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Till frigan om det svenska jarl

D

betets ursprung

et ar bekant från den fornisländska litteraturen att jarlämbetet existerade
redan under forntiden. Under vikingatiden figurerade jarlar som sjalvstandiga regenter över enskilda territorier och som konungars underordnade. O m
jarlambetet i Sverige finns en speciell artikel av Birgitta Fritz. Men hon uttalar inte
sin mening om tiden före 1000-talet.' Den allmänna uppfattningen, framför allt
bland svenska historiker, i frågan om jarlambetets ursprung och utveckling kan
uttryckas med Sven Tunbergs ord att "ambeters ursprung förlorar sig i sagornas
d~nkei''.~
Enligt allmän mening återgår de olika formerna av jarl - fornsv. iarl, imI;fornda. jerl- "förnäm man, jarl, konungens högste ämbetsman"; isl. jarl - ds., aven:
"fri man"; fsax. er1 - "man, förnam man"; ags. eorl- "förnam man" osv. - på ett
En samman
germ. *erla och de ar till ursprunget besliktade med *erul~/*erila.~
stallning av run. erihR med etnonymen eruler (lat. heruli) framkallar ingen invändning4 Eruler kallas en germansk folkstam som antas ha bott på de danska
öarna eller i Skåne.5
Tack vare de antika historikerna, framför allt Jordanes och Procopius, har vi
kortfattade uppgifter om denna stam. Jordanes meddelar att "danerna, som ar av
samma ursprung som suetidi, har förmått att från sina egendomar fördriva herulerna".' Detta skall enligt textsammanhanget ha skett före 300-talet. Under 400talet deltog erulerna i inbördesfejder i södra Europa liksom goterna, sveberna,
hunnerna och danerna.: Viktig ar Jordanes' karakteristik av erulerna: "Det ar ett
raskt folk och därför desto mer högfardigt. Det fanns vid den tiden inget folk som
inte bland herulerna utvalde lätt fotfolk för strid.'
Procopius berättar att en del av erulerna (omkring år 5 12) drog mot norr genom slaverna och andra stammar. "Efter dessa passerade de aven skyndsamt danernas stammar utan att de därvarande barbarerna gjorde dem något ont. Komna
till havet, seglade de och landade vid ön Thule samt stannade dar.. ." Procopius
säger omThules inbyggare, att "ett talrikt folk hos dem äro gautarna, bredvid vilka
de ankomma herulerna slogo sig ner".l
Erulerna var sannolikt en liten folkgupp, eftersom bara en del av stammen
kom tillbaka,'' och representanter för denna grupp anslöt sig till de andra stammar, som bodde i narliggande områden. Som en bekräftelse på detta kan ett antal
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runinskrifter i Sverige, Norge och Danmark tjäna. Alla inskrifterna ar avfattade
med d e äldre runorna, som var gemensamma för hela det fornnordiska språkområdet.
Runstenen från Jarsberg, Varnums sn, Varmland, Vr 1:
ubar hite harabanaR hait . .. ek erilaR runoR waritu
"[Lj]uv(?)heter jag. Ravn heter jag. Jag, eril, skriver runorna."
Enligt Sven B.E Janssons mening torde den rimligaste dateringen av denna inskrift
vara början av 500-talet."
Krause W : "Der Tuckische (oder . . .ub) heif3e ich, Hrabn beige ich; ich Eril (= der
Runenmeister) ritze die Runen".12
Makaev E.A.: "I am called, Hrabnar. I am called, I, the eril, drew (write) the runes.. .".l3
Amuletten från Lindholmen, Svedala sn, Skåne, DRI 261:
(Sida A) elkeraBaWsad
"Jeg erilen kaides den trolddomskyndige."
Arkeologisk datering: 500-talet.'*
Krause W : "Ich der Eril (=Runenmagiker) hier heii3e 'Listig"'.15
Makaev E.A.: "I, the eril, am called Sawilagaz (?)".lG
Spjutskaftet från Kragehul, FPeml~sesn, Fyn, DRI 196:
ekerilaRasugisaiasmuhahaitegagagaginugahe...lija.. hagalawijubig x
"Jeg erilen (en titel) kaldes (el. hedder) Asgisls muha ga ga ga . ..".
Enligt k. Jacobsen och E. Moléke kan satsen också tolkas: "Jeg Asgisls eril hedder
(el. kaldes) rnuha.. ." Arkeologisk datering: ca. 350-550.''
Krause W.: "Ich Eril (= Runenmagiker) heif3e kgisl Gefolgsmann (oder: Sohn
Muha)".18
Makaev E.A.: "I, the eril of Ansugisla (am ?), I am called Uha". Remainder unclear. l 9
Guldbrakteaterna från Väsby, Väsby sn, Skåne, Br. 66, och Eskatorp, Fjär% sn,
Halland, Br. 74:
f(a)hid(e)i(ui)la(i)di(ui)igaReerilaR
"Erilen . . . malede (skrev runerne). ."
Inskriberna sammanfaller på de båda rvå brakreater.Arkeologiska datering: ca. 400talet - 500-talets förra
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Runstenen från By, Buskeruds fylke, Norge, 6:
ekd& hror& hroreR orte hat aina u[g]t dai[b]u dir (&e. dohtur) mDZ (de.
rmoR mxfide Daur Ehar)
"Krigerh0vdingen Hror Hrors S0n gjorde denne Stenplade efter Aaleiv Datter (sin).
Disse Runer maerkede Eh".*l
Makaev E.A.: "I, the eril Hroar, son of Hrorer, made this sacrificial stone (tablet)"
End of inscription ~ n c l e a r . ~ ~
Krause W.: "Ich Iril (der Runenmeister). - Hror, Hror's Sohn, bearbeitete diese
Steinplatte fur Olof.. .".'j
Bugge S. anser att "eiriIlaRSi denna inskriften betyder "jarl", alltså ar en titel. Iskriften ar enligt Bugge, liksom den följande, tillkommen omkring mitten av 600-ta1et.Z4
Runstenen från Veblungsnes, Marc og Romsdals fylke, Norge, 25:
eiriIl&wida
"Jarlen Wiwila" d.e. Krigerhmdingen W i ~ i l a . ' ~
Krause W.: "Ich, der Runenmeister W i ~ i l e " . ~ '
Makaev E.A.: "I, the eril of W i ~ i l a " . ~ '
Reliefspannet från Bratsberg, Gjerpen sn, Telemarks fylke, Norge:
ekeril&
Krause W.: "Ich eril"."
Detta spänne kan enligt arkeologiska dateringsmetoder hänföras till ungefär 500talet.
Runstenen från Rosseland, Hordalands fylke, Norge:
ek wagigar idar qiIlamudon
Krause föreslår tre översattngar: "Ich W., der Runenmeister der A."; "Ich der Runenemeister W., (Sohn) der A."; "Ich, der Runenmeister W. (schrieb die Runen) fur
A.". Han daterar inskriften till ungefär 400-talet.21

Redovisningen ovan fäster uppmärksamheten på komplikationerna vid tolkningen av termen "erillerul". Det finns fler tolkningar gjorda av andra språkf~rskare,~~
men de här citerade räcker för att visa den allmänna situationen i tolkningsfrågan.
Forskarna framhåiler upprepade gånger, att ordet kan ses som en term för både en
Det har också uttalats en förmodan att eruler i
etnisk och en social ~täilning.~'
Europa varit namnet på en krigarkast, möjligen dess överskikt.32Dessutom blev
erul i Skandinavien troligen ett speciellt namn på en runmästare. Några forskare
anser att namnet avsett en "magier, trolikarl" e.d. och att erulerna haft betydelse
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för spridngen av runinskriften. Det anses att "runic era& lost its direct connection with the name Heruli at a very early date and acquired the meaning of a
specific social
S l u ~ á.a ~Enligt meddelanden hos de antika historikerna och enligt runinskrifter från omhing 400-600-talen har alltså den germanska stammen erulerna
återkommit till Skandinavien (till de danska öarna och sydvästra Sverige). Stammens företrädare har uppfattats som a) "ovanligt högmodiga"; b) utmärkta krigare, som bildat en speciell elit i andra folkstammars krigshärar; c) personer, som
behärskat runorna och vederbörligen varit bärare av vissa kulturella varden.

I den fornnordiska mytologien och i synnerhet i Eddadikten "Rgstula" (Ngsbula)
berättas om uppkomsten av tre socialskikt - de förnäma, de vanliga fria människorna och trälarna. Från Jarl, Karl och Prall, guden Rigs tre söner, har jarlarna,
bönderna och tralarna kommit. Jarl och hans hustru ("kona") Erna kdlade sin
yngste son "Kon ungr", motsvarande med "konungr". I detta kväde finns också en
hänvisning till att Jarl och hans son - dvs. de främsta i samhället - hade kunskap
om runor:

R& gangandi
Rig gående,
minar kendi
runor honom [Jarl] larde.
sitt gaf beiti,
Sitt namn gav han honom,
son kvazk giga.. .
son honom nämnde.. .
en Konr ungr
Men Kon den unge
kun minar,
kunde runor,
livsrunor
avinminar
ok alddnar.. .
och levnadsrunor.. .
Hann vi8 R&jarl
Han med Rig Jarl
runar deil&. . .34
i runor tävlade.. . 35
I Snorres Edda anförs, att efier konungen följer i samhället jarlar eller skattkonungar. Och de ". ..skattkonunga ok iarla at dama landz lacgok veria landjrir vfiibi
i beim londvm, er konvngi ligiajari, ok skvlo beir domar ok rej5ingar vera bar iaj2rettir sem sialfe konungs.. .Konungar ok iarlar haj% tilJjl&ar me8 ser ba menn, er
h i r h e n n heita ok huskarlar.. .skatrkungar och jarlar att styra sina länder och
döma efter landets lag och försvara landet mot angrepp i de landsändar som ligger
längst bort från kungen, och de domar och straffsom utdöms dar skall vara jämvärdiga med kungens egna.. .Kungar och jarlar har i sitt följe män som kallas
hirdman och huskarlar".36Snorri ger samma upplysningar en gång till i "Heimshingla": Hann setti jarl i hvequ Jjlki, bann er &ma skyldi lög ok landsr& ok
heimta sakeyri ok landskyldir, ok skyldijarl haj%bri8jungskatta ok skylda til bords sér
ok kostnadar. Han satte en jarl över varje fj~lke,vilken skulle döma efter lagen och
efter landets rätt och samla in böter och landhyror. Jarlen skulle ha en tredjedel av
skatten och hyran till sitt bord och sina k~stnader".~'
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Slutsats 2, Under den tidiga medeltiden uppfattades alltså jarlen som en förnam man, som hade rätt att uppbära skatt, som försvarade bestämda territorier
och hade sin egen hird, och som därigenom innehade nästan den högsta positionen i den fornnordiska samhallshierarkin.
Tyvärr ar det svårt att bestämma närmare när och hur jarladömet uppkom som
social institution i Skandinavien, och särskilt svårt ar det att närmare utreda förhåilandena i Sverige. Efter en första differentiering i fria och ofria bland de germanska folken följde antagligen en utsöndring av de högättade (de främsta i stammen eller haren) vilka fick status som jarlar.
Från yngre kallor (landskapslagarnaoch de isländska sagorna från 1100-1200talen) ar bekant för det första att jarlambetet inte gick i arv, för det andra att endast
konungen kunde upphöja en person till jarl, och för det tredje att denna person
måste tillhöra en bestämd slikt. De mest upplysande exemplen finns i Heimskringla: "Han [kung Knut] lovade att Einar skulle vara den störste och mest
hedrade mannen utan hederstitel (ótlginna manna) i Norge så länge han hade
makten i landet. Han sade dessutom att Einar var den bast lämpade till att bara
jarlstiteln (at bera t@arnafi) i Norge, om det inte hade varit för jarlen, och Einars
son Eindride, för dennes sliktskaps skull (firir attar sakir hans).38 Senare sade
Einarr att "han hade kommit för att ta emot jarlstiteln över Norge som kungen
hade lovat honom" (at Einarr skyldi bera tignarnafi y j r Noregi). Knut sade
emellertid, att han hade lovat att utnämna sin son till jarl. "Men jag vill behåila
vänskapen med dig. Du ska få en sådan titel av mig som du har slaktvardighet till
och bli länsherren (Skaltu hafd bvilikar nafibatr af mkr sem Pd hejr bur di til ok

vera lendr ma dr).3"
"Sven Håkonsson tog emot jarldömet av Olav den svenske (tókjarldóm af O h j

inum sanska).40
"Han har slaktskap till att bli hövding. Nu ska jag göra honom till min jarl och
ge honom styret i danaväldet medan jag ar i Norge (Hefi'r hann att tilpess at uera

hoflingi. N u mun ekgera hann jarl minn ok@ honom ihendr Danaveldi tilyfisrsóknar, medan ek em i Noregi).*'
Aven den ceremoni, genom vilken en person installerades som jarl, ar kand
från Heimskringla: "Därefter reste kungen sig och faste ett svärd vid Svens bälte.
Sedan tog han en sköld och hängde den över hans axel, satte sedan en hjälm på
hans huvud och gav honom jarlstiteln (~k~afhonurnjarhnafi).~~
"Kung Hrollaug gick upp på den hög dar kungarna hade för vana att sitta och
lat ordna kungens högsate och satte sig i det. Han lat lagga dynor på fotpallen dar
jarlarna brukade sitta. Sedan valte kung Hrollaug sig ur kungshögsatet och ned i
jarlssätet och gav sig själv jarls namn (ok gaf sér
jarhnafi). Därefter for han
kung Harald till mötes och gav honom hela sitt rike och erbjöd sig att bli hans
man och berättade för kungen om vad han gjort. Då tog kung Harald ett svard
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och fkte vid hans balte och han fäste en sköld om halsen på honom och !gjorde
honom till sin jarl och ledde honom till högsätet (okger& hann jarlsinn ok leida'i
hann ihhdtz). Sedan gav han honom styret i N m d d s w k e t och gjorde honom till
jarl äver det".43
Från de norska Gulatingslagarna ar det bekant att "biskops sunr oc iarls
sunr. . . [och de andra] scolo taca slican rett sem peir eigu kyn til. efheir eigi slict

fa

nafi. semfider fieirrafecC>).44
SPubae 3. Man kan alltså anta att jarlambetets ursprung går tillbaka till legendariska medlemmar av erulerstarnmen, som utmarktes av ovanlige högmod och
som ärofullt inbjöds av krigshövdingar att stå i speltsen för speciella avdelngar av
haren hos andra folkstammar. Erulerna som företradde vissa kulturella varden
beharskade runorna och var kanske de som medverhde till runkunskapens spridning, vilket gav dem en särskild status i det skandinaviska smhaliet. I de germanska folkstammarna fanns det jarlar, som var fria man och nara förbundna med
krigshövdingar eller konungar, och som senare blev förnäma fria man tillhörande
en speciell forntida att. Och endast en man (eller om nödvändigt flera man) från
en sådan att kunde en kung - och endast kung - utnämna till jarl. Detta motsägs
inte av Mlorna: ur de isländska sagorna kan man ofta läsa, att det fanns flera jarlar
i ett kungarike fram tiP1 ungefär 1000-talet. (Harald hårdråde talar: "Min bror
kung Olav och hans son kung Magnus lat bara en man vara jarl i landet (l& beir
einnjarl vera senn i landi) nar de hade

***
Ii den svenska historiska litteraturen ar det en spridd uppfattning att jarlens huvudfunktion var att fora befalet över ledungen. En översikt äver forskningen kring
jarlambetet i Sverige finns i en bok av Lars Ga.l~rn.~'
De svenska historikerna talar med utgångspunkt från uppgiher i de svenska
landskapslagarnaoch i påvebullor om förekomsten av en svensk riksjarl före mitten av P 100-talet. O m jarlar i Sverige under 1000-talet finns bara fäljande &ordiga och försiktiga uttalande: "Jarlar på ledungståg möter vi i kallorna mot slutet av
1100-talet, men jarlar fanns de~sförinnm".~'
P i en runsten daterad till 1000-talet från Hemlingby i Vdbo sn, Gastrikland
(Gs 13) finns runföljden 1 d Bms, vilken enligt b1.a. von Friesens mening skall
tolkas som "landets (d.v.s. landskapets) ledung".48Hela inskriften lyder: "Bruse
lat uppresa denna sten eher Egil, sin broder. Och han blev död i Tavastland, då
Bruse färde landskapets ledung (?) eker sin broder. Han for med Fräger. Gud
hj-njalpehans sjal och Guds moder. Sven och Asmund de
O m man accepterar denna tolkning, så är det iögonenfallande, att ingen av dem som förde
befal över ledungen - varken Egil eller Bruse - kallades jarl.
I Upplandslagen och Södermannnalagen (UH,Kg 11:4;SdmL Kg 11:3) omtalas, att alja skulle Iamna hamnplats åt kungen, biskopen, jarlen eller den förrian,
som kungen satt i sitt stäile. Detta kan jamföras med Adam av Bremens uppgift
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(IV:22), att "när de drar ut i strid visar de lydnad för kungen eller för den som
kungen anser för dugligare an de andra".jOAv de anförda lagarna framgår, att
jarlen deltog i ledungen (tydligen på sitt skepp) men icke nödvändigtvis ledde
härtåget.
I de isländska sagorna påtraffas namn på jarlar under 800-1000-talen från
olika delar av det historiska Sverige:jl
800-tal:
Bjarkmar jarl i Götaland. Egils saga einhenda, kap. 3.j'
Herfinn jarl i Ullarakr. Porsteins saga Vikingssonar, kap. 2, 7.j3
Herrud (Herraud) jarl i Vistergötaland. Ragnars saga loabrókar,
kap. 2; páttr af Ragnars sonum, kap. 1.j4
Hermund jarl i Götaland. Porsteins saga Vikingssonar, kap. 21 .j5
Hlödver jarl i Götaland. Porskfirainga saga, kap. 5.j6
Ingimund jarl i Götaland. Landnámabók S 173, H 145; Vatnsdela
saga, kap. 3, 5.j7
Szfari jarl i Smaand. Bósa-saga ok Herrauas, kap. 1.j8
Sölvar Gautakonung (jarl). Landnámabók S 217, H 184.j9
Thorir jarl i Varmland. Landnámabók S 177, H 143.60
800/900-tal:
Hrani jarl i Vastergötaland. Hkr. Haralds saga hárfaga, kap. 13.
Kjallak jarl i Jämtland. Eyrbyggja saga, kap. l .61
900-tal:
Arnvid jarl i Värmland. Egils saga Skallagrimssonar,kap. 70.62
Harald jarl i Götaland. Haraar saga ok H ó l m ~ e r j a . ~ ~
Herröd jarl i Svitjod, som bodde i Vistergötland. Svarvdöla saga,
kap. 6.64
Ottar jarl i Götaland. Fagrskinna.'j
Torfinn jarl i Hälsingland. Skddasaga.G6
30011000-tal:
Sigurd jarl i Vastergötland. Gunnlaugs saga Ormstungu, kap.
1000-tal:
Ragnvald jarl i Va~tergötland.~~
Vdgaut jarl i Götaland. Oláfs saga helga.69
Tofi jarl i Götaland. Ibid."

I den östskandinaviska "Gutasagan" (kap. 2) nämns ett avtal mellan gutarna och
svearnas konung i hednisk tid: "Sextio marker silver vart år, det är gutarnas skatt,
så att Sveriges konung skall hava Sirtio marker av de sextio och jarlen skall hava
tjugo marker silver." Enligt Urwings mening är "nsgon riksjarl med sådan maktstallning vid sidan av konungen, som Guta saga tillmäter honom ... inte kand
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förrän med 1100-talet. Detta hindrar dock inte, att fördraget tillhör heden tid, ty
delningen av tributen mellan konung och jarl kan vara resultat av senare överenskommelser, vilka författaren smalt samman med det ursprungliga fördraget"."
Man kan dock inte utesluta att delningen av tributen faststallts redan under 1000talet. På en runsten från mitten av 1000-talet (U 614) berattas, att skdi a& f s E
lata seisa binsa stedn i& brobias sin iiausbiosn hn nsiok uti pa %pirkidt tsku a
kudmti "Skule och Folke låta resa denna sten efter sin broder Husbjörn. Hann
blev sjuk ute, då de tog0 gdd på
Till första hälften 1000-talet dateras de två runinskrifter som omtalar jarlar i
Sverige:
Sävsjö (f.d. Norra Ljunga sn.), Smaland Srn 76:

tmfa risti stin Pina e%R ura fapw sin stdara & u n d i d s
"Tova reste denna sten efter sin fader Vråe, Hakon jarls tall are".'^
Bro kyrka, Uppland U 6 17:
Ed& B a d d s tutiR systiR s&ubsP%P a& p&& kaus aun lit kara bau
Pesi a& rdsa s t i n pina e&iR mur bunta sin sian h&un& Bals s& u&
uaaarbr m$ h e t i kub idbi ans nu ant & sdu
"Ginnlög, HoPangers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon Iät göra denna
bro och resa denna sten efter Assur, sin man, son t-il1Hakon jarl. Han var landvarnare mot vikingar med Geter. Gud hjdpe nu hans ande och själ".'*
En runinskrift som berättar om en jarl på Oland, Runstens sn, 01 32, kan
raknas som förfalskning eker som den är gjord omkring 1600-talet med det medeltida runalfabetet.
Det bör anmarkas, att Måkon jarl i den uppländska insknifiern och Makon jarl
i den småländska inskriften antagligen inte ar en och samma person. Dessutom
bör noteras, att den uppländska inskrifien inte säger att Hakon jarls son Assur
också var jarl. Vi känner till fornskandinavernasgrannlagenhet i frågor om titulatur; enligt min mening är denna inskrift ännu ett argument för att jarlambet inte
har gått i arv i Sverige.
Aven om man inte kan utesluta möjligheten att det p i någon av runstenarna
rör sig om den kande norske Hakon ja1-1,'~ar detta föga sannolikt. Man bör kunna säga att runstenarnas uppgifter visar att det fanns jarlar i olika delar av det
hisroriska Sverige fram till början av 1000-cdet.
Slutsats 4. Enligt de skriftliga kdlornas meddelanden och enligt forshingens
resultat kan man konstatera att det a) åtminstone ti11 början av 1000-talet fanns
det ett jarlambete i vissa områden av det historisk Sverige; b) åtminstone från
mitten av 1 100-talet i Sverige fanns det ett jarlambete, en s. k. riksjarl, som var den
enda personen med denna titel i riket.
Man kan alltså förmoda, att det var just under 1000-talet som jarlens status
förändrades i Sverige - från att vara provinsjarl till att vara riksjarl och konungens
högste ämbetsman.
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För de fortsatta undersökningarna ar det nödvandigt att beröra problemet om
Vastergötlands stallning inom Sveariket i början av 1000-talet.
Stanislav Kovalevskij hävdar att Sveariket under 800-1000-talen var en konfederation bestående av ett antal folkstamsområden med en konung som statsöverhuvud. Han anser att Vasrergötland ingick i denna statsstruktur sedan slutet av
goo-talet. Han kritiserar vissa svenska historikers uppfatning och raknar det inte
som ett användbart argument att krig mellan norrman och götar omnämns i
skaldvisor från slutet av 900-talet men inte en enda gång krig mellan norrman och
svear. Kovalevskij anför ett analogt fall ur en gransläggningstraktat, "Landamzeri
I", från mitten av 1000-talet.76Han menar, att nar man har har raknat upp sex
representanter för svenska områden och sex representanter för danska områden, så
ar det "uppenbart, att man av denna kallas tystnad om övriga delar av Sverige och
Danmark inte kan dra slutsatsen, att dessa delar inte ingick i rikena".7i Det ar ju
lätt att förstå varför endast sex svenska landsdelar omnämns i ett fördrag med
Danmark, eftersom det knappast var nödvandigt att det deltog representanter
från t. ex. Halsingland.
Det förefaller inte vara en tillfäilighet att svearna ytterst sällan omnämns i de
isländska skaldedikterna från 800-900-talen (uppgiften hos
att svear
och Svitjod helt saknas i skaldedikterna före 1000-talet är felaktig; man kan t.ex.
namna Ynglingatdi av Djodolf från Hvinir7' ) . Skalderna talar istället om götarna
och om krig mellan götar och norrman.80 Enligt "I-Iaralds saga ins hárfagra" i
Too-talet erövrades Götaland av norska härskare." Men den faktiska politiska
situationen i Götaland hade under 800-900-talet kan dock inte bestämmas genom meddelanden av de norsk-isländska skalderna.
Vid början av 1000-talet förändras plötsligt den situation. Olov Skötkonungs
hov besöks gärna av isländska skalder. "Skdidatal" berättar om Sira skalder Gunnlaug Ormstunga, Hrafn Onundarson, Ottar den svarte och Gizur den svarte."
Ottar har diktat "Olafs drapa svenska", som förskriver sig från tiden omkr.
1018, diktat "Höfualausn" från tiden omkr. 1023. I den första dikten nämner
Ottar "svearnas konung' ( S u b gram^),'^ och i den andre nämner han "götarnas
konung' (Guutu dögling).84 Forskarna har utan att tveka r h a t att båda dessa
uttryck syfter på Olov Skötkonung. Ottar visste att Olov Skötkonung vid dena tid
var konung över både svear och götar.
Detta visste också Adam av Bremen, då han berättade om en överenskommelse
mellan hedningarna och Olov, som ville omvända folket till kristendom och förstöra det hedniska templet i Uppsala: "om han sjalv ville vara kristen fick han
utöva sina kungliga befogenheter i det landskap i Sverige som han själv föredrog.
Nar han dar grundade en kyrka och införde kristen gudstjänst, fick han emellertid
inte med vald tvinga någon invånare att avsäga sig dyrkan av sina gudar, för så vitt
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denne inte sja4vmant önskade omvända sig till Kristus. Kungen, som var nöjd
med denna överenskommelse, grundade en kyrka åt Gud samt inrättade ett biskopssäte i västra Götalandet".85
Vistgötalagens lista över "Gistna konungar i Svearike" nämner Olov som den
förste konungen i Svea~ikt.'~
Snorre Sturlasson framställer också Olov som svearnas och götarnas konung i
sin "Heimskringla'.
Götariket anslöts alltså antagligen till Svitjod före början av 1000-talet, och
Sveariket (svearnas och götarnas rike) lydde alltså under en enda konung.87
Och det är från och med Olov Skötkonungs regeringstid i början av 1000talet, som man kan se en förändring i den fornisländska litteraturens förhåilande
till Sverige.

***
En av nyckelfigurerna i Sveriges historia under första fjärdedelen av 1000-talet är
vastgötajarlen Ragnvald Ulvsson. Hans medverkan i rikets viktigaste politiska aktiviteter grundade sig på hans fasta och höga position i de statsstrukeurer, som
vaxte fram under denna tid.
Enligt uppgifier i Flateyjarbók var Ragnvdd gift med Ingebjörg, OlavTryggvasons syster, sedan omkring år 3981939. Gifiermallets villkor var att Ragnvald och
hans hird mottog dopet: sagde konung [Olav Tryggvason] at hann uilde halIda oll
sin ordbar um okgz>a honum Jngibiorgu systur sina efhann villde taka tru retta ok
kristna allt sitt unde$olk bat er hann var yjrskipadr. Jarll jatte b u i Uar hann @
skirdr ok allt hans forunqti. . . bionrtjall til heimferdar okjngibiorg Fek Ok@ konungjarlli kenmenn at kristnafolk a Gautlande ok kenna bui retta sid^.^^
H den svenska historieforskningen dominerar en överkritisk attityd till sagorna
som historiska kallor. Men oberoende av detta tycks det mig egendomligt, att man
inte har diskuterat vare sig sagans meddelande om hgnvalds överenskommelse
om gihermalsvillkoreneller diskuterat situationen i Vastergötland före Olov Skötkonungs ankomst och inrättandet av ett biskopssäte. Aven om man inte accepterar Flateyjarbóks information, bör man rikta uppmärksamheten mot Qästergötland i början av 1000-talet. Enligt gängse uppfattning var Olov Skötkonung
den fsrste kristne kungen i Sverige; han anses som grundare av kyrkan och biskopssätet i Skara. Det är logiskt att anta att Olovs val av ort och ornråde inte
berodde på en tillfällighet utan att detta område erbjöd vissa fördelar och att det
knappast var möjligt att driva sanima kristningspolitik bland de oförsonliga hedningarna i t. ex. i Svitjod.
Omkring år 1000 måste alltså viktiga förändringar ha intraffat i den politiska
situationen, som gjorde det möjligt för människor att utan hårda konflikter bli
döpta och skapa en kyrkoorgasation. Och aven om man inte drar in i Flateyjarsb ó h uppgifter diskussionen, ar det är det rimligt att förmoda att det i 'Vastergötland pågick en verksamhet, som var betydligt mer omfattande an vad enskilda
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missionärer kan ha
Under denna tid var Ragnvaid jarlen av Västergötland. Kan han ha tillåtit ett stärkande av kristendomen, om han varit övertygad hedning? Ragnvald jämte hans hustru och hird kom hem med kenmenn at
kristnafolk och kennabui retta sidu. Det betyder inte att alla människor blev döpta
under denna korta tid, utan kristnandeprocessenhar fortsatt aven under den följande tiden. Det kan redan tidigt ha funnits en liten kyrka för de kristna i Vastergötland.
Det vore inte riktigt att tillskriva Ragnvald en huvudroll i Sveriges kristnande.
Men som en av sin tids ledande politiker deltog han i Sveriges kristnande och ett
resultat av denna kristnandeprocess var att Västergötland blev det viktigaste området för rikets ekonomi, politik och kultur.
Den isländske skalden Sigvat Shordarssons dikt 'Xustrfararvisur" är vår viktiDet är en egenartad redogörelse för Siggaste informationskälla om Ragn~ald.~'
vats resa som Olav Haraldssons sändeman till Sverige i början av 1000-talet. Visorna har upprepade gånger diskuterats av filologer och historiker." Vi begränsar
oss har till att analysera vissa allmänna drag och forskningsresultat rörande av
Austrfararvisur och Snorres uppgifter." Bara några enskilda moment kan namnas
här. Sigvat säger att sändemännen på uppdrag av konung Olav begav sig till hövdingarna (~iklinga),~'av vilka en kallas "den härlige, den mäktige Ragnvald,93
den andra "den kloke Ulv"'* och den tredje "Ulvs bror", utan angivet namn.95
Snorre omtalar att Ragnvald, som spelade en stor roll i förhandlingarna, hade två
söner - Ulv och E i l i ~ Sigvat
. ~ ~ påpekar att resan gick "till Svitjod", dvs. Svealand.
L. Gahrn hävdar att den Ragnvald som Snorre nämner inte var västgötajarlen,
utan en annan person, som var storman i Svitjod och ägde "Ragnvalds by', och
vars status vi inte k a n n e ~ ~ ~
Vad "Ragnvalds by' beträffar, så red de norska sändemännen genom byn
(ridum allsnudula gognum 69 Rogn~ala5).~~
Modéer har fastställt att ortnamnet
Järnsyssla, som tillhör en by ca 2,5 km nordost om Skara, innehåller dels det
fornsvenska Iarl-: larh eller lada, dels ordet "syssla" i betydelsen "arbete, verksamhet, ämbete, ämbetsdistrikt"." B. Gräslund har med hänvisning till Modéer
framlagt uppfattningen att det vid forntidens slut i Västergötaland fanns ett politiskt och administrativt maktcentrum (Järnsyssla), en central tings- och kultplats
(Götala) och en marknadsplats (Skara).'"
Med utgångspunkt från Sigvats ord "á austrvega eka /alt medgrena salti" (i
österled utmed Ostersjön) har olika tolkningar och forskningshypoteserframlagts
om Ragnvalds uppehållsplats och status. Schreiner menar sig ur visorna kunna
urskilja att Sigvat företog två resor österut, och att den andra av dessa gick till
Gårdarike (Rus'), där Ragnvald uppehöll sig.''' Gahrn räkner med att det fanns
två Ragnvaid, av vilka den ene inte var jarl och bosatt i Svitjod. Det finns åsikter
att Ragnvaid uppehållit sig i Ryssland, i Uppsverige och till och med på&and.102
Otto von Friesen antar att konung Olov "under en längre följd av år förlade sitt
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huvudresidens till Vistergötland och endast gjorde mera kortvariga besök i Uppsverige. Men om s5 var bör jarlen i följd av sin uppgift som vicekonung ha fatt sin
verksamhet förlagd till övre Sverige".'03
Vad Ragnvalds status betr&ar, så framhåller Curt Weibull att Ragnvald aldrig
i Sigvats visor kallas jarl men val ges olika heiti, epitet:lo4
siklingr, bengill, hilmir (härskare, regent, furste)
iopa @$tir (konungars besegrare)
heidjma8r (här: konungs tjiinsteman)
nej jarla (jarlars frände).
Detta ar epitet för personer, som har del i makten, och von Friesen menar "att
bakom Sigvats poetiska omskrivning för första gången i historien skymtar det
svenska riksjarlsambetet.. . torde jaden ha h& till uppgift att fungera som vicekonung i den ena av rikets huvuddelar, i regeln Götaland. Han hade sålunda dar
att sköta försvaret mot anfall utifrån, att vaka över den inre sakerheten och vid
behov handhava konungens doni'.lo5
Tunberg föreslar att efier Götalands införlivning i Sveavaldet "en götisk
stamhövding.. .blivit den svenske konungs specielle representant och ombudshavande, ett slags svensk vicekonung i Götaland, vilken så smångom fatt den svenske riksjarlens drag".lo6Men det är inte klart om Tunberg betraktar Ragnvald som
svensk riksjarl eller ännu endast som götisk stamhövding. Von Friesen däremot
hävdar att RagnvaPd redan var riksjad och "kanske ingalunda den förste i sitt

tå nå".'^'
Några faktorer utövade inflytande på utformningen av jarlens nya status. I
början av 1000-talet var förbindelserna mellan de olika delarna av riket obetydliga, kommukationslederna bristfalliga och allmogen obenägen att göra krigstjänst
utanför Pandskapets griinsec Dessutom kan man inte undgå att notera "rikets säregna dualistiska konstruktion",lo8 dvs. svearnas och götarnas politiska relation.
Vistergötland var tättbefolkat, svårtillgangligt för angrepp överland och omöjligt att angripa frin sjön. Men samtidigt stod landskapet i förbindelse med Danmark och Norge.'09 Vastergötland var en utmiirkt stödjebas och tillflyktsort (det
visade sig mer an en gång, t. ex. vid Olov Skötkonungs och Inges den äidre flykt)
och även ett viktigt handels- och kulturcentrum. Den första biskopsstolen inrattades i Västergötland till stöd för kristendomens spridande. Västergötland var ett
potentiell hot mot den
kungamakten i Sverige. Under 1000-talet (och fram
till första tredjedelen av 1200-talet) innehades kungsmakten ofta av västgötar som
kämpade om makten med svearnas gamla kungaatt, som höll sig till hedniskatraditioner. Och det var i Vastergötland ca 1220 som den första svenska Pandskapslagen nedtecknades, den äldre Vastgötalagen.
S l u ~ a b5. Det ar saledes troligt att ambetet provinsjarl under västgötajarlen
Ragnvalds rid blev ett riksjarlshbete. På grundval av kallornas meddelanden och
forskningens resultat kan man konstatera att den svenske riksjarlen under 1000-talet
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a) underhöll en egen hird;
b) var konungens högste befattningshavare, vicekonung;
C) kontrollerade och ansvarade för försvaret mot yttre aggression och inre
sakerhet, verkstäiide konungens dom, när så var nödvändigt; och svarade
för skatteuppbörd (det fanns dock ännu inga stående skatter);
d) vistades i jarladömet, ett bestämt territorium som var ett av de viktigaste
för rikets ekonomi, politik och kultur;
e) kontrollerade vid behov andra landsändar som ingick i riket.
Forskningen för denna uppsats har gjorts inom ramen för det av Svenska Institutet finansierade Vysbyprogrammet.
Jag är varmt tacksam mot Ingmar Jansson, docent och universitetslektor vid
Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, som hjäipt mig att utforma
denna artikel på svenska.
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