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Hur drevs den vikingatida–medeltida stor-
gården? 
Några frågor från Lägerbovada, Ydre

Mats Widgren

Under de senaste 10–15 åren har en ny bild av jordbruksdriftens sociala orga-
nisation under vikingatid och medeltid växt fram. Detta nya forskningsläge 
stod i högsta grad i fokus under symposiet »Medeltida storgårdar» i november 
2012. Mot en tidigare syn på vikingatidens sociala organisation som baserad på 
ett förhållandevis jämställt samhälle med likstora gårdar, där släktskap setts 
som den viktigaste organisationsformen, har ställts empiriska belägg och teo-
retiska ramverk, som betonar ett långt mer hierarkiskt samhälle, där jordägan-
det kunde vara samlat på få händer. Det nya forskningsläget baseras dels på en 
fruktbar norsk omorientering och debatt, dels på en rad empiriska undersök-
ningar i Sverige, som bl.a. inspirerats av de norska resultaten. Startskottet i den 
norska debatten var Tore Iversens inlägg om det norska landboväsendets upp-
komst (1995). Det följdes av en lång rad debattinlägg i tidskriften Heimen och 
inspirerade dessutom nya empiriska undersökningar framför allt inom arkeo-
login (Skre 1998; F. Iversen 2008). Exempel på empiriska undersökningar i 
Sverige, som har gett bidrag till denna omorientering, är Sigurd Rahmqvists 
avhandling om de medeltida frälsegodsens framväxt (1996), Clas Tollins stu-
dier av ägodomäner i Småland och västra Östergötland under äldre medeltid 
(1999, 2010) och Johan Bergs avhandling kring tidig godsdrift i Östergötland 
(2003).

De svenska undersökningarna har belagt att det under högmedeltid fanns ett 
antal huvudgårdar, som drevs med underordnade landbogårdar och torp och att 
denna organisation upplöstes under senare medeltid. I 1500-talets jordeboks-
material och på 1600-talets och 1700-talets lantmäteriakter finns spåren av det-
ta äldre mönster endast indirekt kvar, men de går att komma åt genom retro-
gressiva analyser. Författarna har också i sina undersökningar öppnat för möj-
ligheten att dessa huvudgårdar i sin tur har haft föregångare i vikingatida och 
tidigmedeltida storgårdar. Hur dessa storgårdar har drivits med avseende på ar-
betskraft har däremot aldrig klarlagts i någon stark empirisk mening, men det 
har antagits att träldrift kan ha spelat en stor roll på dessa tidiga storgårdar.

Johan Berg (2003) sammanfattade denna delvis hypotetiska utveckling av 
godsdriften i en modell i tre steg. Modellen utgår från struktureringsteorin och 
återger i ett tidsgeografiskt diagram tänkta rörelsemönster för arbetskraften i de 
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Figur 1. De tre faserna i godsutvecklingen under vikingatid och medeltid motsvarade sannolikt 
också tre skilda arbetsorganisationer, som här illustrerats av Johan Berg i ett tidsgeografiskt dia-
gram. På y-axeln återges ett dygnsprisma där landbor eller slavars rörelsemönster under ett dygn 
illustreras. Källa: Berg 2003.
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tre olika typerna av drift under medeltiden. Som Berg påpekar är det inte möj-
ligt att empirisikt belägga denna typ av social interaktion annat än för samhäl-
lets övre skikt. Men styrkan i att framställa de tre faserna i ett tidsgeografiskt 
diagram är att de visar på möjliga kopplingar och restriktioner i en tänkt arbets-
organisation bakom de mer allmänna begreppen slavdrift, huvudgårdsdrift och 
landbodrift. De har alla haft ett specifikt rumsligt uttryck och kan med hjälp av 
tidsgeografin konkretiseras. Den centrala tankegången i tidsgeografin är att 
rummet och dygnet sätter tydliga gränser som på ett påtagligt sätt påverkar allt 
samhälleligt liv (Gregory 2000).

Bergs undersökning kan sägas ha belagt de två senaste faserna i denna ut-
veckling (huvudgårdsdrift och landbodrift) men har samtidigt öppnat för möj-
ligheten av den äldsta fasen med vikingatida storgårdar. Denna äldsta fas är 
egentligen mest belagd genom att det gått att rekonstruera större gårdsterrito-
rier, som kan antas motsvara en tänkt tidigmedeltida eller vikingatida storgård. 
Först under loppet av medeltid framträder där de senare kända gårdarna. Sam-
ma förhållanden är också elegant påvisade i Tollins undersökningar i Småland 
och i västra Östergötland (Tollin 1999, 2010). 

Som framgår inte minst av Alf Ericssons nyligen utkomna avhandling har 
denna trestegsmodell kommit att bli väl etablerad i forskningen kring det me-
deltida godslandskapet (Ericsson 2012). Enligt Ericsson skulle den domineran-
de produktionsformen under den äldsta fasen i trestegsmodellen kännetecknas 
av att »arbetet utfördes av på storgårdar inhysta förvaltare, trälar och lego-
hjon». Denna produktionsform skulle ha sina rötter i vikingatid och dominera 
under tidig medeltid (a.a. s. 40).

Medan Iversen 1995 djärvt utmanade den norska historieforskningen med 
hypotesen att det skulle finnas en rak utvecklingslinje från det vikingatida sla-
veriet till det tidiga medeltida landboväsendet så har denna på sin tid djärva och 
kontroversiella idé idag landat nästan som en allmänt omhuldad sanning. Det 
finns idag få forskare, vare sig i Norge eller Sverige, som med kraft hävdar den 
äldre inställningen att de vikingatida samhällena baserades på jämlika bönder. 
Men som alltid när modeller förvandlas från att en gång ha varit kreativa om-
problematiseringar till att i stället bli oproblematiserade utgångspunkter finns 
det skäl att förhålla sig kritisk. Modeller som baseras på tankegången om en en-
kel historisk följd kan onekligen vara kreativa under en viss fas av forskningen 
men kan efter hand förvandlas till en tvångströja. Inom landskapshistorisk 
forskning har vi upplevt detta såväl med följden ensäde-tvåsäde-tresäde som 
med tankegången att olika trädessystem skulle kunna utgöra en enkel historisk 
följd (se min kritik av ett sådant synsätt i Widgren 1988).

Syftet med detta inlägg är att, med utgångspunkt i empiriska undersökningar 
i Ydre, ifrågasätta och problematisera denna nya syn på en närmast lagbunden 
trestegsmodell. Det förtjänar inledningsvis att nämnas att jag i högsta grad har 
välkomnat Iversens omvärderingar och tagit hans debattinlägg som utgångs-
punkt för en översiktsartikel kring ojämlikhet och ackumulation i de nordiska 
järnålderssamhällena (Widgren 1998). Jag menar sammanfattningsvis att de 
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två senaste faserna i den s.k. trestegsmodellen är väl belagda men att vi ännu 
saknar den empiri som skulle kunna visa att en på trälar baserad storgårdsdrift 
varit den dominerande produktionsformen under vikingatid eller äldre medel-
tid. 

Godskomplexet Lägerbovada
Under början av 1990-talet, dvs. parallellt med några av de undersökningar jag 
ovan hänvisat till som viktiga för det nya forskningsläget, pågick det av Hans 
Andersson ledda projektet »Kan man leva på en ödegård?». Vi genomförde un-
dersökningar av medeltida bebyggelse och åkermark inom godskomplexet Lä-
gerbovada i Askeryds skate (numera inom Västra Ryds församling) i Ydre hä-
rad. Lägerbovada är det gamla namnet för detta godskomplex som sträcker sig 
ca 15 km från norr till söder längs Västra Lägerns östra strand.

En samlad slutrapport från detta projekt är i skrivande stund, efter lång 
försening, under slutredigering. Jag kommer därför här endast ytligt att be-
röra de allmänna resultaten och framför allt koncentrera mig på de data vi 
har som kan belysa den äldsta fasen i den ovan beskrivna trestegsmodellen. 
I ett tidigt skede sammanfattade jag en del av resultaten från projektet (Wid-
gren 1999). 

Käthe Bååth behandlade området i sin undersökning för det nordiska öde-
gårdsprojektet. I det större området Lägerbovada fanns på 1300-talet två hu-
vudgårdar, Kalvsved och Lägernäs, och under dem ett stort antal landbotorp 
och kvarnar (Bååth 1983). Under den senmedeltida agrarkrisen lades många av 
de underliggande gårdarna öde och tre mindre landbotorp övergavs då perma-
nent. Ödeläggelsen kan delvis sättas i samband med den allmänna agrarkrisen, 
men mer specifikt med en donation 1380 från Arvid Gustafsson till de två 
klostren Vreta och Vadstena. Den tidigare godsorganisationen som byggt på 
landbogårdarnas arbetsplikt på huvudgårdarna ersattes då med en smörränta 
som skulle betalas till klostren. Många av de tidigare landbotorpen finns idag 
kvar som egna jorderegisterenheter, andra kom att läggas öde senare och ut-
raderades som jorderegisterenheter i kölvattnet av 1600-talets säteribildningar. 
I den kommande publikationen belägger vi dels det historiska skeendet, dels vi-
sar vi också hur vi med omfattande fältundersökningar och genomgångar av det 
äldre lantmäterimaterialet lyckats att lokalisera de tre permanent övergivna 
gårdarna, som alltså inte förekommer i det yngre kamerala materialet. Genom 
detaljinmätningar och utgrävningar på ödegårdarna får vi närmast en ögon-
blicksbild av arbete och produktion på de tidigare landbotorpen.

Undersökningarna belägger på ett tydligt sätt hur en huvudgårdsdrift med 
underlydande arbetspliktiga landbotorp ersatts av ett rent landbosystem baserat 
på ränta. Några av de identifierade landbotorpen under den äldre huvudgårds-
fasen har en mycket liten åkermark och passar väl in i en bild av ett redistribu-
tivt godssystem, där de arbetspliktiga torpens långsiktiga överlevnad under 
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magra år kan ha varit garanterad av godsägaren. Som Käthe Bååth utvecklade 
redan i sin avhandling, är det möjligt att de stått för specialiserade tjänster till 
huvudgården. Det är också rimligt att tänka sig en ekonomisk organisation där 
överskottet av godsdriften konsumerades lokalt när stormannen och hans följe 
reste genom landet.

Efter donationen 1380 betalade landborna i stället smörränta till klostren. 
Ödegårdarna lades in som ängsmark under de kvarvarande gårdarna. Det omöj-
liggjorde också en återkolonisation. De tidigare huvudgårdarna delades upp på 
flera landbogårdar och på den äldsta kartan från 1700-talet över den tidigare 
huvudgården Lägernäs ser vi den regelbundet utformade bytomt som tillkom-
mit när huvudgårdarna på detta sätt blev landbobyar. Vi får ett mycket tydligt 
exempel på landskapseffekterna av huvudgårdsdriftens upplösning. Sett i rela-
tion till den ovan presenterade trestegsmodellen kunde vi alltså mycket tydligt 
belägga övergången från en huvudgårdsdrift med dagsverkspliktiga landbor till 
en drift helt och hållet baserad på landbor, som betalar ränta till en avlägsen 
jordägare, dvs. motsvarande övergången från fas två till fas tre i den föreslagna 
trestegsmodellen.

Fossil åkermark – bandparceller från äldre medeltid
Syftet med projektet var egentligen att med utgångspunkt i de medeltida öde-
gårdarna försöka fånga ett medeltida odlingslandskap och de omstrukturering-
ar som genomförts på vägen till det från kartorna kända 1600-talslandskapet. 
Man bör komma ihåg att sådana undersökningar vid denna tid var ganska ovan-
liga. Ett allmänt synsätt vid denna tid var att 1600-talskartornas landskap i 
mångt och mycket kunde föras ner åtskilliga århundraden i tid. Vi hade alltså 
vid denna tid inga förväntningar på att perioden 1000 e.Kr. till 1600 e.Kr. skul-
le uppvisa mer än en förändring. Det var det medeltida odlingslandskapet, som 
föregått 1600-talets som vi önskade komma åt. Vi identifierade alltså övergi-
ven bebyggelse och fossil åkermark på sammanlagt tre medeltida ödegårdar. 
Det skedde genom en kombination av historiskt källmaterial, 1600–1700-tals-
kartor och intensivt fältarbete.

På två av de medeltida ödegårdarna (Vässingsmålen, idag på Bjursbergs 
mark, och Gåsarp, som idag ligger under Olstorp) kännetecknas den fossila 
åkermarken av oregelbundet utformade tegar med röjningsrösen och terräng-
anpassade terrasskanter. De ger tydligt intryck av en successivt framväxt åker-
mark med utgångspunkt från en ensamgård.

I kontrast till detta fanns på den tredje och till åkerarealen största ödegården, 
Hemvidakulla i norra delen av Skavarps ägoområde, ett regelbundet utformat 
åkersystem bestående av långsmala, likbreda tegar, s.k. bandparceller (figur 2). 
Åkermarken i ödegårdens närmaste omgivning består av 10 till 30 meter breda 
bandparceller, som kan vara 250 till 300 meter långa. På vissa platser är det 
också tydligt att denna indelning inte har haft en brukningsteknisk förklaring. 
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Figur 2. Fossilt odlingslandskap från den medeltida ödegården Hemvidakulla i Skavarps äng. 
Upprättad 1991 av Pär Connelid, Mats Widgren och Katalin Sabo. Renritad av Pär Connelid.
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En sådan långsträckt parcell kan plötsligt upphöra vid en fuktig och blockrik 
sänka, för att marken blir för oländig för odling, men bortom sänkan återkom-
mer bandparcellen med samma riktning och samma bredd. Bandparcellerna har 
uppenbarligen syftat till att dela in all mark i området i ett regelbundet geo-
metriskt mönster. 

Vid kulturgeografiska undersökningar av åkermark (på kartor eller i terräng-
en) brukar man skilja på brukningsparceller och ägoparceller. En bruknings-
parcell är den minsta åkertegen som brukats i samma arbetsoperation. Dess 
storlek kan vara bestämd av terrängen eller av något lämpligt tidsmått – exem-
pelvis ett dagsverke. En ägoparcell däremot är en teg vars avgränsning i första 
hand är betingad av brukningsrättigheten. Bandparcellerna i Hemvidakulla bör 
tolkas som ägoparceller. Det är svårt att förstå varför en sådan regelbunden och 
terrängoberoende indelning skulle ha genomförts, om syftet endast var att dela 
in marken i praktiska brukningsparceller till en brukare. Det faktum att denna 
indelning är terrängoberoende talar för att marken först indelats i likstora band-
parceller oberoende av markens kvalitet. Därefter har delar av denna bandpar-
cell odlats upp.

Vid tidpunkten för fältundersökningarna i Askeryds skate var förståelsen för 
sådana markindelningars tidsställning och funktion i hög grad präglad av de då 
nyligen avslutade undersökningarna i södra Västergötland (Mascher 1993; 
Widgren 1990). De tolkades där som släktskapsbaserade markindelningar från 
äldre järnålder. De har också stora likheter med de småländska områden med 
bandparcellerad fossil åkermark som undersökts av Lennart Klang och Bosse 
Jönsson. De dateras där generellt till yngre järnålder (Klang 1980; Jönsson & 
Klang 1983). När vi i projektet var på jakt efter den medeltida åkermarken såg 
vi inledningsvis bandparcellerna som ett problem i förhållande till den tolk-
ningsmodell som undersökningarna i södra Västergötland hade bidragit med. 
Vi trodde att de var ett förmedeltida mönster, kopplat till en radikalt annorlunda 
social kontext. Detta åkermönster skulle alltså ha föregått den medeltida åker-
marken. Under medeltid skulle man ha fortsatt att odla i den äldre åkermarken, 
alternativt återuppodlat den, utan att radikalt förändra indelningen. 

Men fältundersökningarna i Hemvidakulla (Skavarps äng), baserade på 14C- 
dateringar i sex olika grävschakt, visade entydigt att bandparcelleringen hade 
lagts ut under tidig medeltid. 14C-dateringarna, som alltså avsåg ett tidigt skede 
i utläggningen av de regelbundna indelningarna, låg samtliga i intervallet AD 
990–1330. Den dateringen var alltså betydligt yngre än de då aktuella datering-
arna från Västergötland, och även yngre än dateringarna från de småländska 
exemplen i Lenhovda och Sävsjöström. Däremot låg de i linje med dateringar 
från Halland, som började komma fram vid samma tid och som pekade på 
yngsta järnålder och tidig medeltid (Mascher & Connelid 2004).

Dateringarna av bandparcellerna till tidig medeltid ställde oss inför ett svårt 
tolkningsproblem. Med en så nära kronologisk anknytning till de medeltida 
ödegårdarna måste vi alltså fråga oss vilken roll dessa bandparceller hade i re-
lation till huvudgården och dess föregångare.
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Liknande system av bandparceller förekommer ställvis inom hela det områ-
de som under medeltid utgjorde godsdomänen Lägerbovada. De kan förekom-
ma i utmarkerna mellan två byar, och samtidigt finns det i det äldre kartmate-
rialet tydliga tecken på att de centrala delarna av byarnas åkermarker varit in-
delade på samma sätt. 

Kunde då bandparcelleringen förknippas med de högmedeltida landbo-
torpen? Var bandparcelleringen det typiska åkermönstret för de dagsverksplik-
tiga landbotorpen under Kalvsved och Lägernäs? Vi kan med ganska stor sä-
kerhet svara nej på den frågan. För det första visar ju åkermönstret på de andra 
landbotorpen (Vässingsmålen och Gåsarp) en helt annan karaktär. För det and-
ra är bandparcelleringen i Askeryds skate så vitt utbredd att den svårligen kan 
kopplas till ett mindre antal medeltida ödegårdar. Den förekommer på både se-
nare tiders inägor och utmark och ger närmast intrycket av att all odlingsbar 
mark under något tidigare skede delats upp på detta sätt. För det tredje finns det 
tecken på att den regelbundna indelningen i bandparceller varit på väg mot sin 
upplösning redan vid gårdens övergivande under 1400-talet. Ett alltmer inten-
sivt stenröjande i närheten av bebyggelsen kan dokumenteras, och ställvis har 
detta brutit upp den äldre regelbundna strukturen. Den enda rimliga tolkningen 
är alltså att den bandparcellerade åkermarken runt den medeltida ödegården 
Hemvidakulla och i hela Lägerbovada har röjts och planerats under äldre me-
deltid, innan de högmedeltida landbotorpen uppkommit. 

Samhällelig kontext
Vi har inte mycket att gå på när det gäller att förstå den samhälleliga och jord-
bruksmässiga kontexten för dessa bandparceller. Utöver bandparcellerna är det 
egentligen endast uppgifter om en runsten vid Lägernäs som kan ge oss en 
nyckel till området under vikingatid och äldre medeltid. Runstenen har varit 
placerad vid Olstorp, som ligger precis vid utloppet från Östra Lägern till Väst-
ra Lägern. Det är rimligt att tänka sig att namnet på den tidigare huvudgården 
Lägernäs ursprungligen har syftat på ett större område runt detta näs, och om 
runstenen hittats vid Olstorp har den stått nära näset inom denna större domän. 
Texten lyder »Rambi reste denna sten efter Assur, sin son» (Brate 1911–1918, 
3:e häftet s. 203). Det stärker bilden av ett maktcentrum och ger möjligtvis en 
bakgrund till hela godsdomänen Lägerbovada.

Om vi sammanfattar och renodlar resultaten från Lägerbovada får vi alltså 
följande att hålla oss till. Som framgår av tabell 1 ger det empiriska materia-
let från Askeryds skate ett stöd för de två senaste faserna i trestegsmodellen. 
Men den äldsta fasen framstår som något av en paradox. Å ena sidan finns 
det mycket som talar för att hela Lägerbovada vid denna tid var en samlad 
godsdomän. För detta talar det faktum att hela detta område i de äldsta skrift-
liga källorna framträder som ett samlat innehav. Men om hela detta område 
skulle ha drivits som en samlad storgård med slavdrift är det svårt att före-
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Tabell 1.
Ungefärlig 
tidsperiod

Empiri från Askeryds skate.

900–1200 Runstenen vid Olstorp/Lägernäs kan indikera en 
storgård inom den större domänen Lägerbovada.
Från 1000-talet: Åkermark i hela Lägerbovada indelad i 
bandparceller.

1200–1400 Lägernäs och Kalvsved är huvudgårdar i två mindre 
godskomplex inom Lägerbovada.
Ett stort antal mindre landbogårdar och torp under 
huvudgårdsdrift.

1400–1600 Vreta och Vadstena kloster innehar alla gårdar.
Räntepliktiga landbönder.
ställa sig att den bandparcellerade åkermarken skulle utgöra storgårdens åker 
brukad med slavdrift. 

För det första är avståndet från de nordligaste bandparcellerna inom gods-
området till de sydligaste över 10 km. Även om driften redan då skulle kunna 
vara uppdelad på de två senare huvudgårdarna Kalvsved och Lägernäs är av-
ståndet mellan ett tänkt brukningscentrum och åkrarna avsevärt. Här framstår 
styrkan i den tidsgeografiska modellen (figur 1). Vi tvingas att konkretisera 
vad en slavdrift skulle innebära med dessa geografiska restriktioner, och det 
verkar inte rimligt att arbetet på så långt bort belägna åkrar skulle ha utförts av 
slavar inhysta på storgården. För det andra är det svårt att förklara vilken funk-
tion bandparcellerna skulle ha haft, om de skulle ha brukats av jordbruksarbe-
tande slavar under någon typ av arbetsledare. Vi konstaterade tidigt att band-
parcellerna företedde alla tecken på att vara ägoparceller och inte bruknings-
parceller. I en slavdrift där åkern drevs samlat under en storgård skulle en sådan 
indelning vara onödig.

Hur ska vi nu föreställa oss de processer som kan ha gett upphov till band-
parcellering i den tidiga medeltidens Småland och södra Östergötland? Alf 
Ericsson har nyligen föreslagit ett hypotetiskt samband mellan bandparcelle-
ring i Småland och det småländska bolet (Ericsson 2012 s. 275 ff.). Han kon-
staterar att utbredningen av det småländska bolet sammanfaller med områden 
i Småland där bandparcellindelning förekommer. Det småländska bolet är 
enligt Ericsson ett lokalt och icke normerat jordmått och skulle kunna avse 
en jordherres indelning av underliggande marker i något slags landboenheter. 
Detta relaterar alltså framför allt till fasen med huvudgårdsdrift med landbor. 
Ericsson framkastar också tanken att dessa bol redan tidigare, dvs. under den 
hypotetiska fasen med storgårdar med slavdrift, skulle kunna avse något 
slags arbetsområden och hänvisar till förhållanden på kontinenten, där en 
mindre del av huvudgårdens åkermark delats in i smala åkertegar som land-
bönder brukade i sin helhet åt jordherren. Ett problem i förhållande till tre-
stegsmodellen med storgårdar med slavdrift är dock bandparcellernas karak-
tär av ägoparceller, vilket ju förutsätter väl definierade landbogårdar. De ex-
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empel från kontinenten, som Ericsson hänvisar till, avser en typ av ofria land-
bönder och alltså inte ren slavdrift. De skulle på avgränsade tegar inom 
huvudgårdsdomänen ha brukat mark direkt åt jordherren. Resonemanget ger 
alltså egentligen inget stöd åt ett samband mellan slavdrift och bandparcelle-
ring. Men tankegången om en inom varje huvudgårdsdomän lokalt giltig stor-
lek på ett bol är intressant i förhållande till den inre kolonisation som vi på 
goda grunder kan slå fast ägde rum i stora delar av Småland under äldre me-
deltid (jfr t.ex. Tollin 1999).

Slaveriets roll i vikingatid och äldre medeltid
Förekomsten av bandparceller under äldre medeltid i Ydre bidrar till att sätta 
ett frågetecken för trestegsmodellen. Det är svårt att förena dateringarna och lo-
kaliseringen av de bandparcellerade åkrarna med en arbetsorganisation baserad 
på ren slavdrift. Slavarnas arbetsuppgifter i jordbruket är relativt väl kartlagda 
(Myrdal 2011) men knappast deras roll i en övergripande arbetsorganisation. 
Frågan om vilken roll slavar har spelat i jordbruket under vikingatid har nyli-
gen sammanfattats av Stefan Brink, som vill tona ner det nordiska slaveriets 
ekonomiska roll. Han förhåller sig skeptisk till en del tidigare uppskattningar 
av andelen slavar av befolkningen, som han menar är för höga. Han menar att 
slavar snarare har varit viktiga som prestigevaror än som grund för en specifik 
produktionsform (Brink 2012 s. 260 ff.).

Frågan om vilken typ av arbetsorganisation som kan tänkas ha förekommit i 
Norden under vikingatid och äldre medeltid kan inte lösryckas från de grund-
läggande förutsättningarna för jordbruk. Även i det tidigmedeltida Europas 
kärnområden med en längre växtsäsong var säsongsvariationerna av avgörande 
betydelse för fördelningen av arbetskraften på slavar respektive säsongsarbets-
kraft (Duby 1998 s. 38 ff.). Ett avgörande problem för all arbetsorganisation 
kring jordbruk är skillnaden mellan produktionstid och arbetstid. Tiden mellan 
sådd och skörd följer sin egen rytm och det är i första hand fotosyntesen som 
gör arbetet. Denna produktionstid skiljer sig alltså från arbetstiden. Detta har 
framför allt studerats som en restriktion för utvecklingen av ett kapitalistiskt 
jordbruk men berör helt grundläggande problem för arbetsorganisation i allt 
jordbruk (Mann & Dickinson 1978). Om vi till den över hela världen giltiga 
skillnaden mellan produktionstid och arbetstid lägger vegetationsperiodens 
längd så blir förutsättningarna givetvis ännu skarpare. Kostnaderna för repro-
duktionen av arbetskraften under en lång vinter måste vägas mot den ekono-
miska nyttan med att hålla arbetskraften, vare sig den består av slavar eller lant-
arbetare. Det är därför helt logiskt att arbetsuppgifter som är mindre säsongs-
beroende framhävs som de viktiga för slavarbetskraft i ett nordiskt samman-
hang (ladugårdskarl, gödsling, malning av säd). 

Sett i ett globalt perspektiv är olika former av arrendeförhållanden eller sä-
songsarbetskraft lösningen på denna motsättning mellan produktionstid och ar-
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betstid. Olika arrendeförhållanden kan bidra till att lasta över en större del av 
kostnaderna för arbetskraftens reproduktion på den själv (hälftenbruk, arbets-
pliktiga torpare etc.; se t.ex. Widgren 2012 s. 105). Genom att de som är i be-
roendeställning ges mark och tid för att klara sin egen reproduktion löser man 
i någon mån denna jordbrukets grundläggande motsättning. Det talar alltså för 
att det även i ett storgårdssystem med stora domäner bör ha funnits en stark 
drivkraft i riktning mot ett landbosystem baserat på en hög grad av personlig 
avhängighet och geografisk närhet mellan landbo och jordherre, dvs. fas 1 i 
Tore Iversens modell (Iversen 1995 s. 172). 

Storgård, huvudgård, landbodrift – var står vi idag?
Var står vi idag i synen på det som inledningsvis presenterades som en trestegs-
modell och vilket bidrag kan undersökningarna i Lägerbovada ge till problema-
tiken? Som framgått ovan har vi belägg från flera håll att det under högmedeltid 
funnits en huvudgårdsdrift med arbetspliktiga landbor och att denna senare 
minskat i betydelse och på många håll övergått i en ren landbodrift. Det finns 
också många tecken på att högmedeltidens huvudgårdssystem har en föregång-
are i någon form av storgårdar under vikingatid och tidigmedeltid. Men det är 
främst i det större territoriet som vi kan belägga dessa storgårdar, knappast vad 
gäller arbetsorganisationen. Jag menar alltså att det är tveksamt att i en allmänt 
giltig trestegsmodell tala om storgårdar med slavdrift om man med det menar 
att huvuddelen av jordbruksarbetet sköttes av ofria på huvudgårdens egen åker-
mark. Tore Iversens modell av en första fas av landbosystem, där ofri och be-
roende arbetskraft sätts att sköta underbruk är enligt min mening långt mer san-
nolik i det nordiska perspektivet.

Dateringen av bandparcellsystemen i Lägerbovada ställde oss inför nya ut-
maningar. Tolkningen av bandparcellerna kunde inte på ett enkelt sätt inpassas 
i den på 1990-talet existerande förklaringsramen kring omfattande system med 
markindelningar av detta slag. Empirin stämde dåligt med de då etablerade mo-
dellerna. Men empirin från Lägerbovada stämmer dåligt också med den inled-
ningsvis presenterade trestegsmodellen, framför allt när det gäller idén om en 
storgård där arbetet skulle ha utförts av på storgårdar inhysta förvaltare, trälar 
och legohjon. Det ligger en utmaning i det sätt på vilket denna empiri skaver 
mot båda dessa förklaringsramar och det finns ingen enkel lösning på proble-
met.

Låt oss till att börja med betrakta den vidare tolkningsramen kring bandpar-
cellering och andra geometriskt utformade åkersystem. Man kan knappast häv-
da att det finns någon enkel och självklar tolkningsnyckel mellan geometrisk 
utformning av åkermark och den sociala organisation som den är ett uttryck för. 
Men som en övergripande generalisering kan man visa att regelbundet indelad 
mark ofta förekommer i samband med en kolonisation, som på ett eller annat 
sätt är styrd av en auktoritet eller av ett tydligt social regelverk. Regelbundna 
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indelningar i form av stora kvadratiska ägoområden förekom både i det romers-
ka imperiet (centuriation; se Smith 1967 s. 97 ff.) och i den nordamerikanska 
kolonisationen (Johnson 1976). Regelbundna breda bandparceller finns belag-
da både från situationer när ett tidigare mer mobilt jordbruk fixerats på marken 
(Widgren 2006) och i samband med kolonisationsförlopp under medeltiden, 
såväl i den tyska östkolonisationen som i normandernas kolonisation av norra 
England (Roberts 1996 s. 94 ff.). Den enkla regelbundenheten i dessa system, 
vare sig den är styrd uppifrån eller har växt fram inom bönders samfälligheter, 
bidrar till att reducera transaktionskostnaden. Den geometriska enkelheten, ba-
serat på ett förhållandevis enkelt mätförfarande, garanterar en genomskinlig 
process.

När vi ska sätta in vikingatida/tidigmedeltida bandparcelleringar i inre Syd-
sverige i sitt samhälleliga sammanhang, kan vi utgå ifrån de stora samman-
hängande godsdomäner som av allt att döma fanns vid denna tid, ägda och kon-
trollerade av en storman. Vi vet också att det under tidig medeltid skedde en 
omfattande inre kolonisation av sådana domäner. De som sattes att genomföra 
denna kolonisation var beroende av stormannen. Om de var tidigare slavar eller 
stod i något annat slags beroendeförhållande till stormannen låter vi vara osagt, 
men det är rimligt att tänka sig att det är i samspelet mellan en jordherre och 
några av honom beroende nyodlare som vi ska se de tidigmedeltida åkerfor-
merna i Lägerbovada. 

På ett övergripande plan kan bandparceller kopplas till sådana perioder av 
kolonisation. Det är alltså möjligt att den inre kolonisationen av Lägerbovada- 
domänen inletts med en period av uppodling, där bandparcellerna tjänat som 
viktiga och transparenta fördelningsinstrument. Denna initiala uppodling skul-
le sedan i nästa skede ha låsts till ett mindre antal tydligt identifierbara kända 
landbogårdar. Till denna bild hör också de omfattande röjningsröseområden 
som ofta direkt ansluter till den bandparcellerade åkermarken. Deras tidsställ-
ning i detta område är ännu oklar. En sådan process av inre kolonisation knyter 
närmare an till Tore Iversens modell kring ett informellt landbosystem, med 
personliga avhängighetsformer mellan jordherre och landbo, än till en på stor-
gårdar baserad ren slavdrift. 

De empiriska uppgifterna från Ydre som behandlas i denna artikel är hämtade ur ett 
manus under redigering av Hans Andersson och undertecknad och med Ingmar Bill-
berg, Pär Connelid, Joachim Regnéll och Kerstin Vikner som medförfattare.
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