskrifter som finns på lösa 

4 Termen "utlandsfärd", "-inskrift" är egentligen anakronistisk. Vad som avses 
är färder utanför det egna samhället. I praktiken innebär detta uteslutande, att 
färderna gått till områden utanför det nutida Sveriges gränser. Se S B F Jansson 
1956. 
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föremål eller kistor. Fördelningen av runstensinskrifter och andelen 
"utlandsfärdsinskrifter" framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Andelen runstensinskrifter och omnämnande av 
"utlandsfärder" i olika landskap 

Landskap I H in 

Västergötland 5.7% 6.2% 5.2% 

Östergötland 11.0% 4.4% 7.1% 

Småland 7.5% 5.9% 6.4% 

Öland 2.6% 1.7% 0.6% 

Södermanland 17.0% 13.0% 32.3% 

Uppland 52.2% 5.5% 41.9% 

Västmanland 1.5% 21.2% 4.5% 

Närke 1.5% 2.9% 0.6% 

Gästrikland 1.0% 9.1% 1.3% 
/ Landskapets andel av det totala antalet runstensinskrifter 
II Antalet "utlandsfärdsinskrifter" av landskapets totala antal runstensinskrifter 
III Landskapets andel av totala antalet "utlandsfärdsinskrifter" 
Anmärkning: Uppställningen bygger endast på en genomgång av utkomna vo

lymer av verket Sveriges runinskrifter. Senare påträffade inskrifter, 
vilka ofta finns redovisade i Fornvännen har inte medtagits; detta 
påverkar inte siffrorna i någon större utsträckning. 

Det är svårt att avgöra huruvida runstensresarna utgjorde en 
homogen grupp, om de t ex representerade ett likartat skikt i olika 
landskap. Företeelsen med "utlandsfärder" är betydligt vanligare i 
Svealand och fr a Uppland än i Götalandskapen. Runstensresandet 
var ett ostentativt manifesterande av enskilda individer och deras 
ställning i samhället. Under förutsättning av att det är en elit i 
samhället som låtit beställa dessa inskrifter, kan antagas att det var 
betydligt vanligare i Svealand än i Götalandskapen att man inom 
denna elit företog färder utanför det egna samhället. 

Detta kan underbyggas med Arndt Ruprechts beräkningar av "yngre" 
och "äldre" utlandsfarare. Med enstaka undantag är monumenten 
resta över avlidna personer. Är inskriften utförd på initiativ av en för
älder, en broder eller en syster, kan fararen betraktas som ung. Är 
stenen däremot rest av en hustru eller av barn kan det ha varit en 
relativt sett äldre man. I Götalandskapen och fr a i Västergötland 
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dominerar de "yngre", "ogifta", bland utlandsfararna. I Svealandska
pen är deras andel mindre och i de stora "färdlandskapen", Uppland 
och Södermanland, är fördelningen mellan "unga" och "äldre" nästan 
jämn.5 

I Mälarlandskapen var verksamheten en mer etablerad företeelse 
där äldre, gifta män deltog. I Västergötland hade utlandsfärder mer 
karaktär av subsidiär verksamhet. 

Utlandsfärdernas karaktär skiftade. En extern produkttillägnelse 
med plundringar, härjningar och tributkrävningar har existerat lika
väl som ett mer fredligt utbyte av produkter. Iakttagelser i fr a den 
västnordiska litteraturen har lett till slutsatsen att en klar och entydig 
skillnad mellan "köpfärder" och "vikingafärder" fanns. De sistnämnda 
var de som uteslutande syftade till plundring. Att vara "viking" och 
att vara "handelsman" var två skilda verksamheter.6 

Västgötalagen kände till denna distinktion. Den broder, som for på 
köpfärd, skulle ha lika arvsrätt som den broder, som satt hemma "i 
askan". Som ett nidingsverk räknades flykt till ett härskepp; den per
sonen blev betraktad som bunkabitcer.7 Detta gäller 1200-talet, men 
divergerande intentioner med sjöfärder medförde ett skiftande socialt 
anseende. 

Avsikterna och det ekonomiska och samhälleliga sammanhanget 
framgår emellertid mycket sällan av inskrifterna. Omnämnande av 
förvärv av rikedomar finns, men vauutbyte (eller "handel") som en 
reguljär och integrerad verksamhet är svår konstatera i runstens
materialet.8 

Englandsfärder nämns förhållandevis ofta;9 inte sällan framgår det 
att dessa företagits i regelmässiga former under en främmande 

5 Ruprecht 1958, s 56ff. Ruprecht använder dikotomin "ogifta" / "gifta". Av 
utlandsfararna från Västergötland räknar Ruprecht 80% till kategorin "ogifta", i 
Östergötland 75%, i Södermanland och Uppland 54%. 

6 Se fr a Askeberg 1944, s 138ff. 
7 ÄVgL Ä 19; YVgL Ä 27; ÄVgL Urb § 10; YVgL Urb 1:10. Jfr Andras 1960, s 

70f. Bunkabitaer kan enl Holmbäck & Wessén översättas med "sjörövare". 
8 Sö 165. 
9 Yg 20, Vg 187, Ög 104, Ög 111, S B F Jansson 1950, s 341f; Sm 5, Sm 27/29, 

Sm 77, Sm 101, Sm 104, Sö 14, Sö 46, Sö 55, Sö 83, Sö 160, Sö 166, Sö 207, Vs 5, 
Vs 9-10, Ys 18, U 194, U 240-241, U 343-344, U 539, U 616, U 812, U 978, U 1181, 
Gs 8. 
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furstes ledning. Män har, inte minst från Svealand och Uppland, del
tagit i den danske kungen Knut Svenssons (den stores) tåg mot 
England och där varit med om att uppbära danegäld, dvs ett tagande 
av tribut.10 Knut den stores tåg mot England, den stora thingmanna-
liden, hade karaktär av en centraliserad vikingaflotta; hövdingar från 
skilda delar av Norden deltog.11 Det centrala Upplands englandsfarar-
inskrifter kan, enligt Bo Gräslund, förklaras av det herravälde som 
Knut utövade i åtminstone en del av det centrala Svealand efter 
slaget vid Helgeå 1026, vilket Gräslund omlokaliserat från Skåne till 
Långhundraleden.12 Även andra exempel finns på att män från 
svenskt område varit på plundrings- eller tributkrävningar västerut.13 

Intet tyder på att dessa tåg organiserats i vad som sedermera kom att 
bli Sverige; snarare har enskilda stormän eller hövdingar anslutit sig 
till främmande härskares tåg.14 

Grekland förekommer som ett vanligt mål, fr a i Södermanland och 
Uppland, och färder dit brukar förknippas med nordbors tjänst i det 

10 Ög 111, Sö 14, Sö 160, Sö 166, U 194, U 240-241, U 343-344, U 539, U 668 är 
de inskrifter som direkt kan förknippas med deltagande i Knut den stores eller 
andra danegäldsexpeditioner. Se S B F Jansson 1966. Särskilt anmärkningsvärd 
är Ulf från Borresta, U 343-344, som bar upp tre gälder, en med Toste, en med 
Torkel och en med Knut. Janssons identifikation av Toste med en av Snorri i 
Olof den heliges saga omtalad "härman" är möjlig, även om denne Toste aldrig 
omtalas i samband med Englandsfärder. Torkel torde vara Torkel Haraldsson 
den långe, som tillsammans med Sven tjugeskägg och Knut den store deltog i 
tributkrävningsföretag riktade mot England. 

11 Sven Aggesson relaterar Knut den stores vederlov, en hirdrätt, och anger 
att denna tillkom eftersom det var nödvändigt för kungen att upprätthålla 
disciplinär kontroll över sin amorfa härsmakt. Till denna samlades folk från olika 
håll. Kroniker fra Valdemarstiden, overs af J Olrik, 1900-01, s 103ff. 

12 B Gräslund 1986, s 228f. Det är tveksamt om Knuts välde omfattat hela 
Svealand, vilket Gräslund är benägen att tro. Möjligen har detta danska välde 
haft en replipunkt fr a i Sigtuna med omgivning. 

13 Vg 61, Vg 197, Ög 68, Ög 83, Svärdström 1970, s 310; Sm 51, Sö 53, Sö 62, 
Sö 106, Sö 137, Sö 164, Sö 260, Sö 319, U 504, U 668. 

14 Sm 42 från Ryssby i Sunnerbo omtalar en Assur som var skeppare hos hrhls 
kunuks, vilket uppenbarligen kan översättas med "kung Harald". Till skillnad 
från vad som anges beträffande Knut den store finns alltså här en titel angiven. 
Vilken Harald det är fråga om är osäkert. Hårdråde, Godvinsson, Svensson, Hen 
och Harfot är olika förslag. Utgivaren av Smålands runinskrifter, R Kinander, 
stannar dock för det sistnämnda alternativet. Assur skulle alltså ha varit i 
England. 
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varjagiska gardet,15 vilket emellertid inte framgår av en enda inskrift. 
Över huvud är det ganska svårt att draga några slutsatser utifrån run
stensmaterialet om aktiviteter i "Grekland". Påfallande är faktiskt att 
det med något enstaka undantag aldrig nämns någon timad våldsam 
död därstädes.16 Detta till skillnad från dem som for till mer 
närliggande östliga länder.17 Av de nio runinskrifter som nämner 
färder till Balticum eller Finland är det endast en som inte direkt 
antyder krig och plundring. Sven i Mervalla på Ytterselö rundade 
flera gånger Domenäs med dyrbart skepp. Detta implicerar snarast 
en bytesverksamhet av reguljär art vid Rigabukten och trakterna 
därbortom.18 

Gotland finns omtalat på några inskrifter från det svenska fast
landet.19 Bland dem märks Torsätrastenen, som berättar om en 
Husbjörn, som eventuellt blev sjuk när gäld togs på Gotland. Inskriften 
är svårtolkad, men samma ord, kialt, används som för (dane)gälden. 
En tillfällig eller en återkommande tribut har sålunda utkrävts. Det 
finns dock ingen anledning att förutsätta ett samband mellan denna 
inskrift och det tributförhållande till sveajarlen och sveakungen som 
omtalas i den i början av 1300-talet nedtecknade Gutasagan. Inget av 
en kung eller en jarl organiserat tåg behöver förutsättas.20 

Om ett deltagande i plundrings- och tributkrävningståg västerut, till 
England eller annorstädes, innebar ett anslutande till en dansk kungs 

15 Av 29 explicita omnämnanden av Grekland härrör 26 från Uppland och 
Södermanland. Vg 178, Ög 94, Sm 46, Sö 80(?)t Sö 82, Sö 85, Sö 163, Sö 165, Sö 
170, Sö 345, S B F Jansson 1954, s 19f, U 73, U 104, U 112, U 136, U 140, U 201, U 
270, U 358, U 374, U 431, U 446, U 518, U 540, U 792, U 922, U 956, U 1016, U 
1087. U 136 från Broby i Täby socken omtalar en Östen som drog till Jerusalem 
och dog i Grekland. Hans syfte kan främst ha varit att företaga en pilgrimsfärd. 

16 U 374. 
17 Olov från Norra Åstorp dräptes i "Estländerna", (Vg 181) Björn från 

Frösunda och Anund från Roslagsbro i Virland OJ 346, U 356, U 533). Åsger från 
Veckholm föll under krigiska omständigheter i Livland: han ingick i Frögers lid 
(U 698); en Bergvid från Vagnhärad drunknade där, under vilka omständigheter 
vet vi inte (Sö 39). Otrygg från Söderby i Lyhundra blev dräpt i Finland och i 
Tavastland föll Egil från Söderby i Valbo (U 582, Gs 13). Ang pluralformer i Vg 
181, se Salberger 1986, s 79-85. Eventuellt nämns även Ösel på en runinskrift, U 
518, jfr Salberger, s 84. 

18 Sö 198. 
19 Sö 174, U 414, U 527, U 614. 
20 U 614. Jfr Lindkvist 1983, s 281ff. Ang Gutasagan se Sjöholm 1977, s 94-111. 
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företag, så finns det exempel på att expeditioner organiserats från 
svealändskt område. Det berömda Ingvarståget omtalas på ett 25-tal 
runstenar och fick uppenbarligen ett tragiskt slut. Därom vittnar ste
narnas inskrifter om minnet av män som aldrig kom hem.21 Tåget 
ägde rum på 1040-talet och slutade förmodligen i Kaukasus.22 Ingvar 
själv hörde hemma i Södermanland, men till hans organisation hade 
deltagare från Norduppland i norr till Bråviken i söder anslutit sig. 

Mats Larsson har påvisat, att det var väl organiserat och planerat. 
Jämförelser med fornlämningsbestånd och och andra arkeologiska 
kriterier visar, enligt Larsson, att deltagarna i Ingvarståget ofta kom 
från stormannagårdar. Samtidigt tyder spridningen i Södermanland 
och delar av Uppland på en jämn fördelning på hundarena. Detta 
indikerar en landskapslagsledungsliknande organisation och fördel
ning, men kan naturligtvis också uppfattas som att dessa represen
tanter för ett ledande skikt var väl spridda över landskapen. Inget 
tyder på att ett tvång låg bakom deltagandet. I ett fall nämns att en av 
deltagarna ägde ett eget skepp. På ett mer regionalt plan motsvarar 
det Knut den stores thingmannalid; en organisation där alltså en 
ledare funnits som knutit andra stormän till sig.23 Om Ingvar kallats 
kung eller inte är kanske ointressant; det var över en samling av 
skepp han var ledare.24 

Möjligen, men bara möjligen, omtalas en ledung på en svensk run
sten, nämligen den som stått i Söderby utanför Gävle. En Bruse reste 
stenen efter sin broder Egil, som dog i Tavastland, "då Bruse förde 
landskapets ledung efter sin broder. Han for med Fröger". Stenen 
kan efter ristaren, Asmund Kårason, dateras till mitten av 1000-talet. 
Tolkningen "landskapets ledung" är mycket osäker enligt utgivaren 
av Gästriklands runinskrifter, S B F Jansson, men ingen mer tillfreds
ställande kan enligt honom givas. Den Fröger som omtalas finns 
kanske även omnämnd som ledare av sjötåg på två inskrifter från 

21 Ög 145, Ög 155, Sö 9, Sö 96, Sö 105, Sö 107, Sö 108, Sö 131, Sö 173, Sö 179, 
Sö 254, Sö 277, Sö 281, Sö 287, Sö 320, Sö 335, Vs 19, U 439, U 644, U 654, U 661, 
U 778, U 1143. 

22 M Larsson 1983; Shepard 1982-85. 
23 M Larsson 1986. Tanken på en åtminstone ledungsliknande organisation 

bakom Ingvarståget har tidigare framförts av Almgren 1976, sp 49. 
24 Jfr Lund 1986, s 111. 
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södra Uppland.25 Denne skulle kunna vara en organisatör av externa 
krigståg till sjöss. 

Vad som finns omtalat och som tyder på en plundringsekonomis 
organisation i övrigt är att män haft eller ingått i lider eller skepps
lider.26 Enligt Carl Göran Andrce, som dock inte diskuterar Söderby
stenen, är det förmodligen fråga om lokala stormän, vilka omgivit sig 
med ett slags hirder eller följen. Ur detta har utvecklats en form av 
överhöghet. Intet tyder på att de tilldelats rättigheter och överhöghet 
från en överordnad instans, förslagsvis en kungamakt. Det torde ha 
varit möjligt först under 1200-talet, fr a under dess slut Snarare har 
lider, vilka använts för härjningståg till sjöss, lagt grunden för en 
lokal överhet och lokal maktposition.27 

Jarlabankes berömda omtalande på en runsten vid Vallentuna kyrka i 
södra Uppland, att han ägde ett helt hundare och anlagt en tingsplats, 
torde också vara ett exempel på en sådan framvuxen överhet, även 
om dess grunder inte direkt kan förbindas med kontroll över orga
nisationer för extern tillägnelse, dvs möjligheten att kunna med eller 
utan tvång uppbåda manskap och materiella resurser för krigståg till 
andra sidan haven. 

Ägande av lider och eventuellt av hundare har främst inneburit 
kontroll över grupper av människor. De som ägt lider var exponenter 

25 Gs 13, U 611, U 698. Även om tolkningen "ledung" är den rätta, finns inget 
som förutsätter en centraliserad militär institution av det slag som 
landskapslagarna implicerar. En Fröger har troligen på samma sätt som Ingvar 
organiserat ett krigståg och dragit med sig andra externexploateringssinnade 
hövdingar. Att Bruse förde tåg efter sin bror behöver inte innebära förekomsten 
av ett ärftligt ämbete, se Hafström 1949, s 36. 

26 Vg 184, Sö 160, Sö 217, Sö 338, Vs 5, U 112, U 348, U 479, U 611, U 668. 
27 Andrae 1960, s 64ff, 72. Andrae antager att det skulle ha utvecklats ett 

samarbete mellan kungen och stormännen för att lägga skyldigheter på de 
bönder som ingick i hamnorna. Jfr den kritik som framförs i Kovalevskij 1977, s 
HOf. Något kungligt inflytande finns inte över de tåg och färder som omtalas på 
runstenarna. Det var den lokala och självständiga aristokratin som organiserade 
dem. Dessa sjöburna lider har inte ingått i en kungliga hird. Jfr även Nyström 
1984, s 328. U 348 från troligen början av 1100-talet är rest över en man som 
ägde bo i Torsholma och skeppslid i Rolsta. Den bör uppfattas som att en 
hövding baserade sin ställning på dels jordinnehav, dels potentiella möjligheter 
att uppbåda folk. Skeppsliden har visserligen varit begränsad till ett område, 
dessutom ett litet sådant, men överheten kan främst ha varit personell, över 
grupper, inte territoriell. 
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för hövdingavälde; det isländska godordet under den tidigare delen 
av fristatstiden erbjuder en läglig analogi härtill. Godens makt var 
överhöghet över kollektiv, inte territorier. Goden hade såväl militära, 
jurisdiktionella som religiösa funktioner.28 

Ägande av lider och en därmed förmodad förbunden maktställning 
är enbart känd från Svealandskapen. Ett undantag är från Bjärka 
socken i Redvägs härad i södra Västergötland, där två svågrar ihåg-
kommes. De avled i lid i österväg.29 Men dessa har alltså inte varit 
ledare för något följe, de har ingått i ett som organiserats på annat 
håll. 

Björn Ambrosiani har för Mälardalen påvisat en kontinuitet från stora 
och betydelsefulla bebyggelseenheter från den yngre järnåldern till 
huvudgårdar som tillhörde de stora och ledande frälsesläkterna eller 
kungamakten under medeltiden. Dessa stora enheter visar på en 
grundläggande social skiktning och att det finns ett åtminstone 
rumsligt samband mellan den typ av herravälde de representerar 
och medeltidens feodala.30 

Det fanns ett skikt i samhället som innehade en betydande lokal 
maktposition; den behöver dock inte ha grundats på en intern till-
ägnelse. Det är dock inom detta skikt av hövdingar, vilka satt på 
dessa stora gårdar, som organisatörerna av extern tillägnelse fanns. 

oo 
U 212. Andrae 1960, s 69f implicerar en förlänad överhet. Ett mer själwuxet 

herravälde tillskrivs Jarlabanke i E Lönnroth 1982. Jfr äv T Andersson 1973, som, 
s 27, menar att det inte gäller ett territoriellt ägande, men överhet över ett 
område. Detta till skillnad från mer personella överheter som ägande av lider 
och skeppslider. Gustavson och Selinge (1988) har efter en grundlig och 
nydanande analys av Jarlabankeinskrifterna kommit till slutsatsen att hundaret 
existerade som en fixerad territoriell enhet senast vid mitten av 1000-talet. Den 
datering som Lönnroth föreslår skulle sålunda vara alltför sen. Ang det isländska 
godordet se Jon Johannesson 1969, s 46ff och Hastrup 1985, s 118ff. Icke
territoriella överheter och positioner antyds även på andra runstensinskrifter. Se 
exv Sö 338 och S B F Jansson 1948, s 286ff, en sten funnen 1937 vid Aspa bro i 
Ludgo socken. Den är rest över män, troligen fader och son, som fann döden i 
Danmark. De var mäktiga i "raurike" och de raskaste (?) i Svithjodh. 

29 Vg 184. 
on 

Ambrosiani 1985(a), s 109-118. Ambrosiani påpekar att även om det 
existerar en form av kontinuitet beträffande själva enheterna som en typ av 
sociala manifestationer saknas en kontinuitet beträffande den administrativa 
indelningen. Den territoriella indelning som är känd från den tidiga medeltiden 
kan inte föras tillbaka till järnåldern, Ambrosiani, s 118. 
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Hundarena hade en stor betydelse i Mälardalslandskpen under den 
tidiga medeltiden. De var åtminstone i Uppland och Västmanland de 
grundläggande fiskala och jurisdiktionella enheterna. I slutet av 
1200-talet och början av 1300-talet uppfattades de fr a som territorier 
och användes för statsmaktens syften. På hundarena vilade även 
vissa skyldigheter att hålla vägar och broar.31 

Frågan om hundarenas etymologi, funktion och ålder har varit 
föremål för vitt skiftande tolkningar av företrädare för olika discipliner; 
och därmed divergerande metoder och källmaterial. Ibland har de 
setts som resultat av externa influenser och som centralt planerade 
och genomförda.32 

Ibland har de liksom de götaländska motsvarigheterna, häradena, 
uppfattats som mer eller mindre naturvuxna enheter, vilka ursprung
ligen var beteckningar på kollektiv eller grupper. Senare har de 
kommit att primärt beteckna områden. Detta var en följd av att de 
kom att få en funktion för den framväxande statsmakten. Denna 
tolkning gav t ex historikern Sven Tunberg i sin avhandling från 
1911.33 

Thorsten Andersson menar utifrån filologiska grunder, att hundaret 
hade sitt usrprung i den militära ledungsorganisationen. Enligt 
Andersson föreligger det en skillnad mellan det götaländska häradet 
och Mälardalens hundare. Häradet hade ursprunligen karaktär av 
bygdegemenskap, medan däremot hundaret primärt tillkommit för 
att förse ledungsflottan med manskap. Båda dessa principer för terri
toriell indelning skall dock, enligt Andersson, ha ett samband med 
rikets enande, vilket han förlägger till ca 500-1000.34 

Utifrån huvudsakligen fornlämningsbeståndet har arkeologer som 
Björn Ambrosiani, Åke Hyenstrand och Keith Wijkander på skilda sätt 
rekonstruerat olika system, vilka förändrats och anpassats för skilda 
syften. Wijkander rekonstruerar en rad "administrativa reformer" av 
hunden och hundarena i Södermanland. De hundaren som fanns i 
slutet av 1200-talet och början av 1300-talet var resultatet av de 

31 Det uppländska hundarets funktioner i det skriftliga materialet från 
huvudsakligen det tidiga 1300-talet finns behandlade i B Lundberg 1982, s 24-40. 

32 Så exv Söderlind 1968, s 102-168. De territoriella indelningarna skall enligt 
Söderlind gå tillbaka på en romersk och frankisk indelning i plogland. 

33 Tunberg 1911. Senare övergav Tunberg denna uppfattning. 
34 T Andersson 1979, s 88-124; T Andersson 1982, s 52-64; T Andersson 1984. 

52 



omorganiseringar som var nödvändiga till följd av skatternas 
införande och allt större betydelse. Wijkander utgår också från att 
dessa medeltida, territoriella enheter hade sitt ursprung i en form av 
hövdingadömen.35 

Härigenom blir fixeringen av hundarena som territoriella enheter 
en sen, medeltida företeelse. Detta stämmer delvis med Erik Lönn
roths slutsats, dragen utifrån helt andra grunder, att hundares-
indelningen ligger förhållandevis sent och är sekundär i förhållande 
till den kristet, kyrkliga indelningen.36 

De herravälden som framträder i runstensmaterialet var "självvuxna". 
De män som innehaft dessa positioner har haft dem av egen kraft, 
rätt och möjlighet. I ett samhällssystem, där troligen extern tillägnelse 
och kontroll över organisationer för att bedriva sådan spelat en 
väsentlig roll för att upprätthålla politiska och sociala maktställningar 
har kontroll över kollektiv och grupper varit betydelsefullare än terri
toriella herravälden. Hundarena och deras föregångare, hunden, kan 
som begrepp vara av avsevärd ålder, men det var först i samband 
med den feodala statsmaktens etablerande i Mälardalen, dvs under 
1200-talets senare del, då de stående och på jorden vilande skatterna 
tillkom, som det fanns ett funktionellt behov av territoriella in
delningar. Det var då möjligheterna till hundarenas territorialisering 
uppkom. Det var då de förvandlades till redskap för en intern 
exploatering. Det är bara i Södermanland, Uppland och Västmanland 
som en indelning i hundaren är känd. 

Under 1300-talet har de också kommit att ändra beteckning till det 
mer götaländska härad, med vilka de i allt väsentligt hade identiska 
jurisdiktionella funktioner i det medeltida samhället Förekomsten 
av hundaren i enbart de tre landskapen runt om Mälaren kan relateras 
till förekomsten av ett särskilt väl utvecklat externtillägnelsesystem. 
Dessa stora kollektiv stod emellertid, just på grund av deras storlek, i, 
som nämnts tidigare, anomali med mer renodlade feodala produk
tionsförhållanden, där kontrollen över de enskilda produktions
enheterna var det väsentliga. Fram till åtminstone slutet av 1100-talet 
torde möjligheterna ha saknats för företrädare för en statsmakt att 

35 Ambrosiani 1982, s 67-82; Hyenstrand 1974, s 119-128; Wijkander 1983. 
36 E Lönnroth 1982, s 10-22. 

53 



utnyttja hundaren som områden och deras invånare på det sätt som 
landskapslagarna beskriver. 

De maktförhållanden som vissa runinskrifter från Mälardalen från 
1000- och 1100-talen antyder är att detta var män som inte ingick i 
någon statlig organisation eller stod i något beroendeförhållande till 
en kungamakt. Ett möjligt undantag utgör härvidlag en omdiskuterad 
inskrift på ett klippblock vid Hovgården på Alsnö i Mälaren. Inskriften 
lyder enligt den tolkning Elias Wessén givit i Upplands runinskrifter. 

"Tyd du runorna! Rätt lät rista dem Tolir, bryte i Roden, åt konungen. 
Tolir och Gylla lät rista, båda makarna efter sig till minnesvård ... 
Håkon bjöd rista".37 

Detta omnämnande av en bryte har av Elias Wessén satts i sam
band med Östgötalagens omtalande av en hedersbot för den jarls 
bryte som satts i "rods bo".38 Den bryte som nämns på stenen skall 
ha varit en kungens befallningsman, en kungens företrädare i 
"Roden", vilket kan tolkas som ett namn på det kustdistrikt som 
sträckt sig in till Mälarens utlopp, dels som en term för ett administra
tivt distrikt.39 Den rent språkliga tolkningen av Alsnöristningen är 
emellertid inte oproblematisk. Erland Hjärne har gjort en annan 
tolkning; inskriften skall förstås som att Tolir var en bryte som lät 
rista "till heder åt konungen". Bryten hade ingen funktion i Roden 
eller i en "rod". Han var förvaltare på en kungsgård, möjligen av det 

37 Ull. 
38 ÖgLDrB 14:1 
OQ 

Den Håkan som omnämns har identifierats med den i flera källor omtalade 
kungen med tillnamnet "den röde". Han finns dock placerad på skilda ställen i 
olika regentlängder. Enligt Västgötalagens kungalängd skall han ha regerat i 
tretton vintrar efter Emund slemme och före Stenkil. Han var född och begraven 
i Leverne i Västergötland. Av Adam framgår att en Håkon röde skall ha varit 
kung efter Stenkil, troligen under senare delen av 1070-talet och böljan av 1080-
talet. Denna placering i regentlängden stämmer väl överens med vad isländska 
annaler och kungalängden i UUB C 70 har att meddela. Av den anledningen 
daterar Wessén runristningen på Alsnö till 1070-80-talen, men det är ett 
cirkelresonemang. Det är osäkert huruvida det är kung Håkan som omtalas. Ett 
förhållande som också gäller den sammankoppling som gjorts mellan denna 
runristning och den inskrift från Nibble på det närbelägna Ekerö som 
ihågkommer den man som var "den bäste bonden i Håkons rod", U 16. Bolin 
1931, s 161ff. 
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slag som är bekant från Västgötalagen.40 Ristningen finns på en plats 
med stark anknytning till ett tidigt kungadöme. Det var möjligen här 
som de kungar, vilka enligt Rimbert hade inflytande i Birka, reside-
rade.41 Carl Göran Andrce har framlagt hypotesen, att Alsnöbryten 
hade en offentlig uppgift i ett "skeppslag"; det gäller inte en specifik 
utrodd. Roden/skeppslaget skall i stället, enligt Andrae, uppfattas 
som en territoriell enhet.42 Vissa svårigheter föreligger att förklara 
Alsnöristningen. Tolkningarna är naturligtvis avhängiga av respektive 
forskares uppfattningar och föreställningar om detta samhälle. 
Denna inskrift är den enda som kan knytas till en inhemsk kung.43 

Symtomatiskt är att den finns i närheten av Birka, den plats där det 
förekommit en form av produktutbyte under en kungs beskydd. 
Inskriften på 1000-talet, dvs under en period då Birka hade spelat ut 
sin roll. Men det är i dessa södra delar av Uppland som en kunga
makt kan finnas representerad under en period då det feodala kunga
dömets positioner började formeras i Götaland. Troligt är att en 
kontinuitet av kungligt gårdsinnehav existerat på Alsnö och att det 
under 1000-talet suttit en kungens bryte där. Vilka befogenheter han 
haft är omöjligt att avgöra, liksom om han haft en tilldelad överhöghet 
över ett territorium. 

40 Hjärne 1947; Nevéus 1974, s 69. 
41 Det är en fornlämningsrik plats med bl a stora "kungshögar". En kontinuitet 

i kunglig närvaro framgår av att det var här som Magnus ladulås i slutet av 1200-
talet lät uppföra ett sommarpalats av tegel, ett för sin tid unikt sätt att manifestera 
en ny kunglig offentlighet. Rydh 1930, fr a s 15; Thordeman 1920. Se äv 
Ambrosiani 1985(a), s 116f. 

42 Andrae 1960, s 70. 
43 Vg 40 omnämner en son som stupade i en strid, där ospecificerade 

konungar kämpade; Sm, 42 omnämner en man som var "skeppare" hos kung 
Harald (?), vilket troligen avsett en norsk, dansk eller engelsk härskare. Jfr 
nedan. U 1181 från Nora sn i Våla hd har en svårtolkad inskrift, men det är 
knappast troligt, som ibland gjorts gällande, att där omtalas någon konung. 
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VIII. Kungens ledung: instrument för yttre 
tillägnelse eller intern exploatering? 

Ledungen, den till kungens förfogande stående flottorganisationen, 
är känd främst genom landskapslagarna, dvs från den tid då den 
spelat ut sin militära roll och degraderats till en fiskal skyldighet. En 
tendens i forskningen finns att utgå från den organisation som kan 
studeras utifrån huvudsakligen en kameral rekonstruktion och 
projicera den bakåt i tiden. Detta förutsätter att det existerat en stats
makt med betydande administrativa resurser som kunde genomdriva 
och upprätthålla en organisation av det slaget.1 

Carl Göran Andrce uppfattar däremot ledungen som framvuxen ur 
runstensstormännens lider och följen. Genom en tidig form av läns
väsende skall deras maktstrukturer ha byggt upp ledungen, eller 
utgjort en väsentlig förutsättning för den.2 Genom en gradvis och 
empiriskt svårbelagd process har kungamakten införlivat och till
skansat sig kontrollen över stormännens lider och hövdingarnas 
följen; därmed kom även den sociala struktur som låg till grund för 
deras samhälleliga ställning att hamna under den statsbärande 
kungamakten. Frågan är emellertid när ledungen och rätten att kräva 
ut den blev en kungens rättighet och möjlighet. 

Gerhard Hajström rekonstruerade ledungens storlek utifrån fr a land
skapslagarnas uppgifter till 280 skepp, varav 114 från den uppländska 
lagsagan, om ung 100 man vardera, dvs ett totalt uppbåd på 28 000 
man.3 Med tanke på de organisatoriska, administrativa, politiska och 
ideologiska förutsättningarna för en statsmakt under medeltiden var 
detta förmodligen en omöjlighet. Problemet är också när ett kristet, 
feodalt kungadöme hade behov av en ledung, en organisation som 
främst syftade till en extern tillägnelse. 

De uppgifter som finns om krigståg under vikingatid har tidigare 
relaterats. Det var aktiviteter som utmärkte ett förfeodalt samhälle. 

1 Representativa verk är Hafström 1949; Hjärne 1980-81; Ekbom 1974. 
o 

Andras 1960, s 64ff, 83f. Om skillnaden mellan en lid och en ledung, se för 
danskt vidkommande Lund 1986. 

3 Hafström 1949, s 58-63. 
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De kungar som nämns har mer varit krigsledare och haft liten makt 
över ekonomiska och materiella resurser i det egna samhället. Dessa 
tåg var väl organiserade, men de var inriktade på plundringar och på 
tributer. Inga tåg som syftat till erövring eller permanent tributär 
underkastelse är bekanta före 1200-talet. Inga motsvarigheter till 
danska kungars erövring av England finns för svensk del.4 Krigiska 
företag har planerats och utgått från Mälardalsområdet. Inget tyder 
dock på att en kungamakt av medeltida eller feodal typ legat bakom 
dem. Ingvarståget kan vara ett undantag, men inte heller där behöver 
förutsättas ett uppbåd efter det mönster landskapslagarna skisserar, 
dvs att bönder var tvungna att deltaga i och utrusta en flotta under en 
kungs eller jarls ledning. Naturligtvis kan det ha förekommit att 
aktiviteter som syftade till plundring, varuutbyte och bosättning 
genomfördes av gemenskaper eller kollektiv som stod utanför de 
runstensresande hövdingarnas kategori och vilka därmed inte 
behöver ha lämnat några spår i det skriftliga källmaterialet.5 

Mälardalsområdet har i sin tur stundom utsatts för anfall. De 
händelser som i den fornvästnordiska litteraturen framställs som 
slaget vid Fyrisvallarna och inskrifterna över Toke och Asbjörn, vilka 
båda "ej flydde vid Uppsala", från skånska Hällestad och Sjörup visar 
på krigståg från danskt område riktade mot de centrala delarna av 
Uppland. Detta krigståg ägde rum i slutet av 900-talet.6 Några 

4 Några passager i Heimskringla omtalar emellertid svenska kungar som 
krävde skatter i Värmland och Jämtland / Hälsingland. Heimskringla, Haralds 
saga hins hårfagra, 13-17 resp Heimskringla, Saga Olafs hins helga, 147, dvs 
tributer från randområden till det egna territoriet. En reminiscens av sådana 
landbaserade tributer kan den kungsåre som omtalas i Hälsingelagen, KgB 10-
llpr, vara. Han var kungamaktens representant i lagsagan och han kom utifrån, 
från söder. Han skulle åtnjuta hälsingarnas frid och sedan färdas enligt en 
föreskriven väg. Han och hans följemän hade rätt till vetisla, dvs gästning, och 
skjutstjänst. Han skulle bära upp kungens pengar. 

5 Eventuellt kan den av Lars Hellberg utifrån ortnamnsstudier hävdade 
"återkolonisationen" av Åland under 1100- och / eller 1200-talet förklaras på 
detta sätt. L Hellberg 1980, s 180ff. 

6 DR 179. L Weibull 1911, s 76ff; C Weibull 1921 (a), s 54ff. Ett större värde 
tillmäts de litterära källorna i Snaedal 1985, fr a s 18-21. Se äv Gustavson 1986, s 
10-12. En runsten vid Högby kyrka i Östergötland ihågkommer en Åsmund som 
föll a furi, "vid Föret" (?), Ög 81. Möjligen kan denne Åsmund ha ingått i detta 
krigståg. T Andersson 1971. 
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årtionden senare har Knut den store eventuellt företagit ett mer 
lyckosamt krigståg mot samma trakter.7 

I de skriftliga källorna finns få uppgifter som tyder på konkreta 
ledungståg under en kungs eller en jarls ledning. En från Danmark 
och Norge utgående plundring och tributkrävning är väl dokumenterad 
i frankiska och angel-saxiska annaler och krönikor. Svenskars rykte 
har påtagligt gynnats av att dem de riktade sina plundringar mot inte 
uppvisade samma grad av skrivkunnighet och -lusta som folken i 
väst.8 I den norsk-isländska skaldediktningen nämns, till skillnad 
från vad som gäller Danmark och, fr a Norge, en svensk ledung 
mycket sällan; några närmare slutsatser om storleken på dessa 
styrkor och dess samhälleliga förutsättningar kan inte göras.9 

Ar 1142 skall, enligt den ryska Novgorodkrönikan, en svensk furste 
med en biskop ha kommit med sextio snäckor och anfallit de 
"gäster" som kom från andra sidan havet med tre fartyg. Svearna 
skall ha besegrats, några skepp har bränts och halvannat hundrade 
av dem dräpts. Det var ett krigståg som riktade sig mot handelsmän, 
gost'.10 

Det framgår inte uttryckligen att det skulle ha rört sig om den 
svenske kungen. Sv'iskei knjaz' kan översättas med såväl "den svenske 
kungen" som "en svensk furste" eller därtill lämplig synonym. Om 
det varit en kung bör det ha varit Sverker d ä; något krigståg i 
österled är inte känt från svenska källor. 

Var det kungen, eller en jarl på hans uppdrag, bör biskopen ha 
varit den Gisle av Linköping, som Sverker hade nära och goda 
förbindelser med. De två främjade, tillsammans med drottning Ulfhild, 
cisterciensernas etablerande i Sverige. Gutarnas införlivande under 
linköpingsstiftet brukar förläggas till denna tid.11 Inget är känt i övrigt 
om intressen bortom Östergarn. Det kan vara en annan furste, 
krönikans uppgifter kan vara korrupta, men troligen ägnade sig två 

7 B Gräslund 1986. 
8 Jfr P Sawyer 1985, fr a s 143ff. Se äv ovan. 
9 Malmros 1985, s 122. 
10 Novgorodkrönikan, ed AN, s 26; övers Rahbeck Schmidt, s 43. 
11 Herman Schiick 1959, s 48f; Pernler 1977, s 60-65. 
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företrädare för den tidiga feodala statsmakten åt krigståg med 
markanta inslag av plundringsekonomi. 

Drygt tjugo år senare, omtalar samma krönika, skedde ett misslyckat 
anfall av svear mot staden Ladoga. 43 snäckor, skepp, erövrades. Inte 
heller här finns några korresponderande uppgifter från svenskt håll. 
Det är inte heller att vänta, eftersom detta tåg, liksom det tidigare, 
slutade i svenskt nederlag. I dessa båda fall använder sig krönikören 
av termen "svear". 

1201 omtalas dock "varjager", varjazi, den "östliga" motsvarigheten 
till det västnordiska "viking". De var "sjökrigare", i motsats till såväl 
köpmän som deltagare i ett ledungsföretag.12 Varifrån de här
stammade eller vilka de var, de varjager som kom 1201 och fick fred, 
framgår inte, men den skiftande terminologin kan tyda på att de 
"svear" som 1142 och 1164 besegrades kan ha ingått i ett martialiskt 
sett mer organiserat sammanhang än varjagerna. 

Ar 1197 planerades ett krigståg bestående av en tysk biskop, en 
svensk hertig (dux), tyskar (theutonici) och gutar (guti) mot de 
hedniska kurerna. "Hertigen" namnges inte. Bara en person bör ha 
angivits med denna titel vid denna tidpunkt, nämligen den leende 
jarlen Birger brosa. En storm drev följet till Virland. De gick i land 
och plundrade i tre dagar. Därpå började virerna förhandla och 
uttalade sin önskan att bli döpta och kristnade. Tyskarna och fr a 
biskopen var mer än villiga att acceptera detta, men till deras stora 
förtret skall "hertigen" ha låtit hissa segel och farit sin väg; han hade 
nämligen föredragit att erhålla en tribut från dem.13 

Episoden återfinns i Henrik av Livlands krönika och den stämmer 
väl överens med hans tendens att framhäva de tyska insatserna i 
missionsarbetet framför nordbornas.14 Att ett krigståg ägt rum fram
går även av den dansk-svenska årboken. För år 1197 omtalas en 
Expedicio ad Estoniam.15 En svensk jarl(?) har ännu i slutet av 1100-
talet framstått som utövare av en tribut- och plundringsekonomi. 

Knut Erikssons var kung under denna tid. Han företog, enligt upp
gifter i ett påvebrev, krig mot hedningar på andra sidan havet; syftet 

12 Novgorodkrönikan, ed AN, s 31, 45; övers Rahbeck Schmidt, s 49, 68. 
13 Henr Chron Livon 1:13. 
14 Johansen 1961, sp 460f. 
15 Annales Suecici Medii Mv\, ed Paulsson, s 254. 
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anges ha varit kristendomens utbredning. Bakom dessa krigståg kan 
naturligtvis ligga en ledungsliknande organisation.16 Möjligheterna 
föreligger även att krigståg under kung Knut utgått från Svealand. 

Knut var nämligen en av de första kungarna på mycket länge, bort
sett från hans empiriskt svårfångade fader, Erik den helige, som 
hade intressen i Svealand. Han lät prägla mynt i Aros (Uppsala) och 
han gynnade Viby kloster vid Sigtuna, som under hans tid överflytta
des till Julita i Södermanland, med donationer: bl a fisket i Älvkarleby, 
vilket tyder på att kungen tillägnat sig rätten över allmänningar. 
Under hans tid har också sjörövare härjat längs de svenska kusterna 
och från hans tid dateras en rad försvarsanläggningar från Mälarens 
utlopp, östgötakusten samt Kalmar- och Ölandstrakten.17 

Nästa gång en svensk kung var inblandad i ett krigståg mot Balticum 
var knappt två decennier in på 1200-talet. Kungen hette Johan 
Sverkersson. Han var östgöte. Denna gång gällde det ett regelrätt 
krigståg. Syftet var att upprätta en militär stödpunkt. I det kungliga 
expeditionen ingick också jarlen Karl den döve och linköpings
biskopen Karl. En borg, Leal, anlades i Rotalien. Svenskarna drog 
omkring och predikade, döpte och började bygga kyrkor. De försökte 
etablera ett permanent välde. Hedniska öselbor anföll borgen 1220 
och i striden föll såväl jarl som linköpingsbiskop. Tidpunkten för 
detta krigståg sammanfaller väl med danskarnas penetration i 
Estland.18 Det var två territoriellt expanderande kungamakter som 
förmodligen genomförde konkurrerande företag. 

Under 1200-talet ägde de välkända militära, sjöburna expeditionerna 
mot Finland och områdena längst in vid den Finska viken rum. De 
initierades av företrädare för den högsta politiska makten. Birger 
jarls tåg mot tavesterna, liksom senare Torgils Knutssons mot Karelen 

16 W Holtzmann, 'La "Collectio Seguntina" et les décrétales de Clément III et 
de Célestin III', Revue d'histoire ecclesiastique, 50,1950, s 445. 

17 
Ferm 1986 s 70. Knut Erikssons brev ang svealändska förhållanden, DS 63-

69. Olsson 1932. Jfr dock Ödman 1987, s 160ff, som ställer sig tvivlande till att 
kastalen i Stockholm skulle ha anlagts under Knut Erikssons tid. Ödman vill i 
stället förlägga den till mitten av 1200-talet. Sjörövaranfall mot Sigtuna framgår av 
annaluppgifter. Annales Suecici Medii /Eevi, ed Paulsson, s 254, 266, 278. 

1 & 
Henr Chron Livon XXIV:3. Episoden omtalas i ett flertal annaler, Annales 

Suecici Medii ^Evi, ed Paulsson, s 255, 259, 268, 295, 316 och 359. Jfr Herman 
Schiick 1959, s 54.1 Henriks krönika omtalas biskopar i pluralis. 

60 



år 1300 är ordrikt omtalade och livfullt skildrade i Erikskrönikan; det 
var företag med stora uppbåd och den okände författaren förmedlar 
en bild av en ledung som har mer än ytliga likheter med den organi
sation som kan anas bakom landskapslagarnas bestämmelser. När 
Erikskrönikan om Torgils Knutssons tåg säger 

Aff konungsins vegna hafde han räth 
then vänaste skiphär man hawer set 
...Jak tror wäl at man aldregh saa 
flere godh skip i nyo än tha 

finns anledning att tro på den okände författaren.19 Inte bara så att 
det var i Nyen man såg den största ledungsflottan; det var kanske 
den största som existerade någonsin. 

Det var i den mer avancerade statsmakt som etablerades under 
1200-talet som det fanns möjlighet att organisera stora tåg med ett 
massivt uppbåd, dock inte av de dimensioner som kan rekonstrueras 
utifrån landskapslagarnas bestämmelser. Framväxten av en ledung 
som en militär skyldighet vilande på bönderna och som ett redskap 
för en statsbärande kungamakt förefaller sålunda ha skett samtidigt 
som eller åtminstone obetydligt före framväxten av den fiskala 
ledungen.20 

Den militära ledungen, såsom den framträder i landskapslagarna 
från Mälardalen, har övertagit eller anammat vissa sammanslutnings
former från ett produktutbytessytem. 

Två skilda kategorier inom besättningen på ett ledungsfartyg 
nämns: styrmannen och håsätarna. Styrmannen var befälhavare: enligt 
Yästmanna- och Södermannalagarna svarade han för insamlingen av 

19 Erikskrönikan w 89-156,1458ff. Birger jarls korståg är svårt att datera. Det 
är ytterst osäkert huruvida borgen i Tavastehus verkligen anlades vid detta 
tillfälle. Möjligen sammanhängande med Birger jarls tåg är uppgifterna i 
Novgorodkrönikan, ed AN, s 77; övers Rahbek Schmidt, s 109, om Aleksandrs 
seger över svear och andra folk vid Neva år 1240. Det framställs som en stor 
seger, varefter Aleksandr fick tillnamnet Nevskij. Emellertid omtalas inte detta 
krigståg i svenska källor och i ett modernt översiktsverk vill J Fennell reducera 
det omtalade slaget till en mindre skärmytsling. Händelsen finns omnämnd 
endast i Novgorodkrönikan och ej i Suzdal- eller Lavrentenskijkrönikan, vilken i 
övrigt registrerar större drabbningar med invaderande främmande trupper, 
Fennell 1983, s 103f. 

90 Jfr Wijkander 1983, s 140. Anknytningen mellan ledungsskepp och hundare 
i Upplandslagen betraktas av Wijkander som en kameral fiktion i samband med 
ledungsskatternas införande. För Södermanlands del skulle det ha existerat en 
för hundarena differentierad ledungsplikt. 
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skeppsvisten. I Upplandslagen låg denna uppgift på länsmannen; 
skeppsvisten betraktades som en (avlösnings) skatt.21 Länsmannen 
hade drag av kunglig ämbetsman.22 Skeppsvisten och dess uppbörd 
låg enligt Upplandslagen under denne länsmans kompetensområde; 
styrmannen var däremot ledungsskeppets utrustare och organisatör, 
för det fall ledungen verkligen skulle utgå som militär prestation. 

Styrmannen förde befälet; han hade en mellanställning mellan 
kungen, ledungens utbjudare, och besättningen, håsätarna. Enligt 
Hälsingelagen var dock styrmannen dessutom skyldig att svara för 
vakthållningen; dvs han hade en delvis defensiv uppgift.23 

Samarbetet mellan en styrman och håsätar hade sitt ursprung och 
sina förebilder i en organisation för varu- eller produktutbyte. Det 
var, vilket Gösta Hasselberg påvisat, en utpräglat nordisk företeelse. 
Skeppets ägare, styrmannen, organiserade färden och andra, håsätar, 
kunde frivilligt ansluta sig till den under auspicier att byta varor eller 
att på annat sätt skaffa sig rikedomar. Håsätarna medförde egna 
varor. Styrmän och håsätar utgjorde tillsammans en primitiv och 
rudimentär "handelsorganisation", som kontrasteras mot de mer 
sofistikerade och kommersiellt överlägsna former som utvecklades i 
de tyska områdena under den äldre medeltiden; skeppets ägare var 
en entreprenör i land som anställde och avlönade en besättning.24 

Skillnaden mellan de två formerna kan också beskrivas i dikotomin 
icke-marknadsstyrt / marknadsstyrt varuutbyte.25 

"Styrman" är en av de få "titlar" som förekommer på runstenar, två 
från Södermanland och tre från Uppland. Inget finns emellertid som 
direkt binder dessa till en ledung eller till en militär organisation. De 
styrmän som nämns var troligen deltagare i, som Andras hävdar, 
"privata företag". Enligt Klaus Diiwel var runstensstyrmännen 

21 UL KgB lOpr, 11:1; SdmL KgB llpr; VmL KgB 7pr, 7:3. 
22 Hafström 1965, sp 509-512; Andrae 1960, s 68f. 
23 HL KgB 9:2. 
24 Hasselberg 1953, s 103ff. 
25 Möjligen är det detta mer allmänna och mer merkantilt än martialiskt 

sinnade förhållande mellan en styrman och hans håsätar som omtalas i UL MB 
12:7 i samband med hundramarkersbot. Ett förmodligen kasuistiskt fall relateras 
om en skendöd man, vilken lämnas kvar på en öde ö, mellan sten och torv. Han 
hade rätt till 140-markersbot ifall han för de som återfann honom kunde nämna 
sin stambo, styrman och håsätar. Det nämns inte att det skulle röra sig om ett 
ledungsskepp. 
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oberoende och inte underordnade någon herre.26 Styrmanstiteln har 
på runstenarna inte varit beteckning för ett "ämbete", en tilldelad 
"officiell ställning". Krigiska anknytningar saknas över huvud i dessa 
inskrifter. En av styrmännen hade styrt en knarr, en term som 
vanligen anses ha betecknat ett frakt- eller "handelsfartyg. Denna 
definition har dock ifrågasatts av Rikke Malmros. Knarr kunde även 
vara ett krigsfartyg; åtminstone en knarr var med i Ingvarståget.27 

Styrmännen kan primärt ha utövat en funktion i ett system, vars 
främsta syfte var ett fredligt utbyte, snarare än krigiska plundringar. 
Här kan också vara plats att påpeka att "skeppare" förekommer som 
en titel på runstenar; exemplen är få (två stycken) men de har båda 
anknytning till krigisk verksamhet.28 

I den mån som ledungen utgått under kungens befäl eller på hans 
påbud från de tre landskapen runt Mälaren förutsätts den ha varit 
baserad, åtminstone delvis, på det organisatoriska samarbetet mellan 
styrmän och håsätar. Detta system hade sitt ursprung i lokala förhål
landen och motsvarade ett behov i samhället, låt vara kanske 
begränsat till en elit eller ledande grupp, av externt varuutbyte eller 
en extern överskottstillägnelse. Det var en lokalt förankrad institution 
som inrangerades i statsmakten. 

I Östgötalagen finns, som nämnts, bestämmelser, som visar att 
ledungen kunde utgå som en fiskal skyldighet från kusttrakterna. 
Men i Östgötalagen finns också ett omtalande av hedersböter. Som 
en särskild och privilegierad kategori nämns de män som hade 
stallare, stekare och fyrtio sessare på egen bekostnad. Detta har i 
forskningen betecknats som ett feodalrättsligt inslag; det var stormän 

26 Sö 72, Sö 161, U 922, U 1011, U 1016. Diiwel 1987, s 330. Jfr Andne 1960, s 
68f. Runstenarna står som Andrae påpekat alla nära gamla vattenleder, men det 
gör å andra sidan de allra flesta runstenarna. På en inskrift från Västra Vingåker 
är det förmodligen frågan om ett egennamn och i det andra södermanländska 
exemplet är "styrman" ett epitet. En uppländsk styrman har varit i Grekland, en 
annan inskrift är beställd av en styrman för sina söner, varav en varit i Greklands 
hamnar, men dött hemma. Slutligen finns inskriften som Vigmund, "den 
skickligaste bland män", lät rista över sig själv. Han betecknade sig som 
styrman. 

27 Malmros 1985, fr a s 119,122. U 654. 
oo  

Assur från Finnveden var "skeppare" hos kung Harald, Sm 42, och på 
flyttblocket vid Esta i Säterstad, Sö 171, ihågkommes Sigvid som föll i 
Holmgård". Han var "skaibar uisi mib skibara", vilket kan översättas med 
"skeppshövding med alla skepparna". Här används termen skaeid, vilket 
betecknar ett krigsfartyg. 
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som mot tjänst till kungamakten hade erhållit rätten till hedersböter 
för dråp på någon av deras underlydande. 

Sven Tunberg betecknade denna bestämmelse som de äldsta världs
liga privilegierna. De fyrtio sessarna var roddare, "bänkkamrater", 
och bestämmelsen avser de stormän som ställde upp med ett eget 
skepp i kungens ledungsfärder.29 

Kungen hade knutit stormän till sig. Här är det inte fråga om den 
hirdliknande institution under lokala stormän som kan anas bakom 
de uppländska runstenarnas lider och skeppslider, men över vilka 
inga kungliga maktbefogenheter är kända.30 I Östgötalagen är det 
fråga om delvis sjöburna stormannaföljen vilka inordnats eller flutit 
in i en tidigfeodal statsmakts militära potential.31 

Ovan har framkommit att några av de få krigståg som är något så 
när historiskt belagda från 1100- och 1200-tal utgick med viss sanno
likhet från just Östergötland. I detta landskap fanns ett betydande 
inslag av ett förfeodalt, förstatligt externtillägnande samhällssystem. 
Östergötland var också ett av de främsta kärnområdena för framväx
ten av en feodal kungamakt med tillhörande och i tillväxt varande 
intern tillägnelse och exploatering. Därför kan antagas, att den tidi
gaste, militära kungliga ledungsorganisationen förekom i det land
skapet. Där fanns tidigt en kombination av skilda förutsättningar: ett 
skikt av expansiva, utåtriktade stormän och kungar som utövade 
kontroll över betydande verksamhetsområden inom den egna 
samhällsformationen.32 

29 ÖgL DrB 14:3, 9; VB 12:3. Tunberg 1907. 
30 Jfr Kovalevskij 1977, s llOf. 
OI 

I de motsvarigheter som finns till dessa bestämmelser i landskapslagarna 
från Svealand omtalas inga sessare. Se UL MB 20, där det stadgas om 
hedersböter för bl a rådsherres eller annan riddares man som uppbars av den 
dräptes herre. I SdmL omtalas i motsvarande bestämmelse, MB 35, en herre, 
som hade både stekare och stallare, eller den som är i kungens råd. Tunberg be
tecknade dessa svealändska bestämmelser som ett yngre skikt än de östgötska, 
1907, s 163ff. 

32 Jfr Wijkander 1983, s 95, 139. För Södermanlands del menar Wijkander 
utifrån sin rekonstruktion av administrativa förändringar under vikingatid och 
tidig medeltid, att en krigsledung inte kan projiceras tillbaka till 1000-talet. Se äv 
s 139ff. Det kontinuerliga i utvecklingen av ledungen, som exv Andras förut
sätter, tolkas här alltså i ett diskontinuitetsperspektiv. Uppkomsten eller införan
det av krigsledungen i Södermanland och Mälardalen uppfattas av Wijkander 
som en del av en "feodal maktkamp". Ledungen har införts av kungamakten som 
en motvikt mot de lokala stormännens följen. 
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IX. Avslutning 

Utifrån kungamaktens åtminstone nominellt fiskala rättigheter och 
möjligheter under slutet av 1200-talet och början av 1300-talet kan en 
regional skillnad för denna statsbärande kungamakts genes och 
tidigaste funktioner skisseras. I Västergötland och Östergötland 
emanerade kungens rättigheter utifrån ett ambulerande herravälde 
och där den nya feodala statsmakten manifesterade sig genom 
exempelvis kyrkobyggande och genom främjande av klosteranlägg
ningar av fr a cistercienserorden. I Mälarlandskapen och stora delar 
av östkusten vilade kungamaktens herravälde på den militära ledungs
organisationen. 

Med Västergötland och Östergötland som centra fanns en kunga
makt som utövade kontroll över det egna området, som ostentativt 
manifesterat sig rituellt och ceremoniellt och som gradvis tillvällade 
sig olika rättigheter och ökad kontroll över samhället. Detta skapade 
förutsättningar för att en intern exploatering gradvis och långsamt 
kunde etableras. 

I Mälarlandskapen förekom under den tidiga medeltiden en 
markant övergång från extern tillägnelse till intern exploatering. Där 
har den organisation som nyttjats för offensiva och externa syften 
förvandlats till ett effektivt och funktionellt redskap att belasta bön
derna med skatter; dvs en intern exploatering. I denna landsdel 
fanns ett markant kontinuitetsbrott i den feodala statens och det feo
dala samhällets framväxt vid mitten av 1200-talet. 

Under århundradena närmast före årtusendeskiftet har kring 
Mälaren funnits ett samhällssystem som baserades delvis på ett lång
väga varuutbyte med huvudsakligen prestigevaror. Den kungamakt 
som kvalitativt förändrades under 1000- och 1100-talen i feodal och 
statsbärande riktning hade sitt fäste i Götalandskapen. 

Erik segersäll var en kung som kan förknippas med Uppland och 
han står som exponent för en extern tillägnelse. Hans son och efter
trädare, Olof skötkonung, upprätthöll partiellt kontinuiteten. Han 
visade intresse för krigiska, översjöiska verksamheter. Men han stod 
också som uttryck för en kung med helt andra funktioner. 
Präglandet av mynt i hans namn och främjandet av kristendomen 
och en kyrklig organisation representerar ett kvalitativt skifte: ett 
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kungadöme med strävan efter en större kontroll över det egna 
området. I detta sammanhang har Sigtuna tillkommit som ett nytt 
centrum för kungamakten.1 Uppenbarligen hade Olof, liksom sonen 
och efterträdaren Anund Jakob svårigheter att finna en social, 
politisk och ideologisk bas för detta nya herravälde i Svealand.2 Den 
fanns däremot i Västergötland. 

Mälardalen dominerades under 1000-talet av de runstensresande 
stormännen. De har i olika former och i varierande utsträckning fort
satt att upprätthålla vissa externtillägnande funktioner. Detta har ska
pat förutsättningar för självvuxna, endogena herravälden. En form av 
seignorialisering, troligen utan ett större inslag av intern tillägnelse, 
uppkom i Mälardalen. Överhöghet över möjligheter till yttre förvärv 
har gradvis vänts inåt i samhället. Hövdingar har fått makt över hun
daren och befolkning. Detta skapade förutsättningar för uppkomsten 
av ett jordägande som inbegrep feodala produktionsförhållanden. 

Motstånd mot kristendom eller åtminstone en under kungligt 
skydd stående kyrklig organisation fanns i Svealand. Blot-Svens 
hedniska reaktion, då han "satt tre vintrar i Uppsala" vid 1080-talets 
mitt, illustrerar detta. Det biskopssäte som anlades i Sigtuna, som 
under 1000- och 1100-tal var en utpost för den feodala kungamakten i 
Svealand, existerade under prekära omständigheter och biskops
stolen stod länge tom. 

Det fanns skilda maktsfärer för kungamakten under den tidiga 
medeltiden. Detta avspeglas genom att skilda former av regelbunden
heter och politiska, "administrativa" system har olika utbrednings
områden. Skenbart paradoxalt förefaller det som om institutioner 
eller företeelser är som mest reglerade och som mest regelbundna 
finns i Svealandskapen, dvs i det område där kungamakten i stort 
sett var frånvarande under stora delar av den tidiga medeltiden. Det 

1 Anders Ödman har med utgångspunkt från Helgeandsholmsutgrävningarna 
påvisat, att under årtiondena kring millennieskiftet har en första 
försvarsanläggning anlagts vid Mälarens utlopp. Syftet var att skydda Sigtuna 
och de centrala delarna av Svealand. Från slutet av 1000-talet och fram till början 
av 1200-talet har emellertid denna borg inte använts, vilket var ett resultat av att 
kungamakten under denna period fr a var företrädd i Götalandskapen; Ödman 
1987, s 120-134. Ang Sigtuna se Lindkvist 1989(a). 

2 Slaget vid Helgeå i Uppland och Knut den stores välde i Svealand kan, enligt 
Ödman, vara en av de viktigaste orsakerna till att en inhemsk kungamakt är 
frånvarande under en stor del av den äldre medeltiden. Ödman 1987, s 143. B 
Gräslund 1986. Jfr Nyström 1974, s 46. 
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var i Svealandskapen som en värdering av jorden enligt marklands-
beräkningen uppkom under senare delen av 1200-talet; ett abstrakt, 
kameralt instrument för tillägnelse av den feodalränta som grundades 
på ett jordägande; sålunda den kanske till feodala exploaterings
förhållanden mest välanpassade företeelsen i det medeltida Sverige. 
Marklandsvärderingen etableras när Svealandskapen inrangerats i 
den feodala staten och när ett externtillägnande system, förankrat 
bland lokala storbönder och stormän, hade övergått till stormäns och 
kyrkliga institutioners räntetillägnande. 

Östergötlands motsvarighet till marklandet var attungen. Den 
existerade som jordvärderingsenhet troligen redan på 1100-talet, 
men den kan också genom sitt ursprung i en kvotindelning ha fyllt 
en annan funktion före sin roll i den interna exploateringen under 
feodalismen. Införandet av ett jordvärderingssystem har därför inte 
varit lika diskontinuerligt där som längre norrut. 

Från mitten av 1000-talet och ungefär två sekler framöver tillhörde 
de kungar som gjorde anspråk på att utöva herravälde över båda 
landsdelarna den stenkilska samt de sverkerska och erikska ätterna. 
Deras maktsfär har i allt väsentligt varit begränsad till Götaland. Där 
framträdde de under tidig medeltid som stormannaätter, vilka för
fogade över egna gods och domäner. 

I Mälardalen finns däremot under den tidiga medeltiden husabyarna, 
en godsmassa som tillhörde kungaämbetet. Hypotetiskt kan antagas, 
att husabysystemet i Svealand stammar från den tid då den feodala 
kungamakten gradvis etablerade sin ställning. De har varit stödje
punkter för det nya herraväldet. Systematiken och regelbundenheten 
tyder inte på hög ålder, snarare på att denna resurs för maktutövning 
etablerats relativt momentanartat. 1100-talet och det tidiga 1200-talet 
skulle härigenom vara ett lämpligt förslag på en tidpunkt då denna 
organisation genomdrevs. 

Utifrån kung Valdemars jordebok har Anders Andrén påvisat skillna
der i den tidiga danska kungamaktens funktioner och rättigheter. En 
skiljelinje går mellan ett Yästdanmark där kungamaktens ställning 
baserades på patrimoniet, dvs släktgodset, och ett Östdanmark med 
kongelev, gods som följde med kungaämbetet. Bakom detta kan 
förutsättas en dynamik i en statsbildningsprocess, vilken inbegriper 
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regionala motsättningar.3 En liknande motsättning och regional 
skillnad mellan den tidiga statsmaktens kompetensområden kan 
tydligt urskiljas även i Sverige. 

Den svenska feodala staten var länge mer outvecklad och mer 
"primitiv" till sin karaktär än den danska. Den substantiella tribut-
krävning som var möjlig från England i slutet av 900-talet och början 
av 1000-talet var en väsentlig förutsättning för en feodal statsmakts 
framväxt i Danmark.4 I Sverige har den yttre tillägnelsen aldrig 
uppnått samma höga grad av central organisering. Den yttre 
tillägnelsen har huvudsakligen legat i händerna på ett skikt av stor
män. Kungarna, som stod som representanter för ett framväxande 
feodalt samhälle har aldrig lyckats erhålla samma kontroll över en 
krigsledung. Visserligen har östgötska kungar företagit krigståg, 
men möjligheterna eller intentionerna att kräva tributer av dane-
gäldens storlek har saknats. Orsakerna härtill låg på såväl ett inre 
plan: bristen på organisation och tillräckliga maktresurser, som ett 
yttre: avsaknaden av rika, men militärt svagare grannländer som 
kunde bidraga med tributer. 

Peter Sawyer har påvisat den danska hegemonin i Östersjö
området och, liksom Carl Löfving, det stora danska inflytandet i 
framför allt Västergötland. Utifrån ett annat källmaterial, andra fråge
ställningar och utgångspunkter än de av mig här framlagda har 
Sawyer även påvisat Östergötlands centrala roll i den svenska stats
bildningsprocessen.5 

Här har uteslutande skillnader i maktstrukturen mellan olika land
skap eller landsdelar diskuterats. Det förekom troligen betydande 
socio-politiska skillnader inom olika landskap. Inte minst gäller detta 
Uppland. En markant skillnad fanns mellan landskapets södra och 
sydöstra del och resten. Det är i söder och sydöst som huvuddelen 
av runstenarna, vilka vittnar om såväl extern tillägnelse som kristen
dom, finns. Det är också i denna del av landskapet som de första 
romanska stenkyrkorna uppfördes. Norr och väster om de kristna 
runstenarna i Uppland och Västmanland finns en koncentration av 

3 Andrén 1983. 
4 Jfr Lindkvist 1988. 
5 Löfving 1984; Löfving 1987; P Sawyer 1988. 
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samtida hedniska gravar med vapen och ryttarutrustning.6 Denna 
geografiska skiljelinje är också märkbar i grova drag vad beträffar 
fördelningen av jordnaturer under 1500-talet. I de norra delarna, där 
kristendomen slog igenom senare, dominerade till skillnad från 
övriga delar skattejorden.7 Möjligen har ett dynamiskt element i 
samhällsutvecklingen i Uppland funnits i den motsättning mellan en 
utlandsfarande stormannaaristokrati och ett storbondeskikt som 
Erik Lönnroth konstaterar i 1000-talets Uppland.8 

Frågan är naturligtvis i vilken utsträckning som ett brott i en 
utveckling som kan tolkas som övergången från externt till internt 
tillägnelsesätt kan fastställas. Under en lång period har naturligtvis 
de två formerna existerat parallellt. När väl det kvalitativa skiftet av 
samhällsformation skedde, fanns, kanske paradoxalt nog, större möj
ligheter för det nya, feodala produktionssättet att etableras där än i 
de landskap, fr a bör i detta sammanhang Västergötland nämnas, där 
den feodala utveckling ägde rum i mer gradvis. 

Möjligheterna för en effektivare exploatering skapades utifrån de 
externtillägnande organisationerna och institutionerna i Mälardalen.9 

Vägen till den feodala staten och det feodala samhället skedde dock 
inte utan svåra och stora motsättningar i Uppland och Mälardalen. 
Folkungars uppror och bondegemenskapens nederlag vid Sparrsätra 
1247 är uttryck för detta.10 

De samhälleliga motsättningarna under klass- och statsbildnings
processen har varit av två skilda slag. Samhällsomvandlingen innebar 
uppkomsten av grundläggande antagonistiska klassmotsättningar; 
om detta har denna framställning inte handlat. I stället har väsentliga 

6 A-S Gräslund 1985, s 303ff, med hänvisning till otryckt lic-avhandl av H 
Simonsson från 1969 (Inst f arkeol, Uppsala univ). Bonnier 1981; Bonnier 1987, s 
22ff, 218. 

7 Se karta hos L-0 Larsson 1985, s 76. 
8 E Lönnroth 1982. 
9 Svealands och det övriga Östsveriges ekonomiskt mer progressiva roll 

framgår förmodligen av den mer dynamiska utvecklingen av städerna i detta 
område under den tidigare medeltiden, fr a under 1200-talet. Se H Andersson 
1982. 

10 Angående folkungarna och deras regionala hemvist, se fr a E Lönnroth 
1959, s 13-29. A Ödman menar att striderna mellan folkungar och kungamakt, 
t ex slagen vid Sparrsätra 1247 och Herrevadsbro 1251, gällde kampen om 
kontrollen över inloppet till Mälaren. Den nya befästning som uppfördes där vid 
mitten av 1200-talet användes av kungamakten för att kontrollera folkungar och 
andra stormän, Ödman 1987, s 146ff. 
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aspekter av den del av omvandlingen som innebar uppkomsten av en 
politisk organisationsform för klassamhället, staten, behandlats. Att 
statens konkreta manifestationer uppvisade regionala skillnader 
torde inte kunna förklaras ur ett klasskampsperspektiv. Det var inte 
främst resultatet av en kamp om tillägnelsen av en varierande del av 
merprodukten. Det berodde i stället på resultatet av kampen inom 
den samhälleliga eliten, på kampen inom den framväxande härskande 
klassen. 

Staten växte fram genom en långvarig process och den växte fram i 
både Götaland och Svealand. Att processen tog sig skilda konkreta 
uttryck berodde fr a på de olika sätt som stod en framväxande härs
kande klass, häri inbegripet kungarna, till buds för tillägnelse av 
skilda former av överskott. 
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Summary: Predatory Incursions, Royal 
Taxation and the Formation of a Feudal 
State in Sweden, 1000-1300. 

In this artide aspects of the formation of a state in Sweden during 
the period AD. 1000-1300 are discussed. During the period a class 
society with a predominant, feudal mode of production developed. 
This process comprised the emergence of a peasantry liable to pay a 
feudal rent. Different fiscal duties were imposed upon the peasantry, 
e.g,. taxes to the crown; taxation was introduced mainly during the 
thirteenth century. 

The social and political functions of kingship changed and royal 
power increased profoundly. From the late thirteenth and the early 
fourteenth century there are regulations in the provincial codes 
(landskapslagar) concerning royal taxation. Two principal forms of 
taxes are discerned; those performed by the individual households 
and those collectively by groups of households. 

Taxes paid by the peasantry are here regarded as a variant of the 
feudal rent. The feudal rent of the landbor, i.e., the peasants on the 
land of the spiritual and lay lords, was always paid individually and 
often estimated according to the value of the land held, at least in the 
eastern parts of Sweden. An individual rent facilitated the necessary 
supervision of the individual peasant households, which were the 
basic units of production controlled the labour process and the 
means of production. Demesne production was of minor importance 
in Sweden throughout the middle ages. The individual form of the 
feudal rent was the one most in accordance with the feudal relations 
of production. Collective duties might, at least to a certain extent, be 
regarded as reminiscences of pre-feudal obligations. The collective 
forms dominated the royal fiscal system during the middle ages. 
The tenacity of the collectiveness depended on, i.a., the absense of 
efficient royal cadasters. 

In the province of Västergötland the eldest taxes were, however, 
principally individual; every peasant or rather each household had to 
perform a "full" or a "half" gengärd as well as a allmänningsöre. The 
origins of the gengärd were the gästning, i.e., the encumberances of 
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the peasantry in connection with the itinerancies of the kings and 
their retinues. The allmänningsöre was a tax demanded from "all 
men". The taxes of Västergötland emerged in connection with the 
rise of a monarchy with important functions to uphold a feudal social 
system. 

In the Mälaren region, i.e., the provinces of Uppland, Västmanland 
and Södermanland, the eldest royal potentialities were based on the 
duty of the peasantry to provide the royal ledung with men, necess-
eties and victuals. The ledung was a naval organization described in, 
e.g., Upplandslagen (the provincial code of Uppland) from the late 
1290's, when this organization was militarily antiquated and transfer-
red to a fiscal duty, although the Södermannalagen (the provincial 
code of Södermanland) from the 1320's presupposes a military 
ledung. 

In the Mälaren region the annual royal taxes were demanded from 
the collectives that are supposed to once have constituted the mili
tary ledung units, i.e., the hundrads. The fiscal burdens were dis-
tributed among the the peasantry according to different principles. 
The taxes orginiated in pre-feudal obligations. It is here assumed 
that the hundrads and their subdivisions, hamnor (sing: hamna), ini-
tially were collectives of peasants. When the ledung was fiscalized 
and society feudalized these collectives were gradually transformed 
into territorial units. 

In the province of Östergötland there prevailed different principles 
and forms of royal taxation. In the litoral area ledung duties were de
manded, but reliefs of gästning occurred, as well as taxes emerging 
from the king's acquired rights to common land. 

The divergent systems of royal taxation in the main provinces of 
medieval Sweden ought to be explained by the divergent circum-
stances under which the kingdom was established, by the different 
ways the kings managed to impose new forms of lordship and power 
upon society. 

In this artide a dichotomy between external and internal exploita-
tion is proposed. The emergence of an internal exploitation is the 
main constituent of the establishment of a feudal mode of produc-
tion. A part of the surplus product is regularily transferred to a ruling 
class. 
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In Västergötland and Östergötland the gradually increased power 
of the kings during the state formation period depended on his 
physical and itinerant presence. 

In the Mälaren region the king's fiscal potentialities were based on 
his control over a military organization. The ledung could be used for 
defensive purposes, to protect the land against, e.g., marauding 
Baltic pirates, but was first and foremost an offensive instrument, 
well suited for maritime assaults against foreign princes and peoples. 

The feudal society, based upon internal exploitation, was preceded 
by an initial phase characterized by external exploitation or appro-
priation. The latter term is here reserved to indicate a less permant 
or regular structure. 

The concrete forms of what was exploited differed naturally be-
tween internal and external appropriation. During a period, when a 
ruling class was emerging and when the different means (military, 
ideological, political) to sustain a social order based on internal ex-
ploatation were lacking or incomplete, acquisation of wealth from 
outside played an important role. It made it possible for a social elite 
or an emerging ruling class to maintain its position and to reward 
followers. 

External appropriation comprised, i.a., control over exchange of 
precious products and the emporia where this exchange took place. 
Another and during the early middle ages frequent way of acquring 
wealth from outside was by pillage and predatory incursions. A 
transformation of an external appropriation into an external exploita
tion occurred, when foreign peoples regularily and more or less per-
manently had to deliver a tribute. The taking of a danegeld in Eng
land is an exemple. 

The organizations necessary for different forms of external appro
priation promoted increased internal control. A predatory system 
thus paved the way for a protofeudal or a feudal society. 

The society of the Mälaren region during the Viking and the early 
middle ages was characterized by external appropriation. Birka on 
Björkö in Lake Mälaren was an emporium for exchange of precious 
products. Predatory expedtitions along the shores of the Baltic are 
recorded rather frequently in the sources during the centuries 
around the turn of the millennium. Kings are mentioned in this area, 
but very little is known about their internal power. Birka was 
obviously protected by a king. The kings were lords over ships and 
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sea, but they could not, e.g., demand taxes and raise levies from 
their own population. 

During the period from the year 1000 and onwards a society, 
where feudal relations of production became dominant, slowly 
evolved in Sweden. As a consequence of this a new type of kingship 
gradually gained ground: a kingship invested with a greater control 
over the inhabitants and the material resources of their realm. 

It was in the provinces of Västergötland and Östergötland that this 
new form of kingdom found its primary social, economical, ideologi-
cal and political base. It was to these provinces the rivalling royal 
dynasties from the latter half of the eleventh century belonged. Their 
dynastic estates were mainly located in those provinces. It was as 
well in Östergötland and Västergötland that the first Swedish ecclesi-
astical and monastical institutions were established and in mutual 
collaboration with the kings. 

The superstructural phenomena associated with the transition to a 
society dominated by the feudal mode of production evolved endoge-
nously in this region. 

The Mälaren region was dominated by local chieftains or 
magnates in the eleventh century. They partly upheld a predatory 
system. Expeditions were sometimes organized by members of this 
stratum of local chiefs. Runic inscriptions remember men from, e.g., 
Uppland who participated in the danegeld expeditions of the Danish 
king to England, but nothing is known of any expeditions led by 
Swedish kings untill about the middle av the twelfth century. The 
acquisition of wealth probably increased the power of this local elite. 

The collective forms of the royal taxation in the Mälaren region 
and what is known of the social and political structure indicates that 
a feudal state and a feudal king gained a foothold in this part of Swe
den rather late, probably at the end of the twelfth century. It is pro-
posed in this artide that the ledung originated in the predatory and 
exchange system of the local chiefs. Some maritime expeditions 
were organized by kings at the middle of the twelfth century and at 
the beginning of the thirteenth century, but they were led by kings 
residing in Östergötland, not in the Mälaren region. 

The kings gained control over the Mälaren ledung during the sec-
ond half of the thirteenth century and it was then rapidly trans-
formed into a fiscal duty, although a military ledung could be mus-
tered in the late thirteenth and early fourteenth centuries, when the 
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feudal Swedish monarchy expanded eastwards. The age difference 
between the royal military ledung and the fiscal ledung in the 
Mälaren region was thus slight. 

The conclusion here proposed is that the feudal state evolved 
through a slow and endogeneous process in Västergötland and 
Östergötland. In the Mälaren region there was a more pronounced 
discontinuity between, on one hand, a social system with local chief-
tains and pillage expeditions and, on the other hand, a feudal society 
with internal exploitation, a monarchy and a hierachical landed 
aristocracy. 

But it is also proposed that the organizations originating in a so
ciety with external appropriation could in a comparatively efficient 
way be used for an internal exploitation. 
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