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1 INLEDNING

Tingsväsende är ett begrepp som starkt associerats till norra Europas järnålderskulturer. 16-, 17-
och 1800-talshistoriker var flitiga förespråkare av tingets betydelse för germanerna och deras an-
gelsaxiska och skandinaviska efterträdare (Pantos & Semple 2004b:11-8). Uppfödd på sådana idéer
om vikingatiden som protodemokratisk, har det magra arkeologiska intresset för tingsväsendet
förbluffat mig. Trots den omfattande forskning som finns att tillgå om järnålderns samhälleliga
organisering, berörs tinget där bara i förbifarten, om alls. Istället är det hövdingar, kungar och
stormän som organiserar samhället, härskandes från sin hall över ett hundare eller skeppslid, som
ofta antas förebåda det kristnade Sveriges socknar. Hövdingamiljöerna med sina hallar antas vara
exklusiva platser dit bara ett fåtal har tillträde, ändå benämns de gärna som centralplatser.

Jag är förstås inte den första att uppmärksamma tingsstudiernas sällsynthet, och de senaste
decennierna har tinget blivit föremål för ett större intresse, där i synnerhet projektet Tingsplatsen
som arkeologiskt problem haft en avgörande betydelse. Många av de platser som diskuteras i den
här uppsatsens analyskapitel bygger på undersökningar genomförda inom projektet.

I ett sällan uppmärksammat resonemang ur den annars stilbildande artikeln ”The Origin of the
Hall in Southern Scandinavia” hävdar faktiskt Frands Herschend att denna den hallägande man-
liga hövdingen som utövar sin makt från hallen konsoliderar sin makt dit i motsats just till en of-
fentlig församling – tinget (Herschend 1993:195-6). Hur kommer det då sig att arkeologer annars
varit så tysta om tingets roll i samhällsorganiseringen? Just den frågan ligger tack och lov utanför
den här uppsatsens ämne, men om jag ska våga mig på en gissning har föreställningar om svårig-
heter kring att upptäcka spåren efter tingsförsamlingarna haft en stor roll. Huruvida källäget är
fullt så dåligt hoppas jag att denna uppsats ska göra klarare.

1. 1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka tingsplatser som källor till kunskap om samhällelig
organisering under vikingatiden. Vad kan vi lära oss om denna tid om vi lämnar de stora berät tel-
serna om riksenande, vikingatåg och kristnande åt sidan? Mycket arkeologisk och historisk forsk-
ning har närmat sig frågor om samhällsorganisering så att säga uppifrån och ner. I den här upp-
satsen ska jag försöka att, via tingsplatserna, istället skissera en organisation om inte nerifrån så i
varje fall mindre toppstyrd. Min undersökning försöker besvara tre frågeställningar, nämligen:

Vilka arkeologiska material kan knytas till tingsplatser? 
Var lokaliserades tingsplatser?
Hur förhåller sig tingssystemet till andra fornlämningar, geografiskt och socialt?

1. 2 AVGRÄNSNINGAR
Min studie förlägger sig tidsmässigt till perioden 800- till 1100-talets början.1 Det är en period som
omväxlande kallas vikingatid och tidigmedeltid i litteraturen. Även om jag instämmer i den kritik
Fredrik Svanberg riktat mot begreppet vikingatid, är det så jag väljer att benämna epoken i texten
(Svanberg 2003:11-4, 101-2, 201-3). Att jag ändå gör så är för att det är så perioden kallas i mina
källor. Det är därför min förhoppning att den som intresserar sig för samma källmaterial därmed
lättare ska hitta också detta arbete.

I den här uppsatsen använder jag Skandinavien för att beteckna vad som idag är Norge, Dan-
mark och Sverige. Med Norden avses här dessa länder samt Island (något finskt material tas inte
upp). Liksom Svanberg vill jag i det sammanhanget påpeka att vikingatida lämningar ofta tolkats
just i relation till riksbildningen, utifrån territorier vars enhet som länder är av långt senare dato.

1 Alla årtal är vår tideräkning, om inget annat anges.
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Bland annat för att värja mig mot en sådan historieskrivning har jag tagit hjälp av tidigare forsk-
ning som placerar de undersökta tingsplatserna i ett bredare och mer mångfaldigt sammanhang
av mötesplatser i norra Europa (Svanberg 2003:29-35, 55-6, 70-7). 

Jag delar Peter Sawyers uppfattning att den studerade perioden inte visar några starka tecken
på i tid eller rum stabila överherravälden, och att den makt som tillskrivits enskilda beslutshavare
kraftigt överdrivits utifrån ett tendentiöst historiskt material (Sawyer 1991:9-10, 19-23, 44-5). Det-
ta tillsammans med uppsatsens syfte gör att jag försöker att förstå tingsväsendet helt i avskildhet
från en eventuell gryende kungamakt i Sverige.

1. 3 MATERIAL OCH URVAL
I FMIS är strax över ett hundratal tingsplatser införda.2 Många av dessa grundar sig bara på orts-
namn eller lokal tradition, och nästan samtliga är från medel- eller nyare tid. Svenska tingsplatser
har i mycket liten utsträckning varit föremål för arkeologiska undersökningar. Då syftet med upp-
satsen är att ingående granska tingets materiella framträdelseformer, såsom det avtecknar sig i det
arkeologiska materialet, är jag begränsad till ett mindre antal fyndorter. De fem platser som jag
valt att studera mer ingående har det gemensamt att de blivit arkeologiskt undersökta i modern
tid. Den läsare som tycker att materialet är i minsta laget hoppas jag kunna blidka med att platser-
na i fråga kommer studeras kvalitativt, och det är min förhoppning att mina resultat kan vägleda
vidare forskning om äldre tingsväsende. Platserna ifråga är Arkels tingstad i Vallentuna (tidigare
Bällsta sn), Uppland; Aspa löt i Ludgo sn, Södermanland; Tingstads flisor i Kastlösa sn, Öland;
Anundshög i  Västerås (tidigare Badelunda sn),  Västmanland; och Signhilds kulle i  Håtuna sn,
Uppland. Dessutom tar jag för diskussionen av runstenars samband med tingsplatser hjälp av
stenarna U212 och Sö196, som båda nämner tingsplatser med oklar placering, samt runstenar där
ting förekommer med troligtvis andra innebörder (se bilaga 1).

1. 4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Manuel De Landa använder sig i A thousand years of nonlinear history av en begreppsapparat som
gör skillnad mellan byråkratier å den ena sidan, och marknader å den andra. Begreppen syftar där
inte på byråkratier eller marknader i vardaglig mening, utan används till att beteckna typmodeller
för hur samhälleliga institutioner är strukturerade. Byråkratier är hierarkiska strukturer med ut-
tryckta mål, som konstrueras för utvinnandet av ett energiöverskott inom ett kontrollerat område.
Detta energiöverskott kan samlas in t. ex. som skatt, hyra, tribut, eller arbetskraft. En byråkrati
skapar  hierarkier och homogenitet genom sitt verkande. Sådana strukturer präglas således av åt-
skilda nivåer underordnade varandra, där det som befinner sig på en viss nivå görs likformigt med
det övriga på samma nivå.

Marknader är istället självorganiserande strukturer, som uppstår i mötet mellan olika aktörers
handlande. Även den är ett system för att omfördela ett energiöverskott, men till skillnad från en
byråkrati har aktörer på en marknad inte (nödvändigtvis) gemensamma mål och intressen. En
marknad skapar  flätverk (meshworks)  och  heterogenitet  genom sitt verkande. Olika noder i sys-
temet kan då anta väsentligt skilda positioner inför varandra, och deras framträdelseformer blir
även de mer mångfaldiga och distinkta från varandra. Både byråkratin och marknaden (liksom
hierarkin och flätverket)  är  idealtyper,  och reellt  existerande strukturer  kan ha drag av såväl
byråkrati som marknad, eller ingå som del i en större struktur av den motsatta typen (De Landa
1997:31-2). Sinnebilden för marknaden hos De Landa är en medeltida marknadsdag, och inte den
marknad som åsyftas i begreppet  marknadsekonomi (en sådan kallas hos De Landa och andra
efterföljare till Ferdinand Braudel för en  antimarknad). Han tar dock avstamp i en kontinental-
europeisk medeltida ekonomi, som även om också denna väsentligen skiljer sig från de rådande

2 En sökning på ”tingsplats” ger totalt 156 träffar, men många av dessa är dubbletter, tingshus eller minnesmärken.
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ekonomiska förhållandena, har mer gemensamt med vad vi idag inbegriper i ekonomi än de sam-
hällen som den här uppsatsen intresserar sig för. Jag är inte omedveten om den kritik som lyfts
mot De Landas och liknande resonemang. Distinktionen mellan marknad och å ena sidan byråk-
ratier, å andra sidan antimarknader, har beskyllts för att insinuera en väsensskillnad mellan sys-
tem som varit betydligt mer inbegripna i varandra, och att klä marknaden i mer idealiserande och
radikala termer än som är påkallat. Med det sagt är det en förtjänstfull modell för att fånga skilda
rum där makt och status kodifieras på olika sätt, men som samtidigt båda har del i samma över-
gripande samhällsekonomi. Det är för att iaktta sådana skiljelinjer som de ovan presenterade beg-
reppen kommer att användas här.

Det är som vi ska se betydligt vanskligare att avgränsa ekonomiskt handlande i det  vikingatida
Skandinavien. I den arkeologiska litteraturen används dessutom marknads- eller handelsplats för
en typ av fyndlokaler som de i den här studien figurerande tingsplatserna är distinkta från (De
Landa 1997:31-2, 41-51, Miller 1990:104, 77-84, Adolf Friðriksson 1994:viii). För tydlighetens skull
använder jag mig därför av det otympliga och avsiktligt anakronistiska begreppet samfällighet för
den strukturella motsatsen till byråkratin. Med detta vill jag kunna undersöka självorganiserande
strukturer av heterogena aktörer utan att premiera ekonomiska (i modern mening) aktiviteter.

Med stöd hos Gilles Deleuze och Félix Guattari menar jag att samfälligheten inte är represen-
tativ. De som samlas är inte ett parlament som företräder någon, inte heller utgör de samlade en
symbolisk avbild av någonting annat. Att samfälligheten inte är någon representation betyder att
de iakttagelser vi kan göra av den måste ta hänsyn till det partikulära och inte begränsa sig till
hur den återger ett större sammanhang. När jag skriver så menar jag inte att vi aldrig kan föres -
tälla oss någonting utöver det partikulära. Arkeologiska upptäckter manar till tolkning, men det
vi bör fråga oss är inte vad ett fynd står för eller avbildar, utan hur det fungerat, vad det består av,
vilka andra företeelser det  samverkat med,  och vad som överförts i deras samverkan. (Deleuze &
Guattari 2004:4-5, 13-20, 123-64).

1. 5 METOD OCH DISPOSITON
Som nämndes i diskussionen av mitt material, är det en kvalitativ analys som jag kommer att un-
derkasta mina studieobjekt. Arbetet har bedrivits genom textstudier. Mitt tillvägagångssätt har
präglats av en lekfull och nyfiken närhet till materialet, där jag så gott det går har låtit materialet,
snarare än vedertagna teser och modeller, styra mitt forskande. Ansatsen har hela tiden varit att
undersöka  vilka  andra  berättelser  som det  studerade  kan  låta  oss  berätta.  Med  Deleuze  och
Guattaris ord kan vi kalla detta för en affirmerande metod, som snarare än att bibehålla kritisk dis-
tans försöker befinna sig långt inne i det studerade (Deleuze & Guattari 2004:262-7). En sådan läs-
ning är alltid villkorad av ett samförstånd mellan forskare och beforskat, och en ödmjukhet inför
det faktum att vi ibland leds på villovägar.

Uppsatsen består av sammanlagt fem kapitel. Kapitel 2 är ägnat åt att presentera tidigare for-
skning om den terminologi som av arkeologer använts för att begreppsliggöra rumsliga strukturer
under järnåldern. Särskild vikt lägger jag vid  ting  och  centralplats. Utifrån detta presenteras en
teoretisk syntes som bygger på sådan forskning och den teoretiska litteratur som presenterades
ovan. I kapitel 3 presenterar jag vidare utomskandinaviska källor för ting och motsvarande sam-
lingsplatser, hämtade från Island och Brittiska öarna. Jag tar därefter också upp några äldre järnål-
derslokaler i Skandinavien, då jag menar att de kan tänkas ha bidragit till tingets framträdande
som det fenomen den här uppsatsen uppehåller sig vid.  Kapitel 4 är uppsatsens huvudsakliga
analyskapitel, där jag undersöker de studerade platserna utifrån fyra olika slags material, i tur och
ordning historiska källor, ortnamn och tradition, runinskrifter, och de materiella lämningarna från
platserna. Avslutningsvis sammanfattar jag i kapitel 5 resultaten av studien i sin helhet, för sam-
man slutsatserna från undersökningarna i kapitlen 3 och 4, samt diskuterar vilken vidare forsk-
ning jag menar att min undersökning öppnar för.
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2 BEGREPPSDISKUSSION: CENTRALA PLATSER I JÄRNÅLDERSFORSKNINGEN

Innan vi kan titta närmare på hur tingsplatser organiserar rum, behöver vi bekanta oss närmare
med hur tidigare forskning närmat sig frågan om järnålderns rumsliga struktur. Jag tänkte här
utöver tingsplatsen huvudsakligen att uppehålla mig vid begreppet centralplats, men också att mer
översiktligt diskutera hallen och oðalen, och hur tingen förhåller sig till dessa stormannamiljöer. I
kapitlets sista avsnitt presenterar jag en teoretisk syntes som fångar den organiserande roll som
jag menar att tinget hade under vikingatiden, som vägleder analysarbetet nedan.

2. 1 TING OCH TINGSPLATS
Det är med återupptäckten av den romerske historikern Tacitus verk Germania på 1600-talet som
tinget på allvar gör sitt inträde inom järnåldersstudierna. Tacitus gestaltar där germanerna som
ett slags ädla vildar i motsats till det dekadenta Rom. Germanerna väljer sina ledare, påstås det
här, och det gör de vid ett möte som samlar stammens alla män. Återupptäckten innebar start-
skottet för en romantisk historieskrivning om de ädla germanerna, som spelat en avgörande roll i
konstruktionen av nationalistisk självbild och historia i Nordeuropa. Bland brittiska historiker an-
vändes Tacitus för att teckna en romantiserande bild av det förnormandiska England. Platserna
för angelsaxiska  moots  anfördes som bevis för Englands germanska förflutna (Pantos & Semple
2004b:11-8; Svanberg 2003:12-3, 129; Cassel 2008:39-40, 45-50).

Intresset för vikingatiden i de skandinaviska länderna har sina rötter i samma historieskriv-
ning. Såväl Snorre Sturlasson som Ansgars levnadstecknare Rimbert och Adam av Bremen berät-
tar mer eller mindre ingående om samlingar till ting (placitum på latin). Tingets betydelse som
juridisk instans under medeltiden är väl känt från lagar och krönikor som gör gällande att skicket
funnits sedan länge (Norr & Sanmark 2008:383; Sawyer & Sawyer (forts. v. Sawyers) 1993:16-20,
80-5). Dessutom är tingsväsendets roll som högsta instans under fristatstiden (930-1262) på Island
väl belagd i arkeologiska och skriftliga källor (se 3. 1 nedan). De skriftliga källorna är ofta vaga i
beskrivningen av tingsplatsens utformning och bruk, men senare historiker har utifrån detta upp-
rättat en regelbunden idé om tingets rumsliga och procedurala utformning, föreställningar som
sedan fått ett eget liv, inte minst genom att införlivas i folklig tradition (Brink 2004:206-7; Nyqvist
1999:26-7; Vikstrand 2007:26-9).

David Damell påstår att det inom forskningen finns samsyn om att ting också varit arenor för
kulthandlingar och framhåller särskilt edavläggelsen som en sådan handling som förbinder ting
och kult (Damell 1991:92). Rituella skeenden har rimligen utspelat sig på tingsplatsen, men jag
tror att det är ritualer liknande de som omgärdar passerandet av gränser vi ska vänta oss (Cassel
2008:84, 94-6). Rättsprocesser genomsyras ju också de av ritualer av ett sådant slag. Tolkningen av
tingsplatsen som scen för kult menar jag kan spåras till sparsmakade passager i främst Rimberts
Anskarsvita och de norska Frostatings- och Gulatingslagarna. Lagarna, som tillkom under sent
1100- respektive 1200-tal, gör gällande att mitt på tingsplatsen ska resas hasselstänger i en cirkel,
och runt dessa lindas viband. Där innanför ska sedan domarna sitta. Viband är bildat på vi, som
betyder helgad eller helig plats. En annan tolkning är att  viband  ska tolkas till nusvenska som
fridsband,  syftandes  på  tingsfriden  som  enligt  medeltida  lagar  ska  gälla  på  tinget.  Liknande
resonemang har förts om namnet  Helgö (Adolf Friðriksson 1997:108, Cassel 2008:94-9, Anglert
1995:13-4). Stefan Brink visar att det stämmer överens med hur Gulating beskrivs i en 900-talsscen
i  Egil Skallagrimssons saga,  som dock nedtecknades först avsevärt senare, på 1300-talet (Brink
2004:205-6). Rimberts uppgifter om det flitiga åkallandet av gudarna och den för tinget uppförda
”lövsalen” eller tältet, är avsedda att ge lokal färg åt en missionshistorisk kliché, att den kristna
bönen framkallar ett regn som skonar den rättrogna men inte hedningarna, och kan knappast tas
till intäkt för tingets kultiska betydelse (Ahnlund 1965:19).
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Brink menar att tings- och kultplats är intimt förbundna, och går till och med så långt som att
hävda att ”in pagan, early-Scandinavian society, cultic and legal practices were more or less dif-
ferent sides of the same coin” (Brink 2004:215). Resonemanget bygger på att  löt och valla,  som
båda betyder ett flackt gräsbevuxet fält, förekommer som namnled i samband med ting i Sverige,
Island och Brittiska öarna. Om leden ås, vång, och åker läggs till dessa, blir resultatet en lista med
många teoforma ortnamn. Utifrån detta anser Brink sig ha fog för ett samband mellan ting och
kult (Brink 2004:209-10). Bevisföringen förutsätter att namnleden alltid för med sig samma kon-
notationer, och en i mitt tycke långt rimligare slutsats av Brinks ortnamnsundersökning är att de
nämnda namnleden inte isolerat kan tas som indikation på vare sig ting eller kult.

Damell utsträcker detta vidare och menar att ”[k]ombinationen ting-kungsgård verkar [...]
tämligen självklar” (Damell 1991:93). Det är ett väldigt magert material som ligger till grund för
kombinationens självklarhet: att det i Fornsigtuna, i Gamla Uppsala och på Adelsö finns både
tingshög och kungsgård, samt att Inglinge hög utanför Växjö ända in i sen tid använts för tings-
samlingar. Varför Inglinge bekräftar detta mönster är svårt att se, då bebyggelselämningar helt
saknas därifrån. I den här uppsatsen vill jag undersöka tinget som en företeelse oberoende av
kungamakten. De källor som finns för att tinget skulle vara en församling som valde kungen och
vars stöd han behövde är tveksamma. Många av dessa antar att kopplingar mellan ting och kung
som är kända från det medeltida Sverige kan projiceras bakåt. Att eriksgatan under medel tiden
passerar Aspa och Anundshög har använts på ett sådant sätt (Sanmark & Semple 2010:114-5).
Peter och Birgit Sawyer menar att mycket talar för att kungamakten i den mån den fanns var beg-
ränsad under den tidiga vikingatiden, i synnerhet jämfört med den ställning kungen fick under
medeltiden (Sawyer 1991:44-7, 62; Sawyers 1993:49, 64, 86-92). Andra har framförallt stött sig på
Rimbert och Adam av Bremen. Dessa har visserligen skrivit i en tid då Germania förmodligen inte
var tillgänglig, vilket ökar trovärdigheten hos uppgifterna. Som Sawyer påpekar har dock båda in-
tressen av att framställa sin kristna mission som legitim, och att det är Hamburg som bör vara är-
kestift för de nya kyrkorna i norr. Dessutom påpekas det att i dylika konverteringsberättelser har
kristnandet av den världsliga makten, i synnerhet den suveräne härskaren, en avgörande betydel-
se (Sawyer 1991:30, 44). Även om dessa uppgifter skulle stämma, menar jag att tinget var en ins-
titution som på sin höjd vid enstaka tillfällen hade med kungamakten att göra.

De flitigaste forskarna på området är utan tvivel Alexandra Sanmark och Sarah Semple, som
inom ramen för projektet Tingsplatsen som arkeologiskt problem ligger bakom flera av de under-
sökningar som mitt analysarbete grundar sig på. Som namnet på deras forskningsprojekt skvallrar
om har de framhållit vikten av att undersöka tingsplatser arkeologiskt.  Dessutom understryks
värdet av jämförelser inom ett större nordeuropeiskt område. Föreställningen om tingsplatser som
lokaliserade i kultiska miljöer med en lång tidigare historia speglar inte källäget, menar de. Åter-
användandet av äldre miljöer och monument förekommer, men nykonstruerade monument och
platser kan noteras i många fall. Återkommande betonas mötet mellan flera kommunikationsleder
(såväl vatten- som landsväg) för tingsplatsernas betydelse och lokalisering (Sanmark & Semple
2008:255-6; 2010:107-9; 2011:31-6). För att kunna undersöka tingsväsendets materiella spår, som är
ämnet för den här uppsatsen, är det sådana ansatser som behövs, där tingets utformning utforskas
istället för att förutsättas.

2. 2 CENTRALPLATSEN
Centralplatsen blir en del av den arkeologiska begreppsapparaten under 1960-talets senare hälft
och slår i Skandinavien enligt Hans Klang igenom på bred front under de sista åren av 1980-talet
(Klang 2001:11, 17). Arkeologerna är dock inte de första att använda begreppet. Det är den tyske
nationalekonomen och kulturgeografen Walter Christaller som 1933 etablerar begreppet central-
plats (först som centralort) i Die Zentralen Orte in Süddeutschland (Centralorterna i Sydtyskland).
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Christaller menade att samhällens storlek, antal och spridning i rummet styrs av generella lagar:

1. Att bosättningar skulle ha ekonomiska funktioner. 
2. Det skulle också finnas en naturlig tendens mot centralisering. 
3. Att tillgång och efterfrågan var avgörande för en stads existens. (Klang 2001:10)

Kontakter samhällen emellan är för Christaller alltså någonting som framförallt bestäms av män-
niskors rörelser i den ena riktningen och varors rörelser i den andra. Varors flöde är för stås vill-
korat  av  socioekonomiska  förhållanden.  I  ett  kapitalistiskt  system,  som  var  det  vars  lagar
Christaller menade sig ha uppfattat, fördelar det sig som ett nätverk av centralplatser. Det är alltså
inte när- eller frånvaron av vissa institutioner som avgör hur stort ett samhälle är och var det lig-
ger i relation till andra samhällen som är mer perifera, lika centrala eller mer centrala, utan hur
varor och människor flödar mellan samhällen. Om en centralplats bara existerar i relation till and-
ra sändande och mottagande samhällen, hur ska vi avgöra hur central en plats är i hierarkin? Den
metod Christaller valde var att räkna hur många telefonsamtal som inkommer eller utgår från
platsen. Ju intensivare telefonkommunikationen är, desto mer central är platsen. Det finns en upp-
sjö problem med Christallers antaganden och metodik, men det är med det sagt viktigt att fram-
hålla det förtjänstfulla i  en teori  som förstår centralitet  i  relationella termer, och mäter den i
relativa  intensiteter  (Klang 2001:10,  12-3,  37;  Grimm 2010:27;  De Landa 1997:40-1,  Deleuze &
Guattari 2004:54-5, 62-7).

Det är inte svårt att förstå att ett resonemang om hur betydelsen av variationer i läge, storlek
och avstånd låter sig översättas till allmänna regler möttes med gillande av 1960- och 70-talens
processuella arkeologer. Christaller hade ju som vi såg tidigare tydligt markerat att giltigheten hos
hans resonemang var beroende av det ekonomiska systemet, vilket kan tilläggas också gäller valet
av metod. Till skillnad från Christaller har vi arkeologer inte tillgång till vare sig det ekonomiska
systemet eller något enhetligt kvantifierbart verktyg för att mäta kontakter hos de samhällen vi
studerar (samtids-  och historisk arkeologi  undantagna). Som Klang har visat har arkeologiska
teorier om centralitet utgått från förekomsten av prestigeföremål och formaliserade maktfunk-
tioner hos platser, medan såväl kontakterna dem emellan som centralplatsens roll i ett specifikt
område underförstås  eller  anses  som allmängiltliga sanningar  (Klang 2001:11-4).  Där  den hos
Christaller var en plats som besöktes och genomfors av särdeles många, har centralplatsen i den
arkeologiska litteraturen blivit en som besöktes och genomfors av ett litet fåtal. De arkeologiska
centralplatserna relateras nästan uteslutande till andra påstådda centralplatser, och inte till den
omgivning för vilken platsen skulle ha verkat som ett centrum (Klang 2001:21).

Ett sådant bidrag till  centralplatsen i
arkeologisk  bemärkelse  kommer  från
Charlotte Fabech. Hon menar att boplat-
ser under den yngre järnåldern kan ord-
nas i tre hierarkiska nivåer utifrån mäng-
den  av  ädelmetall-  och  prestigefynd  (se
fig 1). Detta antas spegla vilka platser som
haft  överregionala,  regionala  eller  strikt
lokala  intressesfärer.  Centralplatsen  är
här alltid en plats som har boplatslämnin-
gar. Mer temporärt bevistade platser, som
tings-  och  handelsplatser,  utesluts  där-
med. Fabech ”är av den uppfattningen att
centralplatser  och  stormannagårdar  låg
som ett mönster över de viktigaste byg-
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derna i främst Sydskandinavien, ungefär som adelns huvudgårdar och gods under medeltiden”
(Klang 2001:23). Eftersom centralplatser underförstått är stormannamiljöer, kan prestigefynd av
ädelmetall och andra värdefulla material genom sin när- eller frånvaro tala för eller mot att plat-
sen bevistades av eliten. Ortnamn som anses tala för äldre kult och herravälde får också en fram-
skjuten roll.  Modellen tillkommer inom den danska arkeologin,  där  som Klang noga  påpekar
metallsökare har använts mycket flitigare än i Sverige. Det är för att systematisera och förstå ett
omfattande ädelmetallmaterial som pyramiden kommer till (Klang 2001:28, 33). Importföremål och
högkvalitativt hantverk antas vara mer centralplatsindikerande än obearbetad metall,  trots att
råmetallen rimligen rört sig friare genom samhället, som råvara eller betalningsmedel. Jag är helt
enig med Klang att det är en märklig slutsats, särskilt om centralplatsen tänks mer i Christallers
termer av en plats med hög genomströmning av människor, tjänster och föremål (2001:34, 37-9).
De fyndorter som Fabech velat utmåla som centrala blir ju isåfall snarare periferier – de är slutdes-
tinationer för föremål som slutat att cirkulera, och istället deponerats som offer, i en exklusiv
miljö dit få har tillträde (Fabech 1997:146-9).

Argumentationen hos Lotte Hedeager i en text om det fyndrika danska fornlämningsområdet
kring Gudme liknar Fabechs.  Platsen ska i Hedeagers mening ha tjänat som centrum för kunga-
makt, kult, handel men också för tingsväsendet, som hon är en av få att betrakta som centralplat-
sindikerande. En centralplats är här uttalat sätet för den politiska och religiösa kontrollapparaten.
Hur området är disponerat rumsligen föreslås utgöra ett slags metafysisk miniatyr av Midgård, en
representativ  avbild  av  världsordningen  (Hedeager  2001:480,  494-8,  500-5).  Som  klargjordes
tidigare är jag kritisk till sådana föreställningar om representativitet. Fynden från Gudme talar ju
dessutom för att bebyggelsen i området växt fram under en sexhundraårsperiod, en dynamik som
inte kan studeras från Hedeagers kosmologiska horisont (Hedeager 2001:471-3). Istället vill jag
här ta vara på Christallers framhållande av centralplatsen som bestämd av relativa intensiteter,
men omstöpt i enlighet med mina teoretiska utgångspunkter.

2. 3 HALL OCH OÐAL
Begreppet hall har blivit ett ofrånkomligt inslag i de senaste decenniernas järnåldersforskning.
Det populariserades av Uppsalaprofessorn Frands Herschend under 1990-talet, som utifrån fan-
tasifulla tolkningar av skriftliga källor och arkeologiskt material menade att hallarna etableras i
Skandinavien på 300-talet. Hallen är skild från bostaden och är förbehållen stormannen och hans
(manliga)  vänner  att  socialisera  i.  Senare  forskare  har  utvidgat  Herschends  ursprungliga
definition. Såväl prestigefyndsrika platåhus som frekvent förekommande glest stolpsatta hus och
helt fyndtomma och nedbrända fastigheter har de senaste åren hävdats vara utlöpare av hall-
bebyggelsen (Herschend 1993, 2009; Söderberg 2005; Karlenby 2007).3

Motsättningen mellan individ och tingets kollektiv är huvudtesen i Herschends mycket flitigt
citerade ”The Origin of the Hall in Southern Scandinavia”. I hallens avskildhet knyts kontakter
och utövas makt i motsats till tingets offentliga rum. I den övriga forskningen om hallar relateras
det över huvud taget inte till denna offentlighet som hallen ska ha uppstått som alternativ till
(Herschend 1993:195-6). Istället har hallen fått karaktären av rituellt kulthus, säte för en präst-
hövding, och knutits till fynd av guldgubbar och dryckesredskap (Herschend 2009, Göthberg 2007,
Söderberg 2005).

Även Fabech har intresserat sig för hallarna, som passar mycket bra med det resonemang om
centralplatserna som elitens bostäder jag diskuterade i det förra avsnittet. Innan folkvandrings-
tiden präglades kulten av offerriter i mossar och andra vattendrag. Uppförandet av hal lar på stor-
mannagårdar under 400- och 500-talet kan inte skiljas från de förändringar som hon menar äger

3 Avsnittet om hallen är ett sammandrag av undersökningen i min B-uppsats ”Hallens dimensioner. Hallen i 
arkeologisk litteratur om järnåldersbebyggelse: försök till en genealogi”.
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rum inom kultpraxis under samma tid. Dessförinnan har kulten präglats av offerriter i mossar.
Samtidigt som detta offerskick försvinner, blir hallen en del av stormannamiljön. Det är i tids-
spannet  mellan att offermossarna slutar  användas och att kyrkor  börjar  byggas som hallarna
figurerar, och tillsammans med det faktum att prestigeföremål från denna tid hittas i anslutning
till storgårdarna, kan vi enligt Fabech sluta oss till att det är i hallen som kulten under den yngre
järnåldern utövas (Fabech 1997:149).

Kritiken av hallforskningen har varit mycket sparsam. Kerstin Cassel har visat att Herschends
tolkning av ett gotländskt stengrundshus som hall  saknar stöd i  materialet  (1998:113-4).  Hans
Göthberg har invänt att med den definition på hallar som Karlenby förfäktat blir de dubbelt så
vanliga som ekonomibyggnader, vilket är den funktion som han själv föreslår att dessa hus har
tjänat (2007:434).

Oðal är ett ord som tillerkänns stor betydelse i äldre skriftliga källor, och syftar på den jord
som ärvts i flera generationer och utgjorde de viktigaste ägorna. Det är också namnet på den äldre
runradens sista runa. Torun Zachrisson har med stöd hos Aaron Gurevitch föreslagit att odalen
också kan förstås som en mentalitet. Den vars tänkande präglades av oðal såg sig som arvinge till
odaljorden, men därmed också till alla de förfäder som tidigare ägt gården och där låg (eller an-
sågs ligga) begravda. Bindningen löpte i båda riktningarna – den som ägde odaljord var också ägd
av den, menar Zachrisson. Oðalmentaliteten kom till uttryck i det vikingatida Skandinavien som
ett  behov  av  att  markera  legitimiteten  och  den  höga  åldern  hos  de  egna  ägandeanspråken
(1994:219-22). Varenius instämmer i detta, trots att det i mitt tycke står i direkt motsättning till
hans påstående  att makt  under  vikingatiden ”utövades  primärt  över  människor,  inte  landom-
råden” (1998:33). Också hos Svanberg får idén fäste. De menar alla att den norröna människans
världsåskådning präglades av en dikotomi mellan hemmet, som var  innangarðs  och represen-
terades av odalen, och den laglösa obyggden útangarðs. Den mytologiska motsättningen mellan
människornas  värld  Midgård  och  jättarnas  Utgård  speglade  detta  och  gjorde  det  till  en  kos-
mologisk grundval (Svanberg 2003:130-3; Varenius 1998:138-40). Det är möjligt att föreställningar
om idéer om makt som territoriellt behärskande av odaljord har varit verksamma. Men isåfall tror
jag inte att den antar den stränga och totaliserande regelbundenhet som det gärna framställs hos
dessa författare. Cassel har påpekat att dylika föreställningar om ett ”ursprungligt ättesamhälle”
svarar dåligt mot de faktiska förhållandena. Ätten, familjen och förfäderna kan mycket väl ha
stått som modell ”för det grundläggande och stabila i världen”, men måste inte för det avspegla
levda ägande- och familjestrukturer (1998:160).

Mats Anglert konstaterar att lämningarna av kyrkor är avsevärt färre än vad som kunde vän-
tas utifrån gravskicket och runstenarnas vittnesbörder om den kristna populationen, i synnerhet
vad gäller Uppland (1995:14-5). På Island innebar kristnandet att makten koncentrerades till de
kyrkägande  hövdingarna,  genom kontrollen  av  tiondet  från tidigare  skattefria  bönder  (Miller
1990:39). Utifrån Anglerts iakttagelser verkar en sådan utveckling mindre sannolik i Mälardalen. I
mitt tycke går det också att fråga sig i vilken utsträckning som religiösa föreställningar ordnade
samhället under vikingatiden. Den stora omvälvningen uteblev ju: kristna begravningar gjordes
på hedniska gravfält, och flera generationer av kristna passerar innan kyrkobyggandet börjar ske
i någon större utsträckning. Herschend menar att hallen var ett samlande kulthus, och att den i
detta förebådar övergången till kyrkan. Han menar att religionens rumslighet i den norröna tidiga
kristendomen präglades mer av denna kultkontinuitet än av kristen dogm (Herschend 2009:242,
253-4, 259). Det vore ett sätt att förklara det Anglert observerat, men en för mig rimligare slutsats
är att religionen inte organiserade vikingatidsmänniskans värld rumsligen, vare sig före eller efter
att kristendomen fick fäste i området. Religiösa föreställningar, och skiftena i dem, syns i det ar-
keologiska materialet bland annat i gravskicket och i run- och bildstenarnas budskap, men inte
som  en  förändring  av  rummets  uppbyggnad  förrän  kristendomen är  genomgående  etablerad
senare under medeltiden. Om rummet och samhällets struktur motiverades utifrån en fornnordisk
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kosmologi, som Hedeager menar, borde trosskiftet innebära antingen en omorganisering av sam-
hället mer i linje med den nya religionen eller att de gamla kosmologiska föreställningarna syn-
kretiskt inlemmas i den nya tron. Det arkeologiska materialet gör det svårt att styrka något av de
förloppen. De kosmologiska modellerna för det vikingatida samhället har ingen förankring, hur
fantasieggande de än kan vara.

2. 4 TINGET I CENTRUM?
Som jag visade ovan har centralplats bland arkeologer kommit att betyda en plats med pres-
tigeladdade fynd och bebyggelselämningar, tänkt som ett kultiskt hövdingasäte dit endast ett fåtal
har tillträde. På alla punkter avviker denna definition från Christallers. Tinget har dock flera lik-
heter med Christallers definition: båda uppstår som och utgör en kontaktyta för transaktioner
mellan ett stort antal människor, i det ena fallet marknadsmässiga, i det andra rättsliga. I den här
uppsatsens  analyskapitel  kommer  jag  att  undersöka  vad  som kännetecknar  fem presumptiva
tingsplatser, och utreda i vilken mån de kan förstås som samfälligheter.

Pantos och Semple menar att tingsväsendets utbredande i det angelsaxiska England har att
göra med det enade rikets framväxt, och inte är någon uråldrig egalitär institution (2004b:11-8).
Den konsensus som finns bland arkeologer och historiker verksamma i Skandinavien har fallit
någonstans mittemellan: en urgammal och kultisk sedvänja, som studerats främst utifrån dess
relation till kungamakten, eller förstatliga auktoritetspositioner mer generellt.  Väl medveten om
Pantos och Semples påpekande om hur bilden av tinget som egalitär sammankomst främst går
tillbaka på Tacitus, skulle jag ändå vilja vända mig mot idén att tingsväsendet, åtminstone vad
Skandinavien anbelangar, skulle ha med en centraliserad, hierarkisk maktstruktur att göra.

I Keith Wijkanders undersökning av relationen mellan tidig administrativ indelning och stor-
högar görs en uppdelning av landskapet Södermanland i nio hypotetiska hundare, bestående av
sammanlagt 33 områden fördelade tre eller fyra i varje hundare. Han bryter här med en äldre upp-
fattning att vattendragen ska ha tjänat som gränser mellan bebyggelseområden, och utnämner
dem istället till ”mittaxlar”. Det i studien viktiga begreppet  centralpunkt används för att karak-
terisera en plats ”som har det mest påtagliga centrala läget i förhållande till bebyggelsen, rumsligt
och kommunikationsmässigt” (1983:48). De 33 områdena har varsina centralpunkter, och befinner
sig i ett hierarkiskt system med nio centralpunkter i de nio hundarena. Wijkander använder inget
boplatsmaterial i sin studie, utan uteslutande gravfält och ortnamn. Han publicerar sin avhandling
1983 precis i brytpunkten mot den boplatsdominerade arkeologin. Hur väl Wijkanders modell
svarar mot bebyggelsemönstren vi idag känner till faller utanför den här uppsatsens ämne. Även
om Wijkanders resultat skulle motsägas av senare forskning med bättre kännedom om boplatser-
nas lägen, är hans observationer om hur storhögarnas spridningsmönster svarar mot senare ad-
ministrativ indelning av stort värde för min undersökning i den här uppsatsen. Enligt honom själv
stämmer den till 90% med den senare sörmländska sockenindelningen (1983:36). 

Wijkander tänker sig att centralpunkterna fungerat som allmänna samlingsplatser, där möten
för ting och kult ägt rum. Tingsfunktionen ägnas ett särskilt intresse, eftersom han tänker sig en
hierarki mellan centralpunkter i hundarets delar och i hundaret i sin helhet svarandes mot en
likadan för tingens del mellan olika rättsliga instanser. Dessutom kan i flera fall konstateras att
hans centralpunkter sammanfaller med historiskt belagda medeltida tingsplatser eller med tings-
traditioner,  bland annat  då  i  Aspa  löt  (Wijkander  1983:88-9).  Teoforma ortnamn förekommer
bland de utpekade centralpunkterna, men är inte vanligare i dessa fall än i övrig järnåldersbebyg-
gelse från området (Wijkander 1983:90). Den likställning som Brink velat göra mellan tings- och
kultplats utifrån ortnamn kommer därmed på skam.

Cassel har påpekat att med begreppet centralplats har ofta den rumsliga komplexiteten för-
bisetts. Det förutsätts att olika verksamheter ska ha samlats tätt inpå varandra eftersom det all tid
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antas vara samma geografiska platser som varit centrala eller perifera. ”Förväntningen”, skriver
hon, ”bör kanske snarare vara att vissa aktiviteter låg avskilda, av orsaker som kan vara praktiska
men också styrda av föreställningar kring hur världen är beskaffad” (Cassel 2008:94). I den mån
det är som ett centrum som tinget haft en organiserande roll, är det inte i kraft av den enda form
av centralitet som präglar landskapet – istället ingår tinget som en av flera strukturerande verk-
samheter som skapar rumsliga sammanhang.

Enligt Sanmark och Semple har tingsplatser både i Skandinavien och Brittiska öarna präglats
av vissa naturförhållanden. Gemensamt är platser med tacksamma landmärken, som kullar, hol-
mar och vadställen. Kommunikationsmässig tillgänglighet framhålls också som viktigt, och plat-
ser tillgängliga för flera vägar på vatten eller land, samt med naturliga eller byggda möjligheter att
korsa vattendrag återkommer. Utöver de uppenbara pragmatiska dimensionerna, föreslår de också
att sådana platser varit gränsområden i jordägornas utkanter, och utgjort neutrala rum utanför
någon specifik markägares kontroll (Sanmark & Semple 2010:107-8).

Markerandet av gränser antas vanligen uppkomma när olika intressen menar sig ha rät till
marken, och att det först är när områden tangerar varandra som gränser måste dras upp. Clas
Tollin framhåller att i de äldsta svenska landskapslagarna är egendom inte bara förknippat med
rättigheter, utan också skyldigheter. Att äga jord innebar ett ansvar för det som skedde på den eg-
na  jorden.  De  flesta  landskapslagar  innehåller  bestämmelser  om  någonting  som  kallas  för
dulgadråp. Dulgadråp är ett mord eller dråp utfört av en okänd gärningsman. I sådana fall var det
den eller de som ägde brottsplatsen som fick sona för brottet, genom att betala en bötessumma till
de efterlevande. Ansvaret för att den skyldige drogs inför rätta vilade också det på markägaren.
Principen begränsade sig inte till jord som ägdes av enskilda personer eller familjer, utan också
för allmänningar, där det blev de boende i häradet eller de kringliggande byarna som riskerade att
behöva betala skadeståndet. Andra lagar ålade markägaren att underhålla vägar och broar. Att
märka upp områdesgränser var med andra ord inte bara en markering av var rätten till jorden
började, utan också var skyldigheterna slutade (Tollin 1999:59-62). Mark tänkt som skyldighet och
inte rättighet öppnar för nya sätt att förstå rummets struktur under vikingatiden.

Tidigare menade jag att Fabechs centralplatser, där ädelmetall och konsthantverk samlas och
deponeras, snarare är periferier än centra vad gäller människor och varors rörelser. Den insikten
går också att tillämpa i den andra riktningen: att det isåfall är till platser som utgjort stormannens
periferi som vi bör söka oss för att upptäcka tingets samfällighet av relativa intensiteter.
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3 NORDEUROPEISKA SAMLINGSPLATSER I JÄMFÖRELSE

Under den här rubriken presenterar jag forskning som bygger på material från Island, Norge och
England. Som framkommit i de tidigare kapitlen har tingsplatser på svensk mark i mycket liten
utsträckning varit föremål för ingående fältundersökningar eller teoretisering. För att kunna byg-
ga en modell för hur tingsplatser ordnat järnålderslandskapet i Mälardalen och på Öland behöver
jag alltså hjälp av den forskning som finns för våra grannländer. Särskilt utrymme ges åt isländ-
ska källor, där ett rikt material av lag-, sagatext och materiella lämningar finns att tillgå. Som
framgår i avsnittet om England och Danelagen, där både områden under angelsaxisk och ”dansk”
kontroll är av intresse, ska förekomsten i hela det fornnordiska språkområdet kanske inte ses som
ett specifikt fornnordiskt drag, utan istället en mångfald av organisatoriska system som haft in-
verkan på varandra i olika kombinationer.

3. 1 ISLANDS TINGSPLATSER UNDER SAGATID OCH FRISTATSTID
Island erbjuder tingsforskaren en stor mängd mycket goda källor. Under den så kallade fris tats-
tiden 930-1262 var tingen samhällets högsta instans, vilket finns skildrat i lagtext och sagor ned-
tecknade under perioden. Därutöver finns omfattande materiella lämningar efter tingsväsendet.

Island har ofta behandlats som idealet för det hedniska Norden. William Ian Miller framhåller
dock  särarten  i  Islands  historia  och  naturförutsättningar  jämfört  med  övriga  Norden.  Island
koloniseras på 800-talet av människor som troligtvis huvudsakligen härstammade från dagens
Norge. Island var och är en karg och trädfattig ö med dålig jordmån. På ön finns flera aktiva vul -
kaner, vars utbrott också för med sig väldiga askmoln som orsakat missväxt och svält flera gånger
genom historien. Allt detta sammantaget gör att det jordbruk som bedrivits på ön främst inriktats
på djurhållning (Margrét Hallgrímsdóttir 1987:38-42, 44, 47; Miller 1990:5, 14-6). Island ligger långt
ifrån övriga Europa och var också efter kristnandet religiöst oberoende från kontinenten, med
konsekvenser som vi strax ska återkomma till.

Det är fel att se på sagorna som historiska källor, men vad de kan erbjuda oss är möjligheten
att berätta andra berättelser om Nordens äldre historia, som inte inskränker sig till vikingatåg,
statsbildning och kristnande. Millers studie av tingsväsendet och med den samhörande drag i is -
ländska lagtexter och sagalitteratur är i det hänseendet sagt av stort värde för min egen undersök-
ning. Han erbjuder oss ingående redogörelser för ett samhälle organiserat utifrån tingsväsende,
även om det är ett som i många hänseenden skiljer sig från mitt undersökningsområde – och från
fristatstiden som den genomlevdes.

Enligt Grágás,  den äldsta isländska lagboken, måste varje gård ingå i ett tingslag. Tingslaget
leddes av en goði (kognat med vårt ord gode), som vanligen brukar översättas hövding. Det stod
enligt lagtexten gårdsöverhuvudet fritt att välja och byta tingslag (Miller 1990:22-3). Hövdingaäm-
betet, goðorð, gick i arv och behandlades då som ett landområde: delades arvet mellan flera arvin-
gar (till vilka även döttrarna räknades) skildes goðorð från arvejord, den kunde också ärvas i an-
delar av flera syskon. Hövdingarna utgjorde inte något frälse: De lydde under samma lagar, och
lagarna behandlade ett brott likadant oavsett om offer eller förövare varit  goði  eller ej (Miller
1990:23-4, 26-8, 128). Jag menar förstås inte att fristatstidens Island var något jämlikt paradis,
men ojämlikheten kodifierades inte i lagen. Under fristatstidens sista decennier kontrollerades
alla goðorð av sex familjer, vars konflikter alltmer antog karaktären av ett inbördeskrig. Det var en
konsekvens av att ämbetet gick i arv, men det mesta av deras makt härrörde från kontrollen över
tiondet. Tingmannen betalade inte någon skatt till sin goði. I och med kristnandet infördes tiondet
omkring sekelskiftet 1100, och då inte som en andel av produktionen utan som en personlig skatt
på varje församlingsmedlems årsinkomst. Den tillföll inte församlingen eller prästen, utan den
som ägde kyrkan – en hövding eller annan storbonde (Miller 1990:36-7, 39-41).
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Vid sidan om såväl tingen som socknarna, som båda kontrollerades av hövdingarna, fanns
förordningar gällande hreppr, en territoriell sammanslutning av gårdar som bistod de fattiga och
olycksdrabbade,  men också för  gemensamma åtaganden inom främst  fårskötseln.  Själva ordet
betyder ett avgränsat runt landområde, och är också känt i skandinaviska och engelska källor (sv.
räpp el.  rämp,  no. rempa,  gammeleng.  rape), men tycks där inte ha fått någon institutionell in-
nebörd. Möten inom en hreppr sammankallades vid behov, inte på bestämda tider (Kulturhistoriskt
Lexikon för nordisk medeltid (forts. v. KHL) vol. 3:17-21, Miller 1990:19-20).

Men vi återgår till själva tingsväsendet. Det hade två instanser: det lokala vårtinget, som sam-
lade tingmän i tre  goðord  varje vår, och Alltinget, som samlade alla tingslag varje sommar. Om
parterna hörde till samma vårting, kunde målet tas upp på båda, men om de hörde till olika kunde
det bara avhandlas på Alltinget. Lagarna gör klart att en hövding kunde ta med sig en niondel av
sina tingmän till  Alltinget.  Alltinget  hade ingen exekutiv  makt  eller  tvångsmedel.  Om någon
befanns vara skyldig straffades hen med böter el-
ler  laglöshet.  Det var sedan upp till  de inblan-
dade att verkställa. Den som ville kräva ut kom-
pensationen  den  tilldelats  måste  alltså  själv
hämta den. Saknades egna resurser erbjöd tinget
möjlighet att hitta nya allierade, men utan anför-
vanter  var  en  fällande  dom  hart  när  omöjlig
(Miller 1990:190, 216-20, 231-47). Ordet för lag-
löshet var skoggangr, att gå till skogs. Som fram-
gått fanns, och finns, ingen skog att tala om på
Island,  och  Svanberg föreslår  att skogen är  en
omskrivning för obygden (Svanberg 2003:130-1).
Oavsett  om  vi  instämmer  i  Svanbergs  kos-
mologiska  teorier  är  det  osannolikt  att  ordet
skulle ha myntats mot bakgrund av det isländska
landskapet, och konsensus bland forskarna är att
bosättarna  förde  med  sig  rättsliga  idéer  från
Skandinavien (Adolf Friðriksson 1994:104).

De ovan nämda materiella förutsättningarna
har visat sig mycket gynnsamma för bestående
lämningar  av  tingsväsendet.  Den dåliga  tillgången  på  trä  innebär  att  isländska  järnåldershus
huvudsakligen konstruerats av torv och sten. Detsamma gäller för de bodar (búðir) som uppförs
på tingsplatserna. Storleken på bodarna varierar, och kartmaterialet från undersökningarna har
varit för bristfälligt för att kunna räkna ut några genomsnittliga mått. Bodarna är ofta placerade i
längor med ingången åt samma håll. På den karta över Árnesþing som är återgiven i figur 2, har
kortsidan och dörrhålet på de flesta bodarna samma dimensioner, även om långväggen ibland är
betydligt längre. Att bodarna ofta var små och trånga är utifrån det rimligt att anta. Det är oklart
om bodarna haft permanenta tak, men lagarna gör klart att stora stycken vadmal ska betalas av de
tingmän som inte följer med till tinget, som kompensation för tingsdeltagarnas förlorade arbete.
Vadmal fungerade visserligen som valuta under fristatstiden (lagarnas bötessummor är inte sällan
räknade i vadmal, snarare än djur eller silver), men kan också ha använts som provisoriska tak till
bodarna (Miller 1990:25; Adolf Friðriksson 1994:107). Sådana bodar finns på alla kända tingsplat-
ser på Island, ofta i ett mycket stort antal. I Krístínn Magnussons undersökning av 16 isländska
tingsplatser, fanns det sammanlagt 374 stycken. Ett antal mellan 10 och 30 bodar är normalfallet,
men på Hegranesþing finns det så många som 80 stycken (Krístínn Magnusson 1986:46). Vid sidan
av dessa är domarringen ett vanligt inslag, även om en sådan saknas vid flera tingsplatser. Domar-
ringen har ett annat utseende än den svenska stensättningstypen som delar dess namn: de isländ-
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Figur 2. Tingsbodarna vid Árnesþing. Teckningen är 
från 1894. Efter Adolf Friðriksson 1994:123.



ska dito har väggar av samma typ som bodarna, men de är ofta något högre. Flera av domarrin-
garna har inte heller någon öppning. I åtminstone ett fall, vid Árnesþing,  är ringen helfylld av ett
tjockt lager torv eller jord (Krístínn Magnusson 1986:45; Adolf Friðriksson 1994:121-4; Nyqvist
1999:16-8).

Tingsplatserna är i regel uppförda på plan mark i anslutning till vatten. Troligtvis har många
tagit sig vattenvägen till tinget, och vid flera av platserna finns större bodar invid vattnet, vilka
har tolkats som båthus. Vid flera platser har kanaler och diken anlagts för att leda vattnet fram till
tingsplatsen och ge tillgång till dricksvatten. Det talar för att pragmatiska aspekter, som tillgäng-
ligheten till platsen och möjliggörandet av en längre och bekvämare vistelse, har varit viktigare
än monument och kult-/platskontinuitet. Av de tingsplatser Kristinn Magnusson studerade låg
flera i samma distrikt, och tillsammans med uppgifter i skriftliga källor talar det för att tinget
ibland har bytt mötesplats (Sanmark & Semple 2010:108, 110; Kristinn Magnusson 1986:39-40, 57).

Adolf Friðriksson intar en mer skeptisk hållning till tingsplatsernas arkeologiska spår. Liksom
inom andra områden i den isländska arkeologin har tingsstudierna kraftigt präglats av en avhän-
gighet av de skriftliga källorna, menar han (1994:106-8). De tingsplatser som idag är kända på Is -
land upptäcktes och undersöktes till största delen under decennierna kring sekelskiftet 1900. Un-
dersökningarna var mycket begränsade, och bara ett fåtal grävdes ut, ingen av dem fullständigt.
Arbetet inriktade sig mest av allt på att hitta de platser sagorna utspelade sig på. Därmed kan
bodlämningarna inte med säkerhet avgränsas från ekonomibyggnader och hägnader, fyndtyper
som inte ägnats samma intresse bland isländska arkeologer. Ofta har omnämnande i saga använts
för datering, och huruvida de olika tingsplatserna, eller ens de enskilda bodarna är samtida med
varandra ska inte förutsättas, än mindre har vi några garantier att bodarna inte är senare anlagda,
särskilt som gårdar byggs på flera av platserna under medeltiden och framåt. Utgrävningar med
moderna metoder har gjorts på två platser, Hegranes och Þingnes. Den sistnämnda kunde dateras
till  900-1000-tal  med  hjälp  av  asklagerföljden.  Flera  husgrunder  var  dock  senare  anlagda.
Hegranesundersökningen gjordes på en bod som skadats i och med ett vägbygge. De resultat som
gjordes var mycket intressanta, och överensstämde bra med de äldre resultaten (se fig 3). Väggar-
na var byggda av sten i två kammare, den ena omslutande den andra. Inga lämningar som tydde
på djurhållning eller hantverk hittades på platsen, inte heller någon härd. Inne i stengrunden hit-
tades ben efter får/get och förkolnat trä. Dessutom upptäcktes två rader av klent tilltagna stolphål,
med  en  diameter  på  5-7  cm,  i  den  inre
kammaren. Stolphålen visade tecken på att
ha omstolpats flera gånger, vilket tolkades
som  att  stolparna  inte  varit  permanenta
utan  ingått  i  någon  form  av  tältat  tak
(Adolf Friðriksson 1994:127-8).

Adolf  Friðriksson  låter  sig  inte  över-
tygas så lätt, och påtalar skriftliga omnäm-
nanden  av  även  handelsplatser  som  för-
sedda  med  bodar  (1994:143).  Isländska
handelsplatser har inte ägnats något större
intresse,  men  Kristinn   Magnusson  tar
också  hon  upp  handelsbodarna.  Vid
Gáseyri finns lämningar som tolkats så. De
är uppförda i kvartersgrupper om 4 eller 5
och ger ett mer planerat intryck. Forsknin-
gen  är  för  begränsad  för  att  kunna  dra
några  slutsatser,  menar  hon  (1986:47-50).
Enligt  Miller  har  handelsplatser  inte  ut-
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Figur 3. Den undersökta tingsboden vid Hegranesþing. Efter 
Adolf Friðriksson 1994:127. 



gjort  något  beständigt  inslag  i  landskapet.  När  handelsmän kom med lastade skepp,  uppstod
marknadssamfälligheten nere  vid stranden.  Det finns inga lagar  som reglerar  handelsplatser  i
Grágás, ingen separat marknadsfrid heller. Vad som däremot förekommer i lagtexterna är förord-
ningar (inte förbud) kring försäljning på tinget. Ölförsäljare, svärdssmeder, skomakare och andra
hantverkare ska ha kommit för att sälja sina varor där. Tingsdeltagarna går i sagorna till varan-
dras bodar för att komma överens om utbyte av hästar eller hö genom köp, gåvoutväxling eller
rån (Miller 1990:80). Om någon meningsfull skillnad mellan bodar för ting och för handel ens un-
der de bästa förhållanden skulle kunna observeras arkeologiskt är tveksamt, särskilt som det inte
är uteslutet att samma bodar användes i båda fallen.

Miller menar att sagorna tecknar en bild av ett samhälle där alla förbindelser påverkar de in-
blandades heder, och att skillnader mellan olika former framförallt handlar om vem som blir av
med heder, och hur den vinns tillbaka. Att ge en gåva, driva rättsprocess  och till och med att låta
sig bli rånad framställs i sagorna som att föredra framför att köpa eller sälja, eftersom vems heder
som äventyras och hur hen ska hämnas det är tydligare. Samfälligheten är hos De Landa gärna en
tillfällig och övergående kontaktyta, men inte alltid. De bestående sociala relationer som handel,
gåvoutbyte, men också rättsprocesser och rån gav upphov till i fristatstidens Island kan förstås på
det sättet: deras beständighet (ibland i generationer) förändrar inte att effekterna bidrar till ett
flätverk av aktörer, olika förmögna (till handling såväl som i egendom), och med skilda intressen.
Att dessa flätverk är inordnade i en hierarki av lokala vårting och gemensamt Allting är inte vad
som får systemet att falla samman vid slutet av fristatstiden, snarare är det åtminstone för De
Landa vad som möjliggör att flätverket kan vara både beständigt och dynamiskt. Det är istället det
byråkratiska utkrävandet av tionde som får systemet att bli bräckligt (De Landa 1997:31-2; Miller
1990:101-5).

3. 2 ÞING, MÆÐEL OCH MOOT I ENGLAND OCH DANELAGEN
Tingsväsendet  har  visats  stort  intresse  hos brittiska historiker,  och  har  i  mer nationalroman-
tiserande framställningar ofta fått stå för det äldre angelsaxiska England innan den normandiska
erövringen 1066. De angelsaxiska mötes- eller tingsplatserna, på gammelengelska kallade gemot/
moot, mæðel eller  þing, uppskattas ha varit i bruk mellan ca 450 och 1100 (Pantos 2004b:181-92;
Sanmark & Semple 2008:246). Mæðel är besläktat med svenskans ord mål, och är ett av flera ord
för talakter som i brittiska och nordiska källor och ortnamn används som metonymier för möten,
däribland  stefna  (stämma) eller  sprig  (språk) (Pantos 2004b:184-8, 194-6; Sawyers 1993:81). Þing
förekommer på angelsaxiskt område, men som ortnamn är det är ännu vanligare i Danelagen, de
områden i Västengland som kontrollerades av (i  huvudsak) danskar under 800- och 900-talen.
(Pantos 2004b:182-3).

Aliki Pantos kritiserar att tidigare studier av angelsaxiska mötesplatser utgått från ortnamn
utan att undersöka i vilken utsträckning de namngivande naturfenomenen och byggnationerna
faktiskt utmärker eller alls finns på platsen. Den vedertagna grupperingen i tre kategorier, ”names
denoting  ’mere  physical  features’[,  names]  referring  to  structures  purposely  erected  for  the
meeting, and those which contain references to ’particular objects, natural or artificial, such as
barrows,  trees,  stones  or  posts[’]”,  har  ofta  presenterats  som  avspeglandes  skilda  platstyper
(Pantos 2004a:157-8). Pantos visar dock att den uppfattningen inte har något stöd i det arkeologis-
ka materialet. Hon menar också att ortnamnens uppgifter har snedvridit den arkeologiska prakti-
ken. Som exempel nämner hon att vid utgrävningen av en tingshög i Secklow (bildat av hlaw, som
är gammelengelska för hög) begränsade sig utgrävningen till högen, trots att den konstaterades
vara gravtom och icke fyndförande. De angelsaxiska tingsplatsernas högar har vanligen tolkats
som talarstolar, och Pantos påpekar att det stora flertalet av de församlade isåfall vis tats nedanför
högen. Hon påpekar att från vad som är känt om isländska tingsplatser har de tagit större ytor i
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anspråk. Mycket talar alltså för att en utgrävning av högens omland skulle kunna ge mer vär-
defull kunskap, men så skedde inte (Pantos 2004a:160).

Liksom på Island finns indikationer på att ekonomiska transaktioner skett i anslutning till tin-
get. En engelsk lagtext från 920-talet förbjuder stora inköp från att ske utan att bevittnas av en
hamnfogde eller av två fogdar vid ett  folkmoot  (Pantos 2004a:166). Omkring platser med namn
som indikerar ting finns ibland hägnader och jordvallar, som Pantos föreslår kan vara spår av
marknadsbodar eller av fållor för boskap. I ett mindre antal fall finns ortnamn som indikerar av-
rättning, som troligtvis speglar senare medeltida verksamhet. Skriftliga källor tyder dock på att
brottslingar kunde dömas till döden också i äldre tid (2004a:167-9).

Kontakter mellan Norden och Brittiska öarna har försigått åtminstone sedan folkvandrings-
tiden. Cassel påpekar att när arkeologer intresserar sig för de kulturella möten som vikingatågen
gav upphov till, är de i regel intresserade av vikingarna i främmande länder. De rörelser som män-
niskor och idéer har gjort i den andra riktningen har inte i någon större utsträckning diskuterats
(Cassel 2008:67). Detta präglar också synen på  relationen mellan norröna och angelsaxiska rätts-
liga traditioner, där det är skandinaviska procedurala element som antas ha blivit del av angel -
saxisk lag, inte tvärtom (Sawyers 1993:82).

3. 3 EN BROKIG SAMLING SAMLINGSPLATSER
Att vissa övergripande likheter kan observeras mellan mötesformer i olika äldre nordeuropeiska
samhällen förändrar inte att mötesplatser med nödvändighet har olika innebörder och funktioner
beroende på vilka det är som samlas där, och varför. Platserna vi besökt i det här avsnittet har
varit  knutna till  olika grupperingar i  skilda samhällen. ”A meeting-site”,  skriver Sanmark och
Semple, ”could serve a local community, a region or a kingdom, and it is clear that dif ferent moot-
sites had different statuses” (2010:107). Tillsammans utgör de här platserna ett flätverk, eller med
Sanmark och Semples ord ett mootscape.

Vilka härkomster har då denna nordeuropeiska mångfald av mootscapes? Som avslutning på
detta kapitel skulle jag vilja översiktligt presentera några tänkbara föregängare. Jag vill bestämt
motsätta mig tanken på att det skulle finnes ett enda, gemensamt ursprung för detta, utan snarare
att olika mötesformer blandats och påverkat varandra i kontakter mellan olika grupper (Sanmark
& Semple 2010:107; Cassel 2008:14-8, 77-92, 108-14). För Skandinavien kan nämnas de nord- och
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Figur 4 & 5. Tunanlegg vid Dysjane i sydvästnorska Jæren. Efter Grimm 2010:91, 139.



sydvästnorska tunanlegg från romersk järnålder som Oliver Grimm har studerat. De består av en
cirkel av jämnstora kammare av sten och torv, med en gemensam bakre vägg som omsluter plat-
sen, liknande de flatmarksborgar som hittats på Öland och Gotland (se fig 4, 5 & 6). En slående
skillnad gentemot dessa är dock att tunanleggen inte ger några indikationer på social stratifiering
– kamrarna är rumsligt lika, och fynden är också de jämnt fördelade. Dessutom finns inga fynd av
vapen. Nordnorska tunanlegg är mindre regelbundna och sämre bevarade och påminner mer om
de isländska tingsplatserna. Det område som de förekommer i är, påpekar Grimm, enligt de is-
ländska sagorna ett som många Islandsbosättare kommit ifrån (Grimm 2010:53-60).

Cassels efterfrågande av större lyhördhet för detaljerna i den rumsliga organiseringen kan
upprepas även i detta sammanhang, för också vad gäller mötesplatsen behövs ett skifte från plats
till landskap. Vid sidan om fornborgen, som i Cassels mening snarare än försvarsanläggning är ett
manifest rum för kontakter med omvärlden, tar hon också upp de anläggningar i Norderhamn på
Stora Karlsö som har tolkats som båtgravar eller -länningar (se fig 7). De långa svackorna ligger
idag 6-7 m ö h, ett läge som mycket väl skulle kunna ha använts som hamn under äldre järnålder.
Intressanta fynd i närområdet, som ett romerskt silvermynt från sent 100-tal och folkvandrings-
tida keramik talar för en längre nyttjandeperiod, och även under medeltiden kan platsen ha ”ut-
gjor[t] en regional mötesplats” (Cassel 2008:102-5). Den svagt välvda längan av U-formade bås
kan alltså ha stått helt eller delvis på land också i äldre tid. Tänkt som en anläggning på land visar
den vissa likheter till utformningen med Grimms tunanlegg. Kanske har landhöjningens skapande
av sådana platser ur gamla hamnlägen bidragit till mötesformer som passat sådana geografier.
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Figur 6. Flatmarksborgen Eketorps fästning 
(byggnadsfas II), Öland. Efter Grimm 2010:115.

Figur 7. Hanna Rydhs teckning av de långsträckta svackorna i Norder-
hamn, Stora Karlsö, 1931. Efter Cassel 2008:103.



4 TINGSPLATSER I MÄLARDALEN OCH PÅ ÖLAND
I det här avsnittet redogör jag för fem fornlämningsområden med anknytning till tingsväsende.
Två omtalas som tingsplats på en runsten på platsen, Arkels tingstad i Vallentuna i Uppland och
Aspa löt i Ludgo sn i Södermanland. Tingstads flisor i Kastlösa sn på Öland är en plats med ett
ting-namn och intressanta lämningar, som hittills inte i någon större utsträckning tolkats som
lämningar  av  tingsväsende,  medan  Signhilds  kulle  i  Håtuna  sn  i  Uppland  och  Anundshög  i
Västerås i Västmanland är namnkunniga platser i högstatusmiljöer, i anslutning till en kungsgård
(Fornsigtuna) respektive en gravhög, som båda utnämnts till tingsplats enligt tradition. Vid sidan
av dessa tar jag också upp två runstenar som refererar till tingsplatser som inte kunnat platsbes-
tämmas.

Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt, som utgår från de olika källmaterial som är av intresse och
bär på uppgifter om tingsväsende. De är disponerade utefter ett minskande avstånd till tingsplat-
serna som materiella platser, och inleds därför med historiska källor, därefter ortnamn och lokal
tradition, på vilket följer ett avsnitt om runstenar och slutligen en genomgång av de arkeologiska
undersökningarna av de fem platserna. I varje avsnitt gör jag först en översiktlig presentation av
källäget för tingsplatser i sådana källor, varefter jag i närmare detalj redogör för uppgifter om
mina fem studieobjekt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

4. 1 UPPGIFTER I HISTORISKA TEXTER
Tinget kom att spela en viktig roll som juridisk institution i det medeltida och senare Sverige –
men i vilken utsträckning det är fråga om kontinuitet med ett äldre tingsväsende är inte klargjort.
Sawyers menar att under sen järnålder hade det en uppsjö av funktioner knutna till  sig.  I  de
medeltida skandinaviska kungarikena hade kyrkan och marknaden övertagit de flesta av dessa,
medan tinget nu istället fick en mer utpräglat juridisk roll. I Varenius genomgång av norska, sven-
ska och danska landskapslagar tycks tingen under den äldre medeltiden också ha betydelse för
skyldigheter vad gäller skatt och krigstjänst (Sawyers 1993:80-1; Varenius 1998:36-86). Det är inte
säkert att de förkristna samhällena uppvisade samma gränsdragningar mellan rätt, kult och kom-
mers, och vi behöver vara försiktiga med att projicera medeltiden bakåt. Som ett exempel på det
kan påföras de stora medeltida vintermarknaderna i Uppsala respektive Strängnäs, som kallades
Distinget och Samtinget. Hur gamla marknaderna är har inte klargjorts, men Sawyer menar att det
hedniska namnledet dis- (gudinna) talar för att åtminstone den ena är av hög ålder. Ting kan alltså
tänkas ha varit en mer mångformig företeelse som först i och med det medeltida kungariket in-
skärps till att ha enbart juridiska funktioner. Sawyers har häftigt kritiserat tanken att förekomster
av allitteration och ramsor i medeltida lagar ska ha sitt ursprung i minnestekniker från förskrift-
liga lagar. Antropologisk forskning har visat att de nämnda greppen är värdelösa som minnes-
hjälpmedel, och Sawyers föreslår att det snarare är medvetna arkaismer sprungna ur en bekant-
skap med latin (Sawyer 1991:26-7, Sawyers 1993:18-9, 149). 

Landskapslagarna uppvisar flera skillnader i hur ting och rättsskipning organiserats. I stort
sett alla uppvisar ett system med (åtminstone) två instanser, men bara i omkring hälften är ett all-
eller landsting för hela landskapet känt. Vare sig Uppland, Södermanland eller Öland tycks ha haft
ett sådant. Magnus Erikssons landslag (1300-tal) gör gällande att sådana landsting ska hållas i lan-
dets alla landskap fyra gånger per år, men är i övrigt mycket vag, och i vilken utsträckning det
efterföljdes är inte klarlagt. Vid sidan om detta fanns religiösa domstolar, främst avsedda för de
prästvigda men i praktiken överlappande det världsliga rättsväsendet. Också dessa kallas ibland
för ting. Under senmedeltiden sammankallades tingmötena i Danmark var fjortonde dag, i Sverige
kvartalsvis och i Norge årsvis (Sawyers 1993:17-21, 82; KHL vol 18:338-40; Anglert 1995:15).

Av de fem studerade platserna finns historiska belägg för tingsverksamhet på alla platser utom
Arkels tingstad. Aspa löt ligger i Ludgo socken i Södermanland och är känd som tingsplats både i
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förhistorisk och historisk tid. Ån som idag heter Storån men som troligtvis tidigare hetat Aspån
korsades här av en väg som föreslagits ha fört kungens eriksgata förbi platsen. Rannsakningarna
från 1667-1684 nämner att platsen är gammal tingsplats och att historiska skrivelser har stadfästs
vid tingshögen. Mellan 1302 och 1458 möttes Rönös häradsting här, och runstenen Sö 137 från
900- eller 1000-talet är en av två runstenar från platsen, och står enligt inskriptionen på tingsplat-
sen (Sanmark & Semple 2008:248, 2010:111).

Tingstads flisor ligger i vad som en gång var Borbo härad. Enligt uppgift i två brev från 1393
kallades häradstinget för Lunda ting, vilket enligt Vikstrand har förknippats med Tingstads flisor,
som ligger på alvaret i närheten av Lunda. Tinget skulle isåfall ha mötts på en plats intill gränsen
till Hulterstads härad, som Borbo ska ha samordnats med i rättsfrågor sedan åtminstone 1406.
Vikstrand föreslår vidare att det är med sammanslagningen av Hulterstads, Borbo och Smedby
härader under senmedeltiden som Tingstads flisor, som tidigare utgjort en gränsmarkering mellan
de tre äldre distrikten, får sin roll som områdets tingsplats (Vikstrand 2007:26, 28—9, 32).

Anundshög är väl belagd som medeltida tingsplats, och omnämns i sex brev från 13- och
1400-talen. Området tillhörde Gorunda härad fram till 1300-talets första hälft, då Gorunda inför-
livades i Siende härad. Det är som Siendes tingsplats Anundshög förekommer i de historiska käl-
lorna, huruvida platsen också tjänat som tingsplats i  Gorunda är okänt.  Sanmark och Semple
bedömer det som troligt, då både Gorunda och Siende (i formen Seunda) innehåller namnelemen-
tet  -hund.  Om Anundshög som Gorundas tingsplats ersatte den som tidigare använts i Siende,
borde rimligen Gorunda blivit namnet på det sammanslagna häradet, vilket i mitt tycke talar emot
åtminstone en obruten kontinuitet. Med det sagt visar denna flytt vissa likheter med förloppet
med Tingstads flisor, som går från att vara Borbos häradstingsplats till att vara Hulterstads. Som
längst kan Anundshög ha tjänat som tingsplats fram till 1600-talets början, då källor istället näm-
ner Badelunda sockenstuga som plats för det lokala tinget (Sanmark & Semple 2011:13).

Fornsigtuna är en gård med en lång och omskriven historia. Fornsigtuna omnämns i ett brev
från påven Alexander till den svenska kungen, författat på 1170-talet, som uppmanar kungen att
lämna tillbaka Fornsigtuna och två andra gårdar till ärkebiskopen i Uppsala. Fortfarande 1299 har
platsen besökts av kungen, enligt ett brev försett med kung Birger Magnussons sigill nedtecknat
på platsen. Godset ska senare ha drivits av landbor, och var i kronans ägo fram till 1627. Signhilds
kulle förekommer, men inte under det namnet (se diskussion i 4. 2 nedan), i en antikvarisk notis
om ”Slottet Förssigtuna” från 1612. Här beskrivs Fornsigtuna som ruinen av ett slott med borg-
gård och vakttorn, flankerat av stora högar och rösen. Rannsakningarna är mycket fåordiga om
platsen och tycks främst återge den nämnda notisen. David Damell menar att Signhilds kulle är en
av de nämnda högarna, och menar vidare att kullen tjänat som Håtunas häradsting under medel-
tiden, enligt en skriftlig uppgift från 1600-talet som gör gällande att häradstinget alltsedan Håtuna
blev häradets huvudort är beläget vid en plats som också kallats ”tän gamble kongshåfs” (det gam-
la kungshovet). Någon närmare datering än 1600-talet förekommer dessvärre inte, och det går
därmed inte att uppskatta dokumentets ålder jämfört med notisen om ”Slottet Förssigtuna” och
Rannsakningarna. Att ingen av dessa nämner funktionen som tingsplats – vilket ju för Rannsak-
ningarnas del omnämns när det gäller Aspa löt – tycks ha gått Damell förbi (Damell 1991:26, 30-1,
92; Sanmark & Semple 2010:112).

4. 2 ORTNAMN OCH FOLKLIG TRADITION
Tinganknutna namn och folklig tradition förekommer i hela riket. Att en domarring markerar en
forntida tingsplats  är  en föreställning som har  tagit  rot  i  svensk folklore.  I  Rannsakningarna
nämns det bara en gång, om en domarring i Länghems socken som påstås ha varit tingsplats. Den
som på allvar lanserar idén om sambandet mellan domarring och ting är, kanske föga förvånande,
Olof  Rudbeck  med  Atlantica  i  slutet  på  1600-talet.  I  bredare  folklager  populariserades
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föreställningen av landskapsskildrare som Carl von Linné på resa genom Sverige, och av de som
senare läste vad som skrevs om resorna. Om någon tillit alls kan sättas till sådana traditioner är
därmed tveksamt (Nyqvist 1999:4-8, 26, 28-32; Vikstrand 2007:30, 33).

Av de fem avhandlade platserna har två namn som direkt anknyter till tingsväsende. Arkels
tingstad kallas så efter inskriptionen på en av runstenarna på platsen. Namnet kan knappast vara
ursprungligt eftersom runinskriften börjar ”...och Arkel” och troligen inletts med ett namn som vi
känner från andra källor som Ulvkettil (se diskussion i 4. 3 nedan).

Från Öland är flera historiska häradstingsplatser kända, och återkommer i ort- och naturnamn
på dessa platser. Detta skulle kunna stämma bra in på Tingstads flisor, utifrån uppgifterna i det
förra avsnittet.  Vägen som förbinder det näraliggande Gösslunda med Tingstads flisor kallas i
folkmun för Tingsvägen (äldsta belägg för Gösslunda är från 1482, men lunda-namn anses i regel
vara från järnåldern). Det finns många högar och stenkretsar på Öland som tilldragit sig tings-
traditioner, och alla förekomster är inte lika trovärdiga. Lägen vid häradenas gränser återkommer
både  bland  de  historiskt  bättre  belagda  och  de  som  snarare  kommer  av  folklore  (Vikstrand
2007:26-30, 33, 39 92-4; Landin 1994:40-2).

Aspa löt är inte i sig ett ting-namn, men namnet hur uttolkats som det öppna fältet (löten) vid
byn Aspa/vid Aspån. Namnet är känt sedan mitten av 1400-talet. Ledet löt hänvisar liksom valla,
som ofta förekommer i  ting-namn, till ett öppet grönområde. Namnet återkommer som Löten ca
400 m norrut, på andra sidan Storån, för ett område som idag har bebyggts intensivt. Kullen på
platsen  kallas  Tingshögen,  ett  namn  som  omnämns  i  Rannsakningarna  (Brink  2004:209-10;
Sanmark 2004: 8-9; Sanmark & Semple 2008:249-50, 2010:112).

Signhilds kulle och gården Signhildsberg hämtar båda sina namn från sagan om Habor och
Signhild. Det är också från denna som föreställningen om kullen som en tingskulle hämtas. San-
dén menar att omnämnanden i isländska och norska källor talar för att sagan är känd redan under
800-talet. Den äldsta kända nedskriften av sagan är dock från tidigt 1200-tal, i Saxo Grammaticus
Danmarkskrönika Gesta Danorum. Sagan skildrar den tragiska kärlekshistorien mellan två män-
niskor från fejdande konungaätter. Habor smyger sig förklädd till Signhild och de svär varandra
trohet, men han blir påkommen och dras inför tinget, där han döms till  döden via hängning.
Signhild är förkrossad men hålls instängd i sin ”jungfrubur” tillsammans med sina tärnor. Hon vill
inte leva utan Habor och övertalar sina tärnor att de ska tända eld på jungfruburen när de fått tec-
ken om Habors död, vilket de alla går med på. Habor tas upp till galgen på en höjd. För att vara
viss om Signhilds trohet, ber han bödeln att först hänga hans kappa i galgen. Signhild och tärnor-
na misstar kappan för Habor, och tänder eld på huset. De dör alla i lågorna. Habor, stolt över
Signhilds trofasthet, låter sig då hängas. Saxo avslutar med att berätta att sagans skeenden gett
namn åt de platser den utspelar sig på (Sandén 1991:20-22).

Var sagan utspelar sig har varit ett omtvistat ämne. Det första svenska anspråket är daterat till
1559 och utpekar just Fornsigtuna, utifrån idén att sagans två konungaätter är den norska för
Habors del och den svenska för Signhild. Det påstås också att en ”Habors slätt” finns i området.
Föreställningen populariseras under 16- och 1700-talet. Dock tar varken den tidigare diskuterade
notisen om ”Slottet Förssigtuna” eller Rannsakningarna upp sagan eller ortnamnet Habors slätt.
Saxos påstående att sagan gett namn till omgivningen kan först i efterhand stämma för Signhilds-
berg, som byter till det namnet i början av 1600-talet (Sandén 1991:22, 24; Damell 1991:26, 30).

Oavsett var sagan skulle utspela sig så är uppgifterna om tinget inte särskilt trovärdiga. Att
Habor skulle ha avrättats, därtill genom hängning, stämmer mycket bättre överens med rättsskip-
ningen i det medeltida kristna Europa än vad vi känner till om den i Norden under järnåldern
(Miller 1990:234; Sawyers 1993:82; Svanberg 2003:130-1). Avrättningsplatser och galgbackar har
som  arkeologiska  lämningar  framförallt  daterats  längre  fram  i  historien  (Vikstrand  2007:27,
Ölands järnåldersgravfält vol. 3:118). Det är möjligt att Saxo kraftigt tolkat om den äldre sagan,
eller att den spridit sig till Norden från kristna områden i söder.
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4. 3 RUNINSKRIFTER OM OCH VID TING
Runstenar som specifikt nämner tingsplatser är fyra till antalet. Två av dessa finns på varsin av de
här studerade tingsplatserna, Arkels tingstad respektive Aspa löt, medan den tredje har flyttats
från sitt avsedda läge till Vallentuna kyrka. Den fjärde stenen står vid Kolsundet i Södermanland
och är den enda sten som omnämner en tingsplats på annan ort. Dessutom finns en runsten vid
Anundshög, och möjligen även en vid Tingstads flisor. I det här avsnittet kommer jag, efter att jag
översiktligt presenterat forskningen om runstenarnas funktioner, redogöra för de ovan nämnda
stenarna. Jag sammanställer sedan resultaten och påpekar de felkällor som kan finnas i studiet av
tingsväsendet utifrån runinskrifter.

Runstenar utgör en särpräglad typ av fornlämning. Utformningen är mycket regelbunden: i
slingor med eller utan ornering nämner nästan samtliga stenar i tur och ordning vem eller vilka
som rest stenen, till vems ära stenen är rest, och vem som ristat runorna. Till detta kan fogas yt-
terligare detaljer, om vad den hedrade gjorde, bodde, eller levde med. I majoriteten av fallen finns
dessutom en bedjan om Guds hjälp. Under historisk tid har runstenar och andra forntida sten-
monument ofta tjänat som gränsmarkeringar, en funktion som Tollin föreslår att de kan ha haft
redan när de restes. Genom att jämföra läget för runstenar som nämner ortnamn med läget för
den nämnda orten och fornlämningsmiljön i övrigt, kan det konstateras att de ofta är resta i ut-
marker på långt avstånd från det tänkta gårdsläget. Vägar, broar och vadställen förekommer ofta
strax intill (Tollin 1999:51-4). Anglert anför en liknande tolkning av runstenar intill kyrkor som en
markering av gränsen mellan ett världsligt och heligt område (1995:41-2). I relation till den sam-
tida bebyggelsen ska runstenarna med andra ord ha markerat en periferi – men också haft ett läge
som omsorgsfullt  valts  för  att stenen ska  bli  sedd  av  så  många som möjligt,  invid  en kom-
munikationsled.

Sawyer noterar att de uppländska runstenarna tydligt tar parti för den kristna religionen, sam-
tidigt som de kristna institutionerna dröjer ända till 1080-talet med att etablera sig i den delen av
landet. Ett äldre hedniskt gravskick håller sig också livskraftigt. ”En sådan religiös splittring bland
svearna stärker tvivlet på en effektiv politisk enhet i Mälardalen och undergräver antagandet att
svear och götar varit enade i ett kungarike”, skriver Sawyer (1991:48). Misslyckandet med att in-
föra  kristendomen  formellt  i  området  behöver  ju  inte  nödvändigtvis  handla  om  religiös  an-
tagonism – politisk ovilja att underkasta sig de kyrkliga (och världsliga kristna) institutionerna
ligger i mitt tycke närmare till hands som förklaring – men jag instämmer i Sawyers skepsis mot
förekomsten av en överregional politisk enhet.  Varenius menar att ”kontroll  utövades primärt
över människor, inte landområden” (1998:33), och han menar att runstenarnas inskriptioner sär-
skilt behandlar mellanmänskliga relationer, och att undantagen från detta (som Jarlabankes häv-
dande av hela Täby som sitt) bättre förstås som omskrivningar av sociala relationer än beskriv-
ningar av vad vi skulle förstå som territoriella anspråk. Det finns fog för Varenius ställningstagan-
de, men här är det frågan om andra organiserande linjer utifrån delvis andra källor.

Arkels tingstad får, som nämndes i föregående avsnitt, namn efter inskriften på den ena av
platsens två runstenar. Runstenarna U225 och U226 (hädanefter Bällstastenarna) har rests av (åt-
minstone) tre söner över sin far Ulv. Två av namnen kan utläsas i inskriften, medan åtminstone ett
till namn har blivit oläsligt. Det namnet bör ha varit Ulvkettil, som förekommer på en annan sten
rest till faderns ära på andra sidan sjön tillsammans med Gye och en fjärde bror, Une, dock inte
Arkel (Sveriges Runinskrifter (forts. v. SRI) vol. 6:237-8). På U225 heter det att ”de gjorde här ting-
stad”. Andersson och Källström menar att formuleringar om att ha låtit göra bro, som förekommer
på många runstenar, inte alltid tycks ha rört sig om  nybyggnationer, utan kan gälla reparationer
eller påbyggnader. Runstenens uppgift om att ha gjort tingstad måste därför sättas i relation till
övriga arkeologiska lämningar från platsen. Runstensbroar konstruerades inte bara av praktiska
skäl, utan också för att manifestera makt och utifrån kristna övertygelser om fromhet (Andersson
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& Källström 2008:369). Det är möjligt att Ulvssönerna gjorde att även resandet av stenar på veder-
tagna eller helt nyupprättade tingsplatser blev en arena för en konkurrens i manifesterandet av
makt och fromhet, kanske för att behovet av broar var mättat. De övriga stroferna ger ett säreget
intryck. ”Ej skall en minnesvård bliva större än den [de] gjorde efter honom” liksom ”därför i sor -
gekväde  ska  han  besjungas”  och  bönen  till  Gud  och  Maria  om  att  ”förläna  honom ljus  och
paradis” avhandlar samma regelbundna innehåll som noterades tidigare i avsnittet, men formen
präglas av helt andra poetiska ideal. Upplysningen om att de gjort tingstaden är mer typisk i sin
frasering.  Det  är  möjligt  att  det  är  riktat  till  en  större  menighet  än  den  övriga  texten  (SRI
vol 6:349-52).

Jarlabankes tingsplats  antas vanligen ha ersatt Arkels tingstad. Runstenen U212 är en av
flera stenar han rest, och den har varit föremål för mycket intresse, eftersom Jarlabanke där inte
bara låter oss få veta att han har gjort tingstad utan också att ”ensam ägde han hela deta hun-
dare”. Norr och Sanmark har påpekat att i Grágás heter att inneha hövdingaämbete ”eiga goðorð”.
Jag är tveksam till att förhållandena i Mälardalen speglat den isländska situationen, inte minst då
U212 är den enda runsten av omkring 1 200 stycken uppländska runstenar där det görs anspråk på
att äga ett helt hundare. Att stenen talar för att tinget hörde samman med hundaret är jag ense
med Norr och Sanmark om, men inte att stenen återger normalfallet (Norr & Sanmark 2008:386,
393-4). Varför skulle isåfall Jarlabanke (men ingen annan) resa en sten över det? Om vi ställer det
mot Ulvssönernas proklamerande om att ha gjort den största minnesvården någonsin, hamnar
saker i ett annat ljus. Kanske är det de spår som lämnats från försök att ta eller behålla kontrollen
över områdets befolkning som vi ser?

Från Aspa löt är två runstenar kända. Den ena stenen är rest ”på tingstaden” av Tora (eller
Torun) efter hennes make Öbber. På den andra stenen, som rests över deras gemensamma son,
framkommer varken vem som rest den eller vad sonen ska ha hetat. Inte heller står det någonting
om tingsplatsen, men eftersom stenen står strax intill den andra är det gissningsvis eftersom det
inte behöver upprepas att också denna sten rests av Tora på tingsplatsen. Betydligt märkligare är
ju då att sonen, som omnämns på båda stenarna, inte blir namngiven på vare sig den ena eller den
andra. Sanmark och Semple menar att stenarna är minnesmärken åt den som upprättat tingsplat-
sen och hans son, i analogi med de stenar över detta som Arkel m fl. respektive Jarlabanke rest på
sina tingsplatser. Jag är tveksam inför den slutsatsen, just eftersom det i de nämnda fallen skrivs
ut att Jarlabanke respektive Ulvssönerna gjorde tingsplats. Stenar med den mycket vanligare for-
muleringen ”lät göra bro” är ju som vi såg ovan inte heller alltid fråga om en helt ny bro. Att det
nödvändigtvis bara är upphovspersonen som har rätt att resa sten på tinget tycks mig därför tvek-
samt (Sanmark & Semple 2010:113; Andersson & Källström 2008:369). Utöver dessa korsas Storån
av en runstensbro i närheten av tingsplatsen. Idag finns en av runstenarna kvar. Stenen är rest av
Slode och Ragnfrid över deras son. Paret är också kända från runblocket Sö2 ca 8 km bort, i Axala,
Björnlunda sn. Andersson och Källström menar att avståndet är alldeles för stort för att ha utgjort
gränsmarkeringar för ett ägoområde, men i Tollins undersökning av äldre småländsk fastighets-
struktur är ägoområden med en radie på 6-12,5 km det vanligaste under vikingatid, för att förs-
vinna nästan helt under medeltiden (Andersson & Källström 2008:368-9; Tollin 1999:190).

Stenen Sö197 vid Kolsundet i Ytterselö sn är prydd med en märklig inskription, som utmär-
ker sig på flera sätt. Ordföljden och meningsuppbyggnaden är dunkel. Här finns inte utrymme att
diskutera tolkningsproblemen och de olika förslagen, och jag har därför valt att hålla mig till den
tolkning som företräds av SRI. Där föreslås det att texten nämner två tingsplatser, den ena upprät-
tad i öster av Öulv, som stenen är rest till minne av, den andra i väster av Ginna. Kolsundet ligger
längst österut på Selaön, där ön enklast nås från fastlandet. Den östra tingsplatsen anses därför ha
legat nära runstenen, den västra på andra sidan av ön. Ginna är ett kvinnonamn, och hennes
släktskap med stenreserskan Ingfrid och hennes far framgår inte. Som framkom i kapitel 2 anses
herravälde under vikingatiden vanligen reserverat för män, och uppgifter från de stenar i Bällsta,
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Täby och Aspa jag diskuterat ovan har av många setts som stöd för ett system av manliga hövdin-
gar likt det isländska. Enligt Sö197 har åtminstone en kvinna varit förmögen att göra tingsplats,
något som var tillräckligt hedrande för henne för att bli omnämnt på en runsten (SRI vol. 3:169-
71; Norr & Sanmark 2008:380). Att stenen placerats där en ditresande anländer till ön och upp-
lyser om två tingsplatser, kunde möjligen uttolkas som att en ankommande kan ha haft ärende till
såväl den ena som det andra, och att de inte skulle blandas samman.

Någon runsten är idag inte känd vid Tingstads flisor. En idag sedan länge försvunnen run-
sten, Öl9, fanns dock i Kastlösa kyrka under 1700-talet. Stenen var bruten i mitten, och halvorna
verkar inte ha hittats tillsammans. Bara för den övre halvan finns någon uppgift om var den stått
rest, nämligen ”[i] Kastlösa äng wästan kyrkian [...] lagd til bro” (SRI vol. 1:52-3). Om någon tilltro
ska sättas till denna uppgift är utanför den här uppsatsens ämne och har inte undersökts. Ting-
stads flisor ligger dock flera kilometer öster om kyrkan och kan i vilket fall knappast vara den av-
sedda ängen. Med tanke på att stenens nederdel inte påträffades vid det tillfället, är det möjligt att
överdelen kan ha flyttats dit. Textinnehållet ger ingen indikation på tingsväsende, men detsamma
kan sägas om stenen vid Anundshög, som vi strax återkommer till. Ett genomgående observerat
drag är som vi såg ovan att runstenar finns placerade vid kommunikationsleder eller ägogränser.
Som kommer framgå i avsnitt 4. 4. 3 nedan, är Tingstads flisor mycket intressant ur kommunika-
tionssynpunkt. Att en av Ölands 60 runstenar hittades i samma socken är i vilket fall värt att
påpeka, även om något klart samband mellan runstenen och tingsplatsen inte kan konstrueras.

Inte heller den sten som gett Anundshög sitt namn har någon uttalad koppling till tingsplat-
sen. Vad som däremot står på stenen är att Folkvid har rest alla dessa stenar över sin son Heden
(Anund är dennes bror). Med det åsyftas den långa rad där 14 ytterligare resta stenar ingår, utifrån
runstenen daterad till  1000-1050 (SRI vol.  13:33-9).  Att stenen inte uttryckligen nämner tinget
behöver inte betyda att den inte haft med det att göra. Brink menar att en väg kantad med resta
stenar är ett återkommande inslag på tingsplatser. Liksom vid Aspa ska eriksgatan under medel-
tiden fört sveakungarna förbi platsen (Brink 2004:209). Vilka väglämningar som finns från platsen
kommer avhandlas i 4. 4. 4 nedan.

I det här avsnittet har jag som brukligt påstått att tingstäder/tingsplatser omnämns i fyra fall.
Det är helt riktigt, men det är inte de enda stenar där ting förekommer i någon form. Runstenar
resta av eller över en man med ett  ting-namn, Tingfast,  förekommer i två uppländska fall  (se
bilaga 1). Vissa forskare har velat utläsa namnet Jarlabanke som en sammansättning av Banke
eller Bengt med titeln jarl. Då Jarlabanke har haft minst en namne i släkten, är det inte nödvän-
digtvis han själv som varit jarl (Andersson & Källström 2008:362, 367). Dessutom finns flera stenar
resta över män som stupat i tjänst hos den danske kungen av England, Knut den store. Dennes
krigarfölje är omskrivet som tingalidet (SRI vol 8:149, 153). 

Mig veterligen har ingen tolkning framkastats som sätter Knut den stores följe i relation till
tingsväsendet. Sawyers påpekanden om att ting i åtminstone två historiskt belagda fall varit namn
på marknader kan vara värt att påminna sig om. Har vi vilseletts av de medeltida skriftliga källor -
na att föreställa oss tinget som en företeelse som låter sig tydligt urskiljas från andra former av
allmänna möten?  Kanske kan vi istället utläsa det  samling  eller  ening, alltså det  enade/samlade
lidet, Faste-som-enade-människor, eller Björn-som-mäklade-samman, i analogi med Jarla-banke.

4. 4 TINGSPLATSERNAS ARKEOLOGISKA LÄMNINGAR

4. 4. 1 ARKELS TINGSTAD

Till skillnad från de fyra andra tingsplatser som jag diskuterar i det här avsnittet, finns ingen upp-
gift om att platsen ska ha använts som tingsplats i historisk tid. På platsen, belägen på en udde vid
Vallentunasjön i Täby, finns en kvadratisk stensättning med en sida på ca 10 m, och två runstenar
(se karta fig 8). I inskriptionen står att tre bröder tillsammans har upprättat en tingsplats efter sin
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far. Någon hög eller annat monument finns inte på platsen, däremot har två mindre terrasser an-
lagts. Vid undersökning 2005 konstaterades de som fyndtomma, och bedömdes som sannolikt
samtida med runstenarna. Georadar kunde inte visa på några boplatslämningar eller gravar på
platsen,  men en  kompletterande  undersökning  2007  upptäckte  en  kort  stensträng  på  11  m i
områdets österkant, som inte kunde dateras. Schakt strax öster om denna (utanför området) kun-
de konstatera att jorden vid något tillfälle hade odlats,  men var fyndtom (Sanmark & Semple
2008:250-1; Norr 2008:11-3). Stensträngen skulle med detta i åtanke kunna vara odlingssten. 

Drygt 300 m nordost om området finns ett gravfält med 33 gravar, varav 3 högar och 30 sten-
sättningar. Den största högen är 1,6 m hög och 22 m i diameter, de andra avsevärt mindre. Halv-
vägs mellan gravfältet och tingsplatsen finns en 50 m lång stensträng som delas i mitten av en
sentida väg. Gravfältet har inte kunnat dateras närmare än järnålder, och har inte relaterats till
tingsplatsen, eftersom den man som tingsplatsen är anlagd till minne av enligt de flesta forskare
anses ha blivit begravd hemma vid sin gård i Skålhamra. Norr och Sanmark menar att runstenar-
nas vittnesbörder om Ulv gör klart att han och sönerna varit kristna, och att den kultiska förbin-
delselänk som graven skulle erbjuda tingsplatsen genom att förläggas där, inte är aktuell (Norr &
Sanmark  2008:389;  Norr  2008:9,  15;  Sanmark  &  Semple  2010:113;  Andersson  &  Källström
2008:367). Som jag gjorde klart i kapitel 2 är jag tveksam inför likställandet mellan tings- och kult-
plats.  Enligt  Anglert  har  ju
dessutom  begravningar  på
hedniska  gravfält  i  Uppland
fortsatt långt efter kristnandet
(1995:14). Inte heller runstenen
U160 nämner ju att Ulv skulle
ligga  begravd på  platsen,  och
med hänvisning till  de många
runstenar  som  rests  över  ej
hemkomna  utlandsfarare,  bör
vi  som  alltid  vara  försiktiga
med  att  tro  oss  säkert  känna
till var järnåldersindivider har
gravlagts (Sawyers 1993:10-4).

Läget är alltså mellan sjön
och ett gravfält, möjligen intill ett odlat område. Lämningar efter väg har inte kunnat uppvisas,
men med hänvisning till läget invid sjön kan kommunikationerna ändå bedömas som goda. Sjön
ska enligt Norr och Sanmark ha varit ”del av en viktig segelled” (2008:391). Dessutom har kom -
munikationerna rimligen varit goda över sjön  vintertid,  som är den tid på året då resor enligt
Sawyers företogs (Sawyers 1993:37).

Brink menar att platsen inte tjänat något hundare eller större distrikt, utan varit avsedd för en
mindre krets (Brink 2004:212). Vad han grundar detta på framgår inte, men gissningsvis är det
frånvaron av  monument och att ingenting talar för att platsen använts under medeltiden. Jag är
tveksam till Brinks slutsatser i stort och på denna punkt. Den etablerade förklaringen är att plat -
sen ersätts av den som Jarlabanke upprättar, vars läge inte är känt. Som vi såg i 4. 1 ovan finns
flera belägg för att hundaren/härader går samman och bildar nya distrikt. Jarlabankestenen har
bedömts som yngre än de vid Arkels tingstad, och det är sannolikt att det tingslag som tidigare
samlats vid Vallentunasjön uppgick i ett gemensamt Täbyhundare som samlades vid den plats Jar-
labankestenen utmärkte. Dateringen av ornamentiken på runstenarna ger ett visst stöd för detta,
då Bällstastenarna har ristats omkring 1010-1015, respektive 1020-1075 för Jarlabankestenen (Norr
& Sanmark 2008:386, 392; Andersson & Källström 2008:378).

Helt kan det å andra sidan inte uteslutas att de båda tingsplatserna använts parallellt, och att
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Figur 8. Arkels tingstad. Bild: Fornsök. Bearbetad av författaren. 



försöken att etablera sig som lokal potentat gjorde att platserna kunde stiga och sjunka i anseende
utan att för den sakens skull överges. Kanske har en uppdelning skett, där de båda platserna är
samtida, men ägnade åt olika möten, olika samfälligheter. Kolsundsstenen nämner ju som vi såg
två tingsplatser, utan att hävda den ena som underordnad den andra, inte heller utpekas de som
varandras rivaler.

Var låg då Jarlabankes tingsplats? Det flesta som tagit sig an frågan har föreslagit Gullbro, som
är känt som Vallentunas tingsplats 1354, då det omnämns i ett brev. De runstenar som finns på
platsen är dock samtida med Jarlabankes och dessutom resta av en annan släkt, nämligen Lindöät-
ten. Norr och Sanmark menar att en troligare plats är det vadställe som finns ca 300 m öster om
stenens nuvarande läge vid Vallentuna kyrka. Här korsar vägen mot Gullbro ett vattendrag, som
tjänat som gränsmarkering för Täby. Stenarna som Jarlabanke och hans släktingar har rest är ofta
placerade vid gränserna för det område de kontrollerade, vilket stämmer väl överens med Tollins
resonemang. Det vore också ett gott läge för en runstensbro, vilket skulle kunna förklara varifrån
de många runstenarna i Vallentuna kyrka flyttats. Intill vadstället finns vad Norr och Sanmark
beskriver som ”en höjd som kan ha tjänat som ’läktare’ för själva tingsplatsen” (2008:395).  Med
bygget av en kyrka på det kommunikationsmässigt goda läge som tidigare varit tingets, förlorade
platsen det neutrala läge som allmänning som gjorde den till en bra tingsplats. Som vi såg tidigare
fanns  det  under  medeltiden ett parallellt  kyrkligt  rättsväsende,  som kan ha  försvårat  för  det
världsliga tinget att träffas på platsen (Anglert 1995:15).

4. 4. 2 ASPA LÖT

Undersökningar  vid  Aspa  löt,  i  sörmländska  Ludgo sn,  utfördes  2004-2005  som de  inledande
momenten av projektet Tingsplatsen som arkeologiskt problem. Området avgränsas i öster av Lud-
gosjön och i norr av en å som idag heter Storån men som troligtvis tidigare hetat Aspån. Ån, som
var farbar under vikingatiden, korsades här med hjälp av en runstensbro och mötte samtidigt en
väg som föreslagits ha fört kungens eriksgata förbi platsen. Idag sträcker sig Väg 223 ca 25 m väs-
ter om den äldre vägen. Norr om ån finns platsnamnet  Löten,  men marken har bebyggts med
tätortsbebyggelse och har inte kunnat undersökas.
(Sanmark 2004:8-9;  Sanmark & Semple 2008:250,
2010:110-1). En hög finns ungefär 300 m söder om
ån (se karta fig 9). Den är ca 4 m hög, med platt
topp, och har en diameter på ca 30 m. I sydväst
finns en rest sten vid dess fot. 

Ingen undersökning gjordes av själva högen,
men den  bedömdes  som uppförd  under  vendel-
eller vikingatid. Att konstruktionen talade för en
så sen datering, och att inga gravar påträffades i
schakt, ledde till tolkningen att den anlades som
tingshög snarare än som en gravhög som senare
återbrukades (Sanmark & Semple 2008:248-50). Ca
30 m väster om högen, finns en naturbildad kulle
som är i samma storleksordning som högen. Den
delundersöktes 2005 men uppvisade inga resultat.
Halvvägs mellan ån och högen står de ovan dis-
kuterade runstenarna Sö137 och Sö138, och strax
nordost  står  två  resta  stenar  (Sanmark  2004:9).
Lämningar efter vägbankar tillhörande två paral-
lella vägar i nord-sydlig riktning upptäcktes 2004.
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Figur 9. Aspa löt. Bild: Fornsök. Bearbetad av förfat-
taren. De orangefärgade linjerna visar de schakt som 
väglämningarna påträffades i.



Den östra kunde identifieras som den äldre landsvägen, som haft den sträckningen fram till 1950-
talet, medan den västra inte kunde återfinnas på historiska kartor. Vägbanan var dessutom kraf-
tigt sliten och det grus som vägen jämnats med var av äldre karaktär. Vid vissa platser stördes den
av ett sentida täckdike. Allt detta sammantaget gjorde att den västra vägen bedömdes som en äld-
re väg av oklar ålder, som ersatts av den östra i modern tid (Sanmark 2004:17-9).

Hur mycket mark tingsplatsen tagit i anspråk kunde inte med säkerhet fastställas, då bebyg-
gelse idag finns på båda sidor av ån (Sanmark 2004:10). I vilken mån som Löten varit del av tings-
platsen, om alls, är inte klarlagt.

Tidigare påtalade jag Pantos kritik mot undersökningar som begränsat sig till en tingshög, och
inte undersökt området kring den. Utgrävningarna i Aspa löt koncentrerades just på högens när-
het, medan högen lämnades orörd. Frånsett de ovan diskuterade väglämningarna fick undersök-
ningen magra resultat. Nästan alla anträffade fynd var av 17- eller 1800-talskaraktär. Undantaget
var ett fragment av en grön glaspärla, som inte kunde dateras närmare än till förhistorisk tid eller
medeltid. Fragmentet fåträffades i schaktets västerkant, närmast högen. Jordlagret det hittades i
bedömdes som utrasat  ur högen.  Att inga vikingatida fynd kunde göras öster  om högen för-
klarades med att vägen passerat nära inpå högen. Området på högens västersida föreslogs ha varit
en öppen sittyta för tingets församling. Marken sluttar här något ner mot högen och ”utgör på så
sätt ett naturligt auditorium” (Sanmark 2004:25-7, 27). Det är en lockande tanke, men det kan vara
värt att påminna sig om att Sanmark menar att högen anlagts som tingshög. Om högbyggarnas
avsikt var att åstadkomma en rudimentär amfiteater, kan de mycket väl ha utgått från den natur-
bildade sluttningen. Jag har inte besökt platsen och reserverar mig för att Sanmarks förslag kan
verka mer övertygande för den som har det. Men nog borde de som lagt ner mycket arbete för att
skapa en hög även bemödat sig om att bygga själva auditoriet? Om så skett har det inte varit till -
räckligt för att skapa spår som kan upptäckas arkeologiskt.

Av runstenarna som är kända från området, går det enligt Sanmark och Semple att konstruera
två släkter som rest stenar på varsin sida om ån, den ena vid tingsplatsen. De föreslår därför att ån
fungerat som en ägogräns, en tolkning som Tollin gjort för liknande fall  (Sanmark & Semple
2010:111; Tollin 1999:52-3).

Den vedertagna tolkningen av tingshögar är som talarplattformar, och är som framkom ovan
den tolkning som Sanmark ansluter sig till (Pantos 2004a:160-1, Sanmark 2004:27). För egen del
sätter jag större tilltro till den förklaringsmodell menar att tingshögarna har funktionen av ett
riktmärke. Ingenting omöjliggör heller att en hög kan ha haft båda dessa användningsområden
(Tollin 1999:51, 55; Pantos 2004a:161-6). Aspa löt är som vi sett redan innan högen anläggs en dis-
tinkt plats, invid korsningen av ett vattendrag och landsvägen, i en gränstrakt mellan två ägoom-
råden utmärkt av en kulle. Ett gravfält finns i närmiljön, omkring 600 m nordost om högen, på
andra sidan ån. Varför högen isåfall anläggs blir då en angelägen fråga, och en mer ingående un-
dersökning av högen vore välkommet. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att kullen inte an-
setts som tillräckligt utmärkande. Här har Sanmark och Semple påpekat vägens funktion som
eriksgata. Det är möjligt att den naturliga kullen inte varit tillräckligt imposant i jämförelse med
andra stationer längs med den kungliga rutten (Sanmark & Semple 2008:250, 2010:112-4). En an-
nan förklaring knyter an till tingsplatsen som neutral mark som ingen gör ägandeanspråk på. Vid
byggandet av en hög förstörs stora åkerarealer genom att den bördiga jorden fraktas bort. Kon-
struerandet av högen vid Aspa skulle kunna ha vara menat att göra platsen mindre attraktiv som
jordbruksyta.
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4. 4. 3 TINGSTADS FLISOR

Tingstads flisor ligger i Kastlösa socken, mitt på den öländska ödemarken Stora Alvaret. Alvar-
marken uppvisar flera likheter med det isländska jordbrukslandskapet. Även här har dålig jord-
mån och en av människor och boskap framkallad trädfattigdom gjort att markutnyttjandet inrik-
tat  sig  på  bete.  Den  dåliga  tillgången  på  trä,  tillsammans  med  god  tillgång  på  kalksten  har
inneburit att mycket av bebyggelsen uppförts i sten, i synnerhet under romersk järnålder till folk-
vandringstiden, samt i modern tid. De äldre stengrunderna är samtida med de gotländska dito
(Carlsson & Moreau 1993:3, 9; Cassel 1998:90-6; Landin 1994:20-1, 38-40).

Namnet referar till de två höga kalkstenar (eller flisor) som finns resta på platsen. Flisorna är
resta med ett inbördes avstånd på 150 m. Den södra flisan är rest i en rund stensättning. Runtom
den finns flera grunda gropar, mellan 12 och 30 m² stora. Därutöver finns det omkring 75 gravar
från bronsålder och äldre järnålder i området. Den största av dessa är registrerad som ett grav-
röse. I röset, som idag är ett spritt stenlager på ca 20 m i diameter, finns flera förgropningar, i ett
fall tolkade som rester av stenkista. I mitten har stenar staplats till drygt meterhöga kallmurade
väggar runt en knappt meterdjup grop, ca 10 m i diameter. Vid inventeringen tolkades det som en
senare vaktarkoja med oklar datering (se fig 10-11). Ett trettiotal liknande konstruktioner finns
spridda över alvarmarken och har tolkats som vindskydd för kringvandrande herdar. De ligger i
anslutning till vägarna, ibland samlade i grupp. Kojorna har antagits härröra från historisk tid, ef-
tersom många är i ett gott skick, men andra är förfallna eller har torvats över. Naturmiljön och
historiska uppgifter pekar mot att alvaret haft en mycket lång historia som betesmark, och kojor-
na kan mycket väl ha använts under mycket lång tid av herdar som vid behov ut fört reparationer.
Förutom den ovan nämnda finns ytterligare åtminstone två i närheten av Tingstads flisor, möj-
ligen kan också de otydliga stenansamlingar som under inventeringen tolkades som gränsmärken
vara lämningat efter kojor  alternativt gravar.  Av kojorna upptäcktes dock det stora flertalet  i
grannsocknen Hulterstad (Landin 1994:11-5, 22, 29; Claesson et al 1994:8, 32, 34).

Till skillnad från andra gravfält och kyrkogårdar, som är förlagda längs med de två åsryggarna
som avgränsar alvaret i öster och väster, den östra respektive västra landborgen, ligger gravfältet
mitt ute på heden. Genom vidare undersökningar av området 1994 inom projektet  Ölands Stora
Alvar  och av Lina Landin framkom att platsen varit knutpunkten i ett förhistoriskt vägsystem.
Vissa av vägarna är omsorgsfullt konstruerade med resta flisor och har stenlagts i sankare partier,
medan andra mer är av hålvägskaraktär, där flera parallella sträckningar tolkats som omvägar tag-
na när marken varit vattenmättad efter snöns avsmältande (Landin 1994:42, Claesson et al 1994:6).
Vägarna förbinder olika fornlämningslokaler och byar med varandra och med Tingstads flisor,
som måste passeras för den som vill ta sig från den ena kusten till den andra (se karta fig 12).
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     Figur 10 & 11. Vaktarkojan vid Tingstads flisor. Foto: Bengt A Lundberg / Kulturmiljöbild.



Solitärgravar  kantar  de  vägar
som möts  där  (Landin  1994:40-
2).  Jag  menar  att  den  runsten
som påträffades i Kastlösa kyrka
rimligen  haft  en  liknande
placering invid väg.

På  ett  avstånd  av  ungefär
350  m  finns  ett  stengrundssys-
tem  med  tre  sammanbyggda
stengrunder. Ett 50-tal sådana är
kända från Stora Alvar, och har
daterats  till  romersk  järnålder.
Husgrunderna  i  närheten  av
Tingstads flisor är dock kraftigt
övertorvade  och  svåra  att  se.
Även om stengrunderna  också  i
detta fall är uppförda under äldre järnålder, utesluter det inte ett sekundärt användande av dem
som tingsbodar eller vaktarkojor. Jämfört med de isländska tingsplatserna är det sammanlagda
antalet bodliknande stengrunder mycket magert. Av de 16 tingsplatser som Krístínn Magnusson
granskade hade dock 3 stycken mellan 6 och 9 bodar (1986:46). Flera större gropar fanns på plat -
sen, och det är möjligt att det i dessa rests tält. Mycket talar ändå för att kojorna inte byggs som
tingsbodar, då Tingstads flisor inte på något sätt utmärker sig med många kojor, snarare tvärtom.
Carlsson och Moreau konstaterar dock att trots att den västra landborgen är mycket bördigare, är
majoriteten av den äldre bebyggelsen på och invid Stora Alvar koncentrerad närmare eller på den
östra landborgen. Spridningsmönstret för vaktarkojorna följer ett liknande mönster, där de flesta
finns i det östliga Hulterstad snarare än det västliga Kastlösa. Den troligaste förklaringen till att
den västra landborgen har färre bebyggelselämningar är att de blivit bortodlade i och med senare
jordbruk. Men ett visst stöd finns också för att den västerliga bebyggelsen i högre grad uppförts i
andra material än sten, kanske för att förbindelserna med fastlandet var tätare eller att det något
bördigare landskapet gav en större tillgång på trä (Carlsson & Moreau 1993:9-10).

Den samfällighet som uppstått mitt ute på alvaret i centrum av ett omfattande vägsystem talar
för ett långt mer komplext förhållande än det som Svanberg föreskriver, där den vikingatida män-
niskan förstod rummet delat i det trygga innangarðs och útangarðs hotande obebyggda utmarker.

4. 4. 4 ANUNDSHÖG

Undersökningar vid Anundshög skedde 2006 och 2008 inom ramen för projektet Tingsplatsen som
arkeologiskt problem. Området innehåller ett flertal fornlämningar av olika typer (se karta fig 13)
Den jättelika högen som gett platsen sitt namn är 9,2 m hög och mellan 64 och 68 m i diameter.
Högen delundersöktes 1998, med fynd av enstaka förhistoriska lämningar (främst keramik) och en
härd. Kol från härden daterades till 210-540. Vissa har ansett att konstruktionen talar för ett anläg-
gande på 900-talet. Högen kan med andra ord ha byggts någon gång mellan folkvandringstid och
tidig vikingatid. Ytterligare 11 mindre högar och 15 stensättningar finns på platsen, däribland fem
skeppssättningar. Två av dessa högar har undersökts och daterats till 500-talet. Söder om gravarna
står en rad med 14 resta stenar samt en runsten, som utifrån runstenen daterats till 1000-talets
första hälft (Sanmark och Semple 2011:9-11).

Från området och den i söder angränsande åkern är sedan tidigare omfattande lämningar av
avfallsgropar, härdar, skärvsten och sot kända. Det har föreslagits som spår av en äldre järnålders-
boplats som flyttas till det södra läget när gravfältet anläggs. Liksom Sanmark och Semple tror jag
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Figur 12. Tingstads flisor. Bild: Fornsök. Bearbetad av författaren. 



att detta kan tolkas som spår av tillfälliga vistelser i samband med ting (2011:35-6).
Vid undersökningarna 2006 och 2008 framkom nya lämningar. En 156 m lång rad av anlägg-

ningar upptäcktes med georadar, och i denna öppnades ett schakt på 10 x 7 m strax sydväst om
storhögen.  De anläggningar som påträffades visade att raden utgjorts av regelbundna stenskodda
gropar, tolkade som stolpfundament. Trästolparna som stått resta i dem bör ha haft en tjocklek på
50-80 cm. Mellan stolpfundamenten fanns en avfallsgrop och en kokgrop och spridda fragment av
keramik och djurben. Av stolparna fanns inga rester, men utifrån kol funnet i groparna föreslogs
vendel- eller vikingatid som trolig datering (Sanmark & Semple 2011:19-30, 32).

Stolpfundamenten tolkas av Sanmark och
Semple som ett monument med betydelse för
kult och ting, och menar att det är en anlägg-
ning lik de viband som nämns i norska Frosta-
tingslagen. De norska lagtexterna gör gällande
att det  är  tingets  cirkelformade  centralpunkt
(socialt om inte strikt geografiskt) som viban-
den inramar. Om fundamenten är spåren efter
ett vibandsmonument,  är lokaliseringen strax
sydväst om högen av intresse.

Även om jag, med hänvisning till de majes-
tätiska  skeppssättningarna  och  vad  som  tol-
kats  som en brons-/järnåldersofferplattform i
det näraliggande Jutekärret, tror att den ovan
presenterade kultanstrukna tolkningen är den
rimligaste (låt vara att referensen till vibanden
inte  övertygar),  skulle  jag  ändå  vilja  föreslå
världsligare  alternativa  tolkningar.  Stolparna
kan ha tjänat en funktion liknande den hos den rad av resta stenar som fortfarande finns att se på
platsen.  De två raderna möter varandra i stenradens ena ände, i den andra änden har avståndet
växt till omkring 30 m. De resta stenarna har föreslagits markera kungsvägens sträckning – kun-
de stolpraden ha rests i ett liknande syfte? På en av runstenarna vid Arkels tingstad står att ”De
reste stenarna och gjorde staven”. Är det möjligt att stolparna från Anundshög är sådana stavar?
Den långa rad som stolpfundamenten bildar, skulle med tanke på att gropar för avfall och matlag-
ning hittades  där  kunna sättas  i  relation till  de  isländska tingsplatsernas bodlängor.  Möjligen
skulle stolparna kunna ha tjänat som fästen för enkla vindskydd eller tält.

Vid sidan om runstensvägen har två hålvägar har upptäckts på platsen. Den ena leder in på
området norrifrån, ca 100 m norr om storhögen. Den andra börjar strax sydost om stenraden, och
fortsätter i samma riktning till ett vadställe över bäcken. Bäcken kan ha varit segelbar under jär-
nåldern, men förmodligen inte ända fram till Anundshög. Ur kommunikationssynpunkt är också
Badelundaåsen intressant. Åsen var  länge en viktig nord-sydlig transportled mellan Dalarna och
Mälardalen. Anundshög befinner sig i en svacka i åsen, som underlättat passagen både förbi eller
upp på åsen öster- och västerifrån (Sanmark & Semple 2011:11-2).

4. 4. 5 SIGNHILDS KULLE

Signhilds kulle är den presumptiva tingshög i Sverige som blivit mest ingående utgrävd. Högen
undersöktes vid fyra tillfällen 1984-86. Den har en höjd på 3 m och en diameter på 26 m i botten
och 15 m för den avplanade toppen. På den östra sidan finns en 20 m lång och 4 m bred ramp.
Troligtvis är rampen iallafall till viss del samtida med högen, men har byggts på i samband med
att ett lusthus anlades på högen (Sjösvärd 1991:38-9, 41-45; Sanmark & Semple 2008:250).
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Figur 13. Anundshög. Bild: Fornsök. Bearbetad av författaren. 



I högen hittades en fyndtom 1,5 m lång mur på 2 dm djup. Högen hade ett kärnröse, 26 m i
diameter och med en tjocklek på som mest 1,2 m. Marken under var inte röjd eller planad, och in-
nehöll ett decimetertjockt kulturlager med fynd av ett fåtal brända och obrända ben, bränd lera
och en härd. Högen är inte anlagd som gravhög, då såväl gravar som brandlager helt saknas.
Någon närmare datering kunde inte göras, men utifrån likheter med husplatåerna i konstruk-
tionen är högen troligtvis byggd någon gång under den yngre järnåldern (Sjösvärd 1991:44-5).

Signhilds kulle tillhör fornlämningsområdet Fornsigtuna (se karta fig 14). En fastare bosätt-
ning på platsen uppträder under vendeltid, Damell menar att platsen ”haft en utpräglad centrum-
funktion i Håbo-bygden” redan under den äldre järnåldern (1991:90). De många stora husplatåer-
na är ovedersägligt bevis på att mycket möda lagts ner på platsens utformning, även om det inte
självklart måste innebära en kungsgård. Som sådan ska den enligt Damell ha fungerat mellan 600-
och slutet av 900-talet. Han är snabb att tillägga att boendet på platsen fortsatte, och slutsatsen att
platsen inte längre är kungsgård vilar nog främst på att inga spår av mynttillverkning finns i
Fornsigtuna. Det är istället i Sigtuna som silvermynt med Olof Skötkonungs bild präglats under
det tidiga 1000-talet (Damell 1991:67, 72-4, 90-1, 103).

Kommunikationerna har varit  goda.  Plat-
sen ligger på en udde som avgränsar Sigtuna-
fjärden och Håtunaviken från varandra. Under
vikingatiden har platsen kantats av vatten på
tre sidor, och bara suttit ihop med fastlandet i
söder. Några väglämningar har inte upptäckts
(Damell 1991:15; Gustafsson 1991:110, 114-7).

Alltför ofta överförs avgränsningar som är
av  stor  betydelse  för  oss  arkeologer  på  den
forntida människan. Här är det distinktionen
mellan gravhögar och gravtomma dito det gäl-
ler, där funktionen som tingsplats i synnerhet
lyfts  för  den  senare  gruppen.  Det  är  visser-
ligen så att Signhilds kulle är gravtom och av-
siktligt avplanad. Det stämmer dock också för
de många större och mindre husplatåer  som
uppförts  på  platsen,  av vilka  Signhilds  kulle
bedömts  som  den  näst  äldsta.  Varför  den  i
motsats till de övriga platåerna inte bebyggs i äldre tid är en intressant fråga, men kan inte i sig
motivera tolkningen som tingshög (Damell 1991:92-5; Sjösvärd 1991:46).

Som jag visat i diskussionen i det här och föregående kapitel, vore en tingshög så direkt ans-
luten till en aristokratiska miljö ett särdrag. Fornsigtuna har föreslagits som kungsgård för åtmin-
stone en av de tidiga sveakonungarna, Olof Skötkonung, som också är den som ska ha anlagt det
nya Sigtuna och föranlett att den äldre platsen försetts med epitetet Forn (Damell 1991:74, 96-7).
Som nämndes inledningsvis är jag tveksam till att makten var särskilt koncentrerad till män som
Olof,  även om de mycket väl  kan ha kallat  sig  själva kungar.  Liksom Svanberg anser jag att
betydelsen av dessa kraftigt överdrivits (Svanberg 2003:93-5).

4. 5 SAMMANFATTNING
Genomgången av materialet från de fem presumptiva tingsplatserna ger ingen entydig bild. Något
rumsligt mönster framträder inte, skillnaderna varken växer eller krymper med avstånden. Ingen
enskild faktor – vare sig historisk, etnologisk, eller arkeologisk – förekommer i alla fem fall.  Flera
faktorer förekommer i en majoritet av fallen (se tabell bilaga 2), nämligen tingnamn, runsten, hög,
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Figur 14. Signhilds kulle och Fornsigtuna. Bild: Fornsök. 
Bearbetad av författaren.



stensättning, resta stenar, gravfält, väglämning, historiskt gränsområde och möte mellan vägar.
Dessutom kan både vattenvägar och uppgift om historisk tingsverksamhet noteras i alla fall utom
ett.  Gynnsamma  kommunikationer  tycks  karakterisera  samtliga  platser,  men  varierar  mellan
primärt land- eller vattenburen eller kombinationer av de båda. I sammanhanget bör påpekas att
även vattenvägarna kan ha använts för transporter till  fots vintertid (Sawyers 1993:37;  Cassel
2008:84). Någon allmängiltlig bild av hur tingsfärderna företogs och påverkade tingets läge låter
sig därför inte skisseras.

En återkommande företeelse är att de studerade tingsplatserna ligger eller har legat vid om-
rådesgränser. Aspa löt, Tingstads flisor, Anundshög, den föreslagna platsen för Jarlabankes ting
samt ett flertal öländska platser som har medeltida häradsting och/eller tingstradition knutna till
sig, har alla det gemensamt att de är eller varit förlagda i gränstrakter. Det är bland annat genom
att betrakta vattendrag som mittaxlar, och inte gränser, som Wijkander i sin simulation av äldre
administrativ indelning kunde konstatera att högar invid dessa vatten markerar centralpunkter i
socknar och härader. Flera av dessa har tjänat som åtminstone historiska tingsplatser, och i minst
ett fall, Aspa löt, också förhistorisk dito. För vad jag i den här uppsatsen kallar samfälligheter gäl-
ler att de uppstår på platser där en mångfald av heterogena aktörer kommer i kontakt, där ett
exempel hos De Landa är att ”[m]arkets [...] are born wherever a regular assembly of independent
decision makers gathers, [for instance]  at the border between two regions[.]” (De Landa 1997:31,
min kurs.) Med stöd hos Tollin, Sanmark och Semple menar jag att det är  neutrala platser  som
tinget tar i anspråk, platser som är utanför någon specifik markägares ansvarsområde (Sanmark &
Semple 2010:107-9, 115; Tollin 1999:59-60). Av runstenarna som diskuterades i 4. 3 är ingen rest i
närheten  av  runstensresarens  gård,  när  en  sådan  är  känd.  Detta  stämmer  överens  med  det
resonemang som förts om runstenar som gränsmarkeringar.

Vissa negativa samband måste också konstateras. På ingen av platserna kan någon domarring
observeras. Undantar vi Signhilds kulle – den plats som har det svagaste stödet för ting på platsen
– är frånvaron av bebyggelse på eller i anslutning till platsen påtaglig. Tingstads flisor uppvisar
visserligen de kallmurade vaktarkojorna och inom ett par hundra meters avstånd en stengrund
daterad till romersk järnålder, men om dessa haft en samtida nyttjandetid uppvisar de större lik-
heter med isländska tingsbodar än järnålderns långhus. Med tanke på hur frekvent förekommande
lämningar efter järnåldershus är i landskapet, bör deras frånvaro på tingsplatserna tolkas betydel-
sebärande.

De goda kommunikationerna, tacksamma landmärken, och läget på avstånd från jordägor och
gårdar talar för att platserna tjänat som mötesplatser. Liknande egenskaper kan konstateras för
brittiska och isländska tingsplatser. Jag tror att Sawyers har rätt i att tinget inte varit så strängt
avgränsat som det blev under medeltiden, och att flera olika typer av möten, med delvis olika per-
soner närvarande, kan ha kallats för ting, vilket runstenarna ger ett visst stöd för. Att de rättsliga
funktionerna varit viktiga talar ändå det isländska materialet för, vars mötesformer åtminstone
delvis haft ett äldre skandinaviskt påbrå. Jag menar att ting har ägt rum vid Arkels tingstad, Aspa
löt, Tingstads flisor och Anundshög, som där samlat de kringboende till möten för att samspråka
och besluta om rätt och andra gemensamma angelägenheter.

Vallentunaområdet har varit scenen för intensiv maktkamp mellan åtminstone tre storman-
naätter, som gjort tingsväsendet till arena för sina härskaranspråk. Om jag i den här uppsatsen
har argumenterat för att tingsväsendet upprättat sig på neutrala mellanytor för att inte ge någon
inblandad  hemmaövertag,  måste det väl ändå motsägas av detta? Nej, jag tror faktiskt inte det.
Vare sig Skålhamraättens tingsplats vid Vallentunasjön eller Jarlabankes invid kyrkan tycks ju ha
blivit långvariga. När tinget blir föremål för territoriella anspråk förvandlas det till  ett skytte-
gravskrigets  ingenmansland,  ett annat  slags  neutralt  område  där  aktörer  med olika  intressen
möts.
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION

Den här uppsatsen har ägnats åt en affirmerande och materialnära undersökning av hur tingsplat-
ser kan användas som källor till kunskap om hur det vikingatida samhället organiserats. Under
den här rubriken sammanställer jag resultaten av min undersökning, och föreslår några möjliga
områden för vidare forskning.

I kapitlet  Begreppsdiskussion: centrala platser i järnåldersforskningen redogjorde jag för tings-
platsens forskningshistoria, och kontrasterade denna med andra begrepp som använts för järnål-
derns rumsligheter. Hallen och oðalen, tillsammans med arkeologisk användning av centralplatsen
konstaterades som präglad av ett likställande av centralitet och herravälde i ett representativt
schema. Mot detta argumenterades för centralplatsen som en plats som utmärker sig i intensiteten
av människors och föremåls rörelser. Jag skisserade utifrån det en teoretisk syntes för samfällig-
hetens organiserande roll, där gränsytor framhölls som centrala i strukturer som skiljer sig från
hur de tidigare förståtts som periferier.

I  det  därpå  följande  kapitlet,  Nordeuropeiska  samlingsplatser  i  jämförelse presenterade  jag
forskning utifrån isländska och  angelsaxiska miljöer. Jag tog också upp mötesplatser från äldre
järnålder i Skandinavien. I kapitlet demonstrerades att i synnerhet lag och handel har varit inbeg-
ripna  i  varandra  på  komplexa  sätt.  Både  likheter  och  skillnader  noterades,  där  Sanmark  och
Semples begrepp  mootscapes togs till hjälp för att konstatera att mötesplatsernas mångfald av-
speglar en där olika aktörer sammanträffar på olika platser. 

Analysarbetet företogs i kapitlet  Tingsplatser i Mälardalen och på Öland. De fem undersökta
presumptiva tingsplatserna spårades i historiska texter, folklore och ortnamn, och i runinskrifter. I
diskussionen av runornas uppgifter utökades materialet något med andra runstenar som nämner
eller möjligen kan ha nämnt tingsväsende. Därefter granskades de fem platsernas arkeologiska
lämningar i tur och ordning, och det sammantagna materialet talade för att undantaget Signhilds
kulle finns fog för att anta att ting har ägt rum på de studerade platserna. Resultatet av analysen
visade att tingsplatser inte utgör något enhetligt material, men att närhet till kommunikations-
leder över land eller vatten, utmärkande stenmonument eller högar och läge i en gränstrakt, utif-
rån uppgifter i historiska texter och på runstenar. Bebyggelselämningar konstaterades dessutom
som anmärkningsvärt frånvarande.

Tingsväsende har blivit föremål för ett växande intresse under senare år, vilket är vad som
gjort det möjligt för mig att alls göra den undersökning jag gjort i uppsatsen. Samtidigt befinner
sig tingsforskningen fortfarande i ett inledande skede.

Mer arkeologiska undersökningar av tingsplatser, också de som här har avhandlats, är mycket
angeläget. Som framkommit här är det svårt att hitta en definition av tingsplats som passar i alla
fall. Detta är på sätt och vis också en förtjänst, eftersom det kanske kan hålla oss från att kons-
truera eleganta luftslott utan kontakt med det arkeologiska materialet.

Jag menar att goda skäl finns att tolka Arkels tingstad, Aspa löt, Tingstads flisor och Anunds-
hög som äldre tingsplatser. Av de studerade platserna är det bara vid Signhilds kulle som högen på
platsen blivit uttömmande undersökt. Den högen har jag i den här uppsatsen inte menat vara
någon tingshög, men det är möjligt att någon av de andra platsernas högar konstruktionsmässiga
likheter med den eller med varandra. Ingående undersökningar av Anundshög och Tingshögen i
Aspa, samt andra högar med tingstraditioner, men också de på gravfältet i Bällsta, vore av den och
andra anledningar av stort värde.

Den här uppsatsen har präglats av en kritisk inställning till resonemang om en stabil kontrol-
lerande elit. Att vikingatiden varit stratifierad och haft sina mer och mindre bemedlade finns det
mycket arkeologiskt och historiskt material som talar för. Men att det skulle vara en så strängt or-
ganiserande struktur som ofta görs gällande har jag svårt att tro. Framför allt är det att detta van-
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ligen är den enda maktstruktur som föreställts för den yngre järnåldern, och antas ha varit den
självklara auktoriteten på allt från egendomens, hantverkets, politikens, krigets till kultens om-
råde. Miller tecknar en bild av ett samhälle där anspråk på (odal)jord och hövdingamakt hör sam-
man med arv från högaktade förfäder, men som inte är främmande för social rörlighet. Det är
också ett samhälle där det vid sidan om det av hövdingar kontrollerade tingsväsendet växer fram
en parallell territoriell institution, hreppr, för distribuerandet av energiöverskottet bland de boen-
de i närområdet. De Landa beskriver Europa från medeltiden och framåt som präglad av två slags
institutioner,  byråkratier  och  marknader. De Landas modell kan inte appliceras omodifierad på
vikingatiden, men föreställningen om olika institutionella former för kontrollen av energiöver-
skott erbjuder oss verktyg för att fånga tinget som en samfällighet, en kontaktyta bland flera för
möten mellan aktörer som hör samman, under-, och överordnas varandra under former som inte
representerar kosmologiska förhållanden.
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BILAGOR

BILAGA 1: RUNINSKRIFTER

Signum Text i nysvensk översätning Läge/kommentar

U225 [Ulvkettil] och Arkel och Gye de gjorde här tingplats. Ej skall en
minnesvård bliva större än den Ulvs söner gjorde efter honom ras-
ka svenner efter sin fader.

Arkels tingstad. U225 
pryds med ett kors.

U226 De reste stenarna och gjorde staven, även den stora till hederstec-
ken. Också Gyrid älskade sin make. Därför i sorgekväde ska han
besjungas. Gunnar högg stenen.

U160 Ulvkettil och Gye och Une de läto resa denna sten efter Ulv, sin
gode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälpe
hans ande och själ, förläne honom ljus och paradis. 

Risbyle. Stenen pryds 
med ett kors.

U212 [Sida A:]Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han ännu
levde. Han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe hans själ. [Sida B:]
Jarlabanke lät resa denna sten efter sig medan han levde och han
gjorde denna tingsplats och ensam ägde han hela detta hundare.

Var stenen stått rest är 
okänt. Stenen pryds 
med ett kors.

Sö137 [Nordsidan:]Tora reste denna sten efter Öbber, sin man.
[Sydsidan:]Denna sten står efter Öbber på tingstaden efter Toras 
man. Han västerut väpnade sina karlar, såg
sonen där det. Kämpen är nu till olycka död, om så frejdad.

Aspa löt.

Sö138 Hög står stenen efter gode sonen till Öbber och till Torun, till Gyl-
las broder. Gud hjälpe anden.

Sö136 Sven och Slode, de reste stenen [efter Gun]vat, sin fader, en hirsi
(?) med modig håg. Han var under himmelen bäst.

Aspa bro. Sö136 är idag 
försvunnen.

Sö141 Slode och Ragnfrid de lät båda göra bro och resa sten efter Igul-
björn, sin son.

Sö196 Ingefrid lät resa denna sten efter Öulv, sin fader, och stav. Öulv
gjorde detta ting i öster (?) Assur högg. Ginna utförde (tingsplats?)
i väster.

Kolsundet.

Öl9 Asgot reste denna sten efter Sven, sin fader. Gud och Guds moder 
hjälpe hans ande.

Kastlösa. Var den idag 
försvunna stenen stått 
rest är okänt.

Vs13 Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder.
Vred högg runorna.

Anundshög.

U873 Tingfast lät resa denna sten efter Holmger, sin gode fader, Ingas
man. Gud hjälpe hans själ. Balle ristade denna sten.

Namnet Tingfast.

U48 Illuge lät resa stenen efter sin son Tingfast, Ullfast åt sin broder.
U668 Stärkar och Hjorvard läto resa denna sten efter fader sin, Geire,

som västerut satt i tingalidet. Gud hjälpe själen.
Tingalidet var Knut den 
stores livvakt.

Sö33 Gnupa lät resa sten denna efter Guleif, broder sin. Han ändades
österut i krigstjänst [þingum].
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BILAGA 2:  JÄMFÖRANDE TABELL FÖR ANALYSOBJEKTEN
Överensstämmelse mellan 3 eller flera platser markeras med fetad text. Gränsen för positiva svar
har satts vid 500 m. För högar och stensättningar har jakande svar bara givits om fornlämningen
inte kan knytas till ett näraliggande gravfält. Förekomst på angränsande lämning på upp till 1000
meters avstånd skrivs ut i tabellen.

Arkels tingstad Aspa löt Tingstads flisor Anundshög Signhilds kulle

Tingnamn Ja Ja, Tingshögen Ja Nej Nej
Runsten Ja Ja Nej Ja Nej
Hög Nej Ja (ej grävd) Nej Ja (delv. grävd) Ja (totalgrävd)
Stensätning Ja Nej Ja Ja Nej
Resta stenar Nej Ja Ja Ja Nej
Gravfält Ja (300 m) Nej (600 m) Ja Ja Nej (650 m)
Stensträng Ja (150 m) Nej Nej Nej Nej
Domarring Nej Nej Nej Nej Nej
Stolpfund. Nej Nej Nej Ja Nej
Y jäåbebygg. Nej Nej Nej Nej Ja (omgivn)
Prestigefynd Nej Nej Nej Ja (folkvt) Nej
Väglämning Nej Ja Ja Ja Nej
Vatenväg Ja Ja Nej Ja Ja
Vägar möts Nej Ja (å+väg) Ja (vägskäl) Ja (å+vägar) Nej
Historisk
tingsplats

Nej Ja Ja Ja Ja

Vid hist. gräns Nej* Ja (ägor) Ja (härader) Ja (hundaren) Nej
Av de 16 listade uppgifterna observerades 11 på en majoritet, medan 5 saknades på en majoritet.
Sammanlagt var de positiva utfallen 39 st av 80, 48,8%.
Undantas Signhilds kulle är de positiva utfallen 35 st av 64, 54,7%.
Summering 9/16 14/16 13/16 13/16 7/16
Ratio Ja : Nej 6 : 10 9 : 7 8 : 8 11 : 4 4 : 12
Pos. : Neg. 
överensstäm.

5 : 4 9 : 5 8 : 5 10 : 3 3 : 4

* Den föreslagna platsen för Jarlabankes ting ligger dock vid en gräns.

BILAGA 3: INBÖRDES AVSTÅND MELLAN ANALYSOBJEKTEN I MÄLARDALEN
Arkels tingstad – Signhilds kulle: 25,6 km
Anundshög – Arkels tingstad: 80,6 km
Aspa löt – Signhilds kulle: 83,9 km

Anundshög – Signhilds kulle: 58,4 km
Aspa löt – Anundshög: 82,6 km
Arkels tingstad – Aspa löt: 87,1 km
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ABSTRACT

This essay provides a study of five Swedish locales in the Mälar Valley and Öland, namely Arkels
tingstad, Aspa löt, Tingstads flisor, Anundshög  and Signhilds kulle/Fornsigtuna, and their possible
use as sites of Viking Age thing assemblies. Historical texts, place names and archaeological ex-
cavations are queried through the aid of a theoretical assemblage drawing on De Landa, Deleuze
& Guattari, as well as Icelandic, British and Scandinavian research. Following this, I propose that
the locales chosen as thing sites were communicational nexuses localised on commons in border
zones between land domains. Thus, space commonly understood as in the elite's periphery instead
becomes of central importance.

Keywords: Anundshög,  Arkels  tingstad,  Aspa  löt,  central  place,  commons,  Fornsigtuna,  law,
mounds,  rune stones,  social  organization,  stone  enclosures,  thing  (assembly),  Ting-
stads flisor, Viking age.


