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1. Indledning  

 
1.1. Indledning og og begrundelse for valg af emne  

Perioden fra vikingetid og ind i middelalderen markerede i Europa en tid med store 
samfundsforandringer. Det var en tid præget af kristendommens indtrængen, og i Europa af 
centralisering af magt og begyndende statsdannelse. To samfund har i denne periode af generel 
forandring vakt min særlige interesse, nemlig Gotland og Island, der på en række områder synes at 
have haft en særstilling fra det øvrige Europa, med en række lighedspunkter som selvstændige, 
hovedløse bondesamfund med egen forfatning og et alting som højeste myndighed, samfund baseret 
på repræsentativ indflydelse1, og med en parallel baggrund i oversøisk handel og trafik. 
Samtidig synes en række forskelle at have gjort sig gældende i forudsætning og betingelser for 
udvikling. Ikke mindst falder forskellen i de geografiske betingelser i øjnene. Mit ønske er med denne 
opgave at belyse forskelle og ligheder i vilkår for bondesamfundenes udvikling i middelalderen i de to 
områder. 
 
 

1.2. Sigte og problemformulering 
 
I min opgave vil jeg tage udgangspunkt i  en antagelse at adgang til, eller kontrol over jord er styrende 
for et bondesamfunds struktur og sociale relationer.  Påvirkning heraf  vil også påvirke  samfundets 
struktur og udvikling. Med fokus på udviklingen af middelalderens bondesamfund på Gotland og 
Island ønsker jeg at belyse samfundsmæssige forhold og ændringer over tid fra vikingetiden og 
gennem middelalderen i såvel social struktur som relationer. Spørgsmål jeg i den forbindelse ønsker 
at undersøge er 

 Forhold  der påvirkede ejendomsforhold, samfundsstruktur og sociale relationer, 

 Forskelle og ligheder mellem de 2 samfund, 

 Kan noget generelt siges om  udviklingen af ejendomsforhold og magtrelationer på Gotland 
og Island  
– afvigelser eller dele af et mønster?  
 

 
1.3. Anvendelse af kilder og foretaget forskning 
 
1.3.1. Teoretiske overvejelser 

 

Udgangspunkt I min undersøgelse af middelalderens bondesamfund på Gotland og Island vil være et 
forsøg på afklaring de to samfunds situation i forhold til et generelt billede af bondesamfund og de 
faktorer der påvirkede bondesamfundets karakter og udviklingen i de enkelte samfund. Jeg har 
derfor fundet det nyttigt at forholde materialet til generelle træk ved middelalderens bondesamfund, 
hentet fra studier af økonomisk og social lagdeling, og forhold der har påvirket disse.  
 
 

                                                 
1
 I min undersøgelse anvendes begrebet indflydelse som en del af magtrelation, som kan udgøre en modvægt 

til en ensidig magtudøvelse. 
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Eric Wolf: Bönder2: 

Til det formål har jeg fundet Eric Wolfs socialantropologiske studie af bondesamfund nyttig.  Wolf 
peger på grundlæggende kendetegn og betingelser for udvikling i bondesamfund. Inspireret af hans 
iagttagelser ønsker jeg at se på i hvilket omfang udvikling af bondesamfund på Gotland og Island 
passer ind i et større mønster, eller de er udtryk for afvigelser.  
 
Eric Wolf anlægger en marxistisk synsvinkel og beskriver bønder som en del af et større og 
sammensat samfund. Hvor det primitive, eller oprindelige jordbrugersamfund kendetegnes ved 
producenternes kontrol over produktionsmidler og udveksling af disse mod ligeværdige varer og 
tjenester, finder han at bondesamfundet adskiller sig ved krav fra dominerende samfundsgrupper på 
dets overskudsproduktion. Ifølge Wolf markerer statens fremvækst overgangen fra oprindelige 
jordbrugere til bønder. Først med integrering  i et samfund inden for en stat mener han der kan tales 
om en bondebefolkning, som han forbinder med pålæg af krav og sanktioner udefra. 
 
Bondesamfundets eksistens er ifølge Wolf afhængig af en balance mellem  

 Erstatningsfond – produktion til overlevelse og udskiftning af redskaber, 

 Ceremonifond – til vedligeholdelse af sociale relationer og den snævre samfundsorden, - og 

 Arrendefond – som udtryk for et overordnet krav på bondens arbejde med jorden, og den 
afgørende forskel mellem det oprindelige jordbrugersamfund og bondesamfundet. 

Af ekotyper inden for bondesamfundet skelner han mellem  

 Paleotekniske ekotyper, baseret på menneskelig og animalsk arbejdskraft og enkel teknologi, 
og 

 Neotekniske ekotyper, karakteriseret af specialiseret produktion. 
Wolf beskriver kontrollen over bondebefolkningens jord i form af domæner, som et patron-klient 
forhold, med ret til modtagelse af tribut for brug af jorden, nemlig 

 Patrimonisk, eller feudalt domæne, med arvelig domæneret inden for slægtsgrupper, 

 Prebendedomæne, et ikke-arveligt domæne tildelt som løn til embedsmænd i statens 
tjeneste, - og 

 Merkantilt domæne, udviklet med indførelsen af markedssystemet efter 1300. Bonden blev 
pålagt betaling af arrende for brug af jord, afhængig af udbud og efterspørgsel. 

I det middelalderlige Europa var samfundsorganisationen nord for alperne domineret af den 
patrimoniske domænetype. Sideløbende hermed blev imidlertid prebende af herskere givet i len til 
verdslige og kirkelige herremænd, og  med udvikling af markedssystemet  medførte merkantilt 
domæne i Nordeuropa en større satsning på jordbrugsforbedringer. 
Wolf skelner mellem bondesamfunds markedsinvolvering i form af 

 Sektionsmarked – mellem grupper omkring en enkelt interesse uden sociale  relationer, og 

 Netværksmarked – deltagerne forbundet af økonomiske forbindelser og jævnbyrdige 
relationer. 

Familietype  var ifølge Wolf bestemt af fødevaretilgang, behov for arbejdsstyrke, og omgivende 
kultursammenhæng, som produktionsteknik, arbejdsdeling og indretning af husholdning, 

 Storfamilien indrettet på gruppens kontinuitet, med den enkelte underordnet  gruppen, og 

 I kernefamilien mindre vægt på indordning, og friere spillerum i relationer udadtil. 
Ifølge Wolf var kernefamilier dominerende under nybyggerforhold og i samfund med voksende 
arbejdsdeling, som ved jordmangel,  ved behov for ekstra indkomst og  lønnet arbejdskraft i 
jordbruget. 
I en beskrivelse af arvemønstre i bondesamfund  skelner Wolf mellem udelbar arv, som primogenitur 
eller ultimogenitur, eller delbar arv – begge arvetyper afhængige af om arveret var begrænset til 

                                                 
2
 Wolf, 1971. 
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mandlige arvinger, eller kunne deles mellem kønnene. Wolf finder argument for delbar arv  i 
nybyggersamfund og højproduktive områder.  Opdeling af jorden i mindre lodder skabte imidlertid 
over tid behov for tilkøb af jord, kunne danne grobund for etablering af håndværk og småindustri, 
eller kunne fastholde bondebefolkning i fattigdom på en paleoteknisk basis. Udelbar arv, derimod, 
udvikledes i områder med patrimonisk domæne. En følge af dette arvesystem var, ifølge Wolf, 
opdeling af bondesamfundet i arvtagere og arveløse, og udgjorde grundlag for dannelse af et 
bondearistokrati,  styrkelse af bånd mellem jordejende familier,  og begrænsede 
ægteskabsmuligheder for jordløse sønner og døtre, der blev en arbejdskraftreserve. Wolf peger på en 
forbindelse mellem områder med udelbar arv og udvikling i neoteknisk retning, lige som industriel 
udvikling. 
 
Wolf beskriver det traditionelle bondesamfund som karakteriseret ved indgåelse af løst knyttede 
alliancer, koalitioner, som forsikring i dårlige tider. Han skelner mellem koalitioner med en eller flere 
tråde, mellem 2 eller flere parter- dyadiske eller polyadiske koalitioner, og mellem horisontale eller 
vertikale koalitioner. 
Han finder at flertrådige koalitioner, kombineret med polyadiske og horisontale koalitioner, kunne 
give sig udtryk  i udlignende og ensrettende bondesamfund, som lukkede og korporative 
fællesskaber, hvor det lokale fællesskab og ikke individet kontrollerede jorden, og mekanismer 
reducerede uligheder og fordelte byrder som skat og arrende mellem medlemmerne. Ved polyadiske 
og vertikale koalitioner kunne slægtninge inddrages til hjælp, lige som påberåbelse af fælles 
afstamning kunne udnyttes. Endelig peger  Wolf på 2 kendetegn i bønders samfundsorganisation, 
nemlig en tendens mod autonomi i den enkelte bondehusholdning, og en tendens til koalitioner for 
kortsigtede formål. Han finder bondesamfund præget af gensidig afhængighed og af betydningen af 
kontinuitet. 
 
Max Webers teorier om social stratifiering og klassestruktur3: 

Max Weber har i sin forskning beskæftiget sig med elitebegrebet og har i den forbindelse 
identificeret  3 former for social inddeling, nemlig 

 Klasser, bestemt af materiel velstand, skabt af samfundsgrupper i konkurrence på et marked, 
og orienteret mod markedets kræfter. 

  Statusgrupper, bestemt af uddannelse, herkomst og erhverv, ofte med udvikling af en livsstil 
der udtrykker politisk og økonomisk magt. Statusgrupper ser Weber som karakteriseret af 
arvelighed af embeder,  dannelse af sociale netværk gennem bl.a. ægteskabsalliancer inden 
for gruppen, og forbundet med feudale, eller patrimoniske systemer. 

  Partier, set som en målrettet organisationsform, med fokus på tilegnelse af indflydelse, og 
ofte i opposition til klassers og statusgruppers handlingsmønster. 

Mens Weber med denne inddeling ikke ser nogen rene tilfælde af klasser, statusgrupper eller partier, 
finder han, at summen af de 3 grupper udgør en social elite.  
 
I forbindelse med identificering af karakteren af social stratifiering vil jeg anvende Webers 
kategorisering for social inddeling. 
 
Gotland og Island – afvigelser eller dele af et mønster? 

I min undersøgelse vil jeg nærmere komme ind på i hvilket omfang det gotlandske og islandske 
bondesamfund i middelalderen kan siges at passe ind i et overordnet socialt, økonomisk og politisk 

                                                 
3
 Weber, 1966. 



7 
 

mønster, som antydet ovenfor, og  hvilke tegn på holdninger og værdier  der kan ses som udtryk 
herfor. 
 
1.3.2.  Kildemateriale og sekundær litteratur 
 
Kilder 
 
Af betydning for min opgave har jeg fundet kildemateriale der kan belyse ejendomsforhold og 
struktur i bondesamfundene, sociale relationer og magtrelationer, samt samfundsmæssige forhold og 
forandringer over tid. 
 
Kildemateriale til belysning af bondesamfund under Gotlands og Islands vikingetid og  middelalder er 
af meget forskellig karakter. For Islands vedkommende er omfattende litteratur bevaret, der kan give 
et indtryk af samfundssystem, leveforhold, og værdier i de første århundreder af Islands bosætning. 
Generelt gælder imidlertid for kildematerialet, at det er skrevet under indflydelse af kristendommen 
af mænd, der gennem tilknytning til kirken har fået uddannelse og skrivefærdigheder, og materialet 
beskæftiger sig primært med mænds anliggender. Arkæologiske spor af tidlig beboelse eksisterer i et 
vist omfang, men er endnu  sparsomt udforsket, og fortrinsvis knyttet til områder behandlet i 
sagamaterialet. For Gotlands vedkommende  er forholdet omvendt.  Det skriftlige kildemateriale er 
forholdsvis sparsomt, men dette kompenseres med et rigt materiale i form af  gravfund, spor af 
religiøs udøvelse, bebyggelse og kultivering, et omfattende runestensmateriale, og  et 
navnemateriale, der kan pege på  ejendomsforhold og sociale relationer relateret til tidlige 
bondesamfund. 
 
Fælles for Gotland og Island er eksistensen af tidlige historiske beretninger, og middelalderligt 
lovmateriale, nemlig, 

1. For Gotland, i form af  

 Gutasagan:  Teksten udgør tidligst bevarede kilde til  Gotlands oprindelse og 
samfundsdannelse. Teksten består af 6 korte kapitler, uden overskrift,  med en 
blanding af sagn om Gotlands oprindelse, folketradition om befolkning og 
udvandring, og beretning om konflikt med andre nationer og  kristning af øen, for 
mod slutningen af teksten at behandle mere formelle forholdsregler og betingelser 
ved biskopsvisitationer og mønstring af skibe og mænd for ledingstogter for 
sveakongen. Teksten bærer i sin form præg af mundtlig overlevering og menes, ud 
fra forhold der henvises til, at være nedskrevet på gutnisk i midten af 1300-tallet. 

 Gutalagen: Loven har traditionelt været anset for nedskrevet på gutnisk i 
begyndelsen af 1200-tallet  på kirkelig foranledning4, men dele af den kan som 
mundtligt overleveret lov være betydelig ældre. Inden for de senere år er 
tidsfæstningen for nedskrivning til 1200-tallet draget i tvivl, og slutningen af 1300-
tallet anført som nedskrivningstidspunkt. 5 Gutalagen var en lov for jordejende 
bønder i et demokratisk samfund, hvor  imidlertid kun bønderne havde fuld 
medborgerret, idet man skelnede mellem guter, ikke-guter og ufri. Handel og søfart 
omtales ikke i loven, ej heller tingenes funktion, eller instrumenter for lovens 
implementering. Suppleret med en del tilføjelser kom Gutalagen til at fungere frem 
til slutningen af 1500-tallet, hvor den under det danske overherredømme formelt 
erstattedes med Skånelagen. Af størst betydning for belysning af ejendomsforhold, 
kontrol over jord og magtforhold er afsnit om slægtsforhold og adgang til jord, samt 

                                                 
4
 Holmbäck og Wessén, 1943. 

5
 Siltberg, 1998, s.70. 
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afsnit om besluttende myndighed og forvaltning. Vedr. spørgsmålet om kirkens evt. 
påvirkning af lovens udformning, var kirkens stilling på Gotland begrænset, hvilket  
kommer til udtryk i lovens begrænsning af borttestamentering  til kirke eller kloster 
til 1/10  af  en jordejendom.6  For både Gutasagan og Gutalagen har jeg primært 
anvendt  Åke Holmbäcks og Elias Wesséns udgave fra 1943 i Svenska Landskapslagar, 
udgivet på Hugo Gebers förlag, Stockholm.7 

2. For Island udgøres tidligste historiske kildemateriale af  Íslendingabók og Landnámabók, 

 Íslendingabók anses generelt for historisk pålidelig, er skrevet omkring år 1122 af 
præsten Ári Thorgilsson (Ári inn frodi), og udgør tidligste bevarede historiske 
beretning om Islands bosætning og opbygning af institutionelle rammer for 
samfundet. Jeg har anvendt Halldór Hermannsons oversættelse til engelsk fra 1930, 
udgivet af Cornell University Library.8  

 Landnámabók er helt eller delvis bevaret i 5 versioner, der bygger på materiale fra 
11. århundrede. Forfattere menes bl.a. at have været Ári Thorgilsson og Kolskegg. 
Materialet udgør en opregning af bosætning og genealogi for godt 400 landnámsfolk 
over bosætningens første 5 generationer. Baggrund for nedskrivning af 
Landnámabók menes at have været et behov hos den jordejende befolkning i 1100-
tallet for påvisning, gennem genealogien, af nedstamning og hjemmel til land. Dette 
materiale anses i store træk for pålideligt, men i visse versioner påvirket af enkelte 
slægters særintersser i styrkelse af genealogi og hævdelse af ret til landområder. 
Landnámabók har fokuseret på indvandring af folk af skandinavisk baggrund, 
antagelig med henblik på modbevisning af påstande i Norge om at Island var et 
samfund af trællebaggrund.9 Jeg har anvendt en oversættelse tl engelsk fra 1972, 
foretaget af Hermann Pálsson og Paul Edwards, og udgivet af University of Manitoba 
Press.10 

 Islandsk lovmateriale er nedskrevet fra begyndelsen af 1100-tallet, under 
fællesbetegnelsen Grágás. Nedskrivning af islandsk sædvaneret påbegyndtes i 1117. 
Grágás anses som normgivende og udtryk for tankegang og livsform, om ikke som et 
billede af praksis, og  som privat nedskrevne retsbøger kan det argumenteres, at de 
er kontroversielt kildemateriale. Bevaret  lovmateriale udgøres først og fremmest af 
Konungsbók-manuskriptet, der menes nedskrevet omkring 1260, og Stadahólsbók-
manuskriptet, der er nedskrevet omkring 1280. Som kildemateriale indeholder 
Grágás en del uoverensstemmelser og modsigelser, på grund af tilføjelser og 
ændringer over tid af love og bestemmelser, i takt med ændringer i samfundet 
betingelser, ikke mindst under kristen påvirkning. Lovmaterialet kommer således til 
at afspejle samfundsmæssige forandringer over tid. Jeg har anvendt en engelsk 
udgave af Grágás fra 1980 og 2000, oversat og redigeret af Andrew Dennis, Peter 
Foote og Richard Perkins, og udgivet af University of Manitoba Press. 11 Denne 
udgave er baseret på Konungsbók-manuskriptet, suppleret med materiale fra 
Stadahólsbók. Med opgivelse af islandsk selvstændighed og underlæggelse under den 
norske krone, erstattedes Grágás som lovgrundlag midlertidigt med en norsk 
inspireret lovbog, Járnsida, der fra 1281-82 udskiftedes med Jónsbók der, med  basis i 

                                                 
6
 Holmbäck og Wessén, 1943, kap.7, s.8. 

7
 Holmbäck och Wessén, 1943. 

8
 Thorgilsson, 1930 

9
 Pálsson, 1972; Sigurdsson, 1988, s.29-30. 

10
 Pálsson, 1972. 

11
 Dennis et al., 1980 og 2000. 
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norsk lovgivning og tilpasning til islandsk lov, kom til stort set uforandret at danne lov 
på Island frem til midten af 1500-tallet. 

 For både Gotland og Island findes spor i landskabet af tidligere beboelse,  i form af 
husgrunde, og spor af opdyrkning og gravpladser. 

 
Af kildemateriale, der i karakter adskiller sig for de to områder, skal nævnes: 

  Revisionsbok för Gotland 1653: (”Jordeboken 1653”), der er den første fuldstændige 
beskrivelse af samtlige gotlandske gårdes ejendomsforhold og skattekraft, foretaget 
efter at Gotland i 1645 blev lagt ind under det svenske rige.  Revisionsboken er ikke 
en jordebog, men udgør underlaget for første statslige jordebog, der udkom i 1654. 
Bogen indeholder  redegørelse for 1.540 gårde fordelt på 1.700 bønder, med 
angivelse af navn på gård, ejer og underlydende partshavere,   oplysninger til grund 
for beskatning om  gårdes  bebyggelse og jordtilligende, samt en del oplysninger om 
ødelægning  af gårde12 og udnyttelse af disse ejendomme efter fraflytning. Jeg har 
anvendt en udgave i serien Gotlandica, udgivet i Visby 1974-1979.   

 Fra og med slutningen af 1400-tallet findes kilder til belysning af jordejendoms 
fordeling, med kolonisation og ødelægning, i form af Ivar Axelsson Totts 
räkenskapsbok för Gotland 1485-1487, og Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 
1523-24. 

 Yderligere kilder til indsigt om ejendomsforhold og sociale relationer på  Gotlands er 
runestene  samt gård- og stednavne. 

 For Islands vedkommende eksisterer et righoldigt skriftligt materiale til belysning af 
samfundsforhold og værdier, i form af  de historiske samtidssagaer, herunder 
Sturlunga saga, der nedskrevet i 1200-tallet i store træk anses som en historisk 
pålidelig fremstilling af politiske og sociale forhold i denne periode. Jeg har anvendt 
en dansk oversættelse ved Kr. Kålund, udgivet på Nordisk Forlag i 1904. 
 

Sekundær litteratur 
 

Gotlands og Islands middelalder har tiltrukket forskning fra en række discipliner. For et studie af  
bondesamfundenes opbygning og funktion, har  en del arbejder inden for historie, religionshistorie, 
antropologi, arkæologi, kulturgeografi samt stednavnsforskning været af interesse. For min 
undersøgelse af ejendomsforhold, samfundsstruktur og magtrelationer har især følgende studier 
været vigtige: 
 
Gotland: 

1. Torsten Blomkvist: Från ritualiserad tradition til institutionaliserad religion: Strategier för 
maktlegitimering på Gotland13: 
Til belysning af samfundsmæssige forandringer på Gotland behandler Torsten Blomkvist 
betingelser for magtens legitimering og håndhævelse i forbindelse med social og religiøs 
organisation frem til kristendommens indførelse, hvor verdslig og  kirkelig magt blev adskilt. 
Blomkvist peger på en række forhold af ekstern og intern karakter der har påvirket 
samfundsudviklingen og samspillet mellem kontinuitet og forandring fra jernalder til 
middelalder, herunder 

 Kontinuitet i ejendomsmæssige og nedstamningsmæssige forhold, 

                                                 
12

 Ødelægning: anvendelse af denne betegnelse henviser i opgaven til gårde, som er ubeboede og er ophørt 
med at udgøre egne skattemæssige eller brugsmæssige enheder, men kan være udnyttede under andre gårde. 
13

 Blomkvist, T., 2002. 
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 Ændringer over tid i form af legitimeringsstrategier for sikring af magt hos et ledende 
samfundslag, 

 Forandringer i social organisation og intern magtstruktur som følge af kristendommens 
indførelse. 

 
2. Per-Göran Ersson: Kolonisation och ödeläggelse på Gotland14: 

Til belysning af bevægelsen i agrar bebyggelse og udnyttelse i Gotlands middelalder har Per-
Göran Ersson  ud fra et billede af vikingetidens bosætningsmønster foretaget en kvantitativ 
analyse af bebyggelsesudviking  i form af kolonisation, regression og fornyet ekspansion i 
middelalderen. Erssons arbejde giver en indsigt i bevægelsen i bebyggelse og agrar 
anvendelse i undersøgelsesperioden, med det forbehold, at  undersøgelsen begrænser sig til 
gårdbrug og anvendelse af arealer markerede på kortmateriale fra omkring 1700. 
 

3. Kalle Måhl: Vägval: Vägar och samhälle på Gotland under 1500 år15: 
Studiet af vejnet og rumlig fordeling på Gotland giver en indsigt i vejnettets funktion og 
samfundets organisation. Ud fra kortlægning af Gotland fra 1700 gøres et forsøg på 
rekonstruktion  af kulturlandskab, bebyggelse og vejføring  for tidlig middelalder, vikingetid 
og yngre jernalder / folkevandringstid. Ud fra en analyse af 1700-tallets samfundsstruktur har 
Måhl med undersøgelsen kunnet sætte tidligere perioders forhold i perspektiv, med 
beskrivelse af bygdesammenhæng, kontinuitet og udvikling inden for bygden i takt med 
samfundsmæssige forandringer og behov, og forbindelse udadtil for regionale behov. 

 
4. Ingemar Olsson: Gotländska ortnamn16: 

Bogen er et studie af omkring 1500 gotlandske stednavne, deres herkomst, betydning  og 
udvikling, set i relation til det miljø og den tid i hvilken de er opstået. Olsson  ser 
stednavnsmaterialet som fortidslevn på linje med andre, og peger på nødvendigheden af 
samspil mellem forskning fra forskellige discipliner og med forskellige angrebsvinkler til 
afdækning af fortiden. Stednavnsmateriale kan dermed udgøre en vigtig brik i puslespillet og 
give oplysninger om også ejendoms- og magtstrukturer. 
 

Island: 
5. Kirsten Hastrup: Culture and History in Medieval Iceland17: 

I sin afhandling om Island under forandring i middelalderen, foretager Kirsten Hastrup en 
analyse af forandringer og deres årsag, gennem anvendelse af en antropologisk og en 
historisk synsvinkel. Hastup peger på en række forhold, der påvirkede samfundsstruktur og 
ændrede betingelser for adgang til jord og magt. Hun peger på indbyggede 
modsætningsforhold i den politiske struktur, nemlig godesystemet og tingsinstitutionen, og  
forskydning af  en balance mellem horisontale og vertikale principper i det sociale system.  
 

6. Jesse L. Byock: Society, Sagas and Power18: 
Til belysning af ledelses- og magtforhold på Island i fristatstiden giver Jesse Byock en 
fremstilling af forhold der på  Island styrede økonomiske ressourcer og anvendelse af magt. 
Med støtte i sagamaterialet tegner han et billede af islandsk ledelsessystem, relationer 
mellem goder og bønder, samt regulering af konflikter ad lovens vej.  Byock undersøger de 

                                                 
14

 Ersson, 1974. 
15

 Måhl, 2002. 
16

 Olsson, 1994. 
17

 Hastrup, 1985. 
18

 Byock, 1988. 
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sociale og økonomiske mønstre der gjorde det muligt for et hovedløst samfund at fungere 
som en stat, og han peger her på konsensus-princippet ved retsafgørelser og en gensidig 
afhængighed mellem goder og bønder. 
 

7. Einar Ól Sveinsson: The Age of the Sturlungs: Icelandic Civilization in the Thirteenth Century19: 
Til belysning af ændrede forudsætninger i den sidste del af fristatstiden for det islandske 
samfund peger Einar Ól Sveinsson på ændringer i syn og tænkemåde.  Det islandske 
tingmandssystem20 beskrives som en bremsende mekanisme for magtkoncentration hos 
goder og som bestemmende for en mentalitet præget af ansvarsfølelse, uafhængighed og 
selvværd. Tingmandssystemet repræsenterede ifølge ham en kultur der gik i opløsning, da 
afhængighedsforholdet blev sat ud af drift. Som årsag til fristatens opløsning lægger 
Sveinsson vægt på eksterne forhold som den norske krones interesser understøttet at kirkens 
styrkede stilling på Island – 2 forhold, der ifølge ham påvirkede og forstyrrede gamle 
strukturer og værdier. 

 
Kildemæssige begrænsninger 
 
Min  adgang til kilder og litteratur har af sproglige grunde været begrænset til materiale oversat fra 
gutnisk og islandsk. Jeg har her været henvist til indirekte kilder og behandling af forhold i tilgængelig 
litteratur. 
 
 

1.4. Metode 

Undersøgelsen bygger primært på tilgængelige kilder og litteratur. Med sin fokus på 
ejendomsforhold, social struktur og magtrelationer på Gotland og Island  i middelalderen,  har 
opgaven et magtperspektiv.  Kildemateriale er blevet vurderet i sammenhæng med øvrig litteratur 
for hjælp til belysning og sammenhæng i forhold der har påvirket ejendomsforhold og social struktur. 
Gennem undersøgelsen søges følgende forhold belyst, 

 Adgang til jordejendom – erhvervelse, arv og køb 

 Ejendomsforhold i forhold til samfundsstruktur og samfundsmæssig forandring 

 Bondesamfund,  social stratifiering og magtrelationer. 
På baggrund af en indledningsvis antagelse om sammenhæng mellem kontrol over jord, 
samfundsstruktur og sociale relationer  har jeg i min kildesøgning fokuseret på materiale der kunne 
belyse ejendomsforhold , ejendomsfordeling og ændringer over tid, samt forhold der var forbundet 
hermed på Gotland og Island. Ud fra ejendom eller kontrol over jord har undersøgelsen fokuseret  på 
udvikling af sociale relationer, social stratifiering, og magtforhold. Mønstre er blevet søgt for 
ejendomsforhold til jord og forandring heraf over tid, samt forhold forbundet hermed. Endelig er 
udviklingen i de 2 samfund vurderet i forhold til hinanden, og i forhold til en generel  udvikling i 
bondesamfund.  
 
Karakteren af tilgængeligt materiale for de 2 områder har været meget forskelligt.  Udgangspunkt er 
derfor taget i en afdækning af forholdene på Gotland, hvor det har været muligt ud fra tilgængeligt 
materiale som lovmateriale, kortlægning og fordeling af jordejendom, samt  foretagne undersøgelser 
af bevægelser i ejendomsforhold, at få et billede af kontinuitet og forandring i jordfordeling og 

                                                 
19

 Sveinsson, 1953. 
20

 Tingmandssystem: et islandsk system af jordejende bønder med formel tilslutning til en godes politiske magt 
og tingsfunktion. Status som tingmand var afhængig af økonomiske forudsætninger for betaling af tingsafgift 
(thingfararkaup). 



12 
 

bebyggelse fra yngre jernalder, og middelalderen igennem. Den samme type materiale har kun i 
begrænset omfang været tilgængelig for mig for Islands vedkommende.  Her har imidlertid 
berettende kilder, suppleret med foretagne studier af samfundsforandringer, kunnet give et billede 
der har kunnet sammenholdes med forhold på Gotland. Til grund for opgaven har desuden  ligget 
tilgængeligt lovmateriale for de 2 samfund. 
 
Som en fælles  reference for ejendomsforhold og sociale relationer på Gotland og Island har jeg valgt 
at se disse i forhold til almene kendetegn og mønstre for bondesamfund, påpeget af den amerikanske 
socialantropolog Eric Wolf. Eric Wolfs kategorisering af bondesamfund har jeg anvendt som en hjælp 
til identificering af i hvilket omfang bondesamfund på Gotland og Island passer ind i, eller adskiller sig 
fra et overordnet mønster.  På samme måde har jeg valgt at se social stratifiering og 
magtkoncentrering i forhold til en kategorisering af elitære grupper foretaget af den tyske sociolog 
Max Weber.  I denne forbindelse har jeg gjort brug af en iagttagelse af forholdet mellem horisontale 
og vertikale sociale relationer. 
 
1.4.1. Afgrænsning af undersøgelsen 

 
Undersøgelsen behandler udviklingen i de 2 samfund i vikingetid og middelalder, med hovedvægt på 
sidstnævnte periode, og frem til begyndelsen af 1600tallet. For Gotlands vedkommende udgjorde 
dette tidspunkt ændring af det gotlandske retssystem og afskaffelse af det gotlandske 
landsdommerembede. For Island udgjorde  tidspunktet indførelse af dansk handelsmonopol på 
Island. 
 
Undersøgelsen af ejendomsforhold begrænser sig  for både Gotland og Island til jordejendom, og har 
dermed ikke beskæftiget sig med handel eller fiskeri. For Gotlands vedkommende  har jeg dermed 
valgt at se bort fra en indkomstkilde, der kan have været af betydning for social stratifiering og 
statusdannelse. For Gotland  en evt. betydning af forbindelsen til Visby heller ikke medtaget i 
undersøgelsen. 
 
1.4.2. Bemærkninger til sproglig fremstilling 

Ved angivelse af islandske personnavne eller stednavne har jeg forsøgt at anvende islandsk 
stavemåde, dog i en tilpasset form hvad angår det særlige islandske th, og det bløde d. Hvor jeg har 
fundet behov for det, er gotlandske og islandske begreber og betegnelser angivet i parentes. 
 
I en skelnen mellem gutnisk og gotlandsk, anvendes gutnisk som betegnelse for etnisk og sprogligt 
tilhørsforhold, mens gotlandsk er anvendt som geografisk tilhørsforhold. 
 
Ved henvisning til kildemateriale og anvendt litteratur i teksten, er titel gengivet i versaler. 
 
 

1.5. Disposition 

Ud fra en afklaring af begrebet bondesamfund på Gotland og Island tager undersøgelsen afsæt i en 
kortlægning af bondesamfundets udvikling på Gotland, samt sociale relationer i forhold til 
jordejendom og samfundsmæssig indflydelse. Det billede der fremkommer af det gotlandske 
bondesamfund relateres til Eric Wolfs karakteristik af grundlæggende træk ved middelalderens 
bondesamfund i Nordeuropa. 
 



13 
 

Anden del af undersøgelsen behandler udviklingen af ejendomsforhold og ændringer i social struktur 
og relationer på Island i den behandlede periode. Udviklingen på Island sammenholdes med 
gotlandske forhold, og relateres til et overordnet mønster for middelalderens bondesamfund. 
 
Endelig foretages der en samlet vurdering af  ejendomsforhold og samfundsudvikling  på Gotland og 
Island i forhold til et generelt mønster for ejendomsforhold og magtstruktur i nordeuropæiske  
bondesamfund, som beskrevet af Wolf. 
 
 
 

2. Baggrund  

 
De historiske forudsætninger og  betingelser adskiller sig  for bondesamfund på Gotland og Island i 
vikingetid og middelalder.  Hvor der på Gotland kan spores en bebyggelsesmæssig og 
jordbrugsmæssig kontinuitet langt tilbage i tiden, udgør Island det senest befolkede samfund i 
Europa,  med en bosætning fra slutningen på 800-tallet af en befolkning af blandet baggrund. 
 
 På  Gotland vidner arkæologiske fund om en beboelse tilbage fra stenalderen. I landskabet findes 
tegn på fastere bosætning fra bronzealderen med skeletgrave og første tegn på opdyrkning, og fra 
jernalderen ses der tegn på en social organisering i en bygdekultur med en begyndende 
individualisering i form af indhegning af marker. Tegn på denne udvikling ses i stengrunde, grave, og 
markering af kultpladser og kommunikationsveje.  Med sin rigdom på fortidslevn fortæller det 
gotlandske landskab sin egen historie om bebyggelse, ejendomsforhold og sociale strukturer.  
Gotlandsk  bosætningsmønster og ejendomsforhold er præget af en kontinuitet fra jernalderen, hvor 
en intensifiering anses  at være sket i jordbruget. Denne udvikling forbindes med overgang til 
bofasthed og bygning af stenhuse, der kan spores som fundamenter i landskabet, og også med 
overgang til individualiseret  ejendoms- og brugsret, og  fra kollektiv til individuel udnyttelse af 
jorden. En sådan udvikling antydes af tegn på indhegning af hjemmemarker, der kan have været 
suppleret af  adgang til græsning  i en  naboskabsbaseret form for bygdefællesskab. Størrelser på 
udgravede  husfundamenter, og  gravfund i tilknytning til beboelsespladser fra denne tid  styrker 
forestillingen om en udvikling  mod en familiebaseret jordbrugsform.21 Markinddeling og 
placeringsmæssig sammenhæng mellem middelalderlig og  tidligere perioders bebyggelse, samt 
gravsætninger og runesten i tilknytning hertil, peger på kontinuitet i jordbrug og beboelse. 
Privatisering af jord forbindes med forfædrekult til legitimering af retten til jord,  og stenstrenge 
mellem  husfundamenter og grave ses som hævdelse heraf gennem slægtsforbindelsen mellem 
levende og døde, og til sikring af kontinuitet.22  Der bliver hermed tale om markering af individuel ret 
gennem et lokalt, kollektivt tilhørsforhold og en fælles fortid – et forhold, der reflekteres i Gutalagens 
bestemmelser om ret til køb af jordejendom.23 Tegn i landskabet på ændringer i ejendomsforhold 
mod privatisering falder på Gotland sammen med visse tegn på social stratifiering i form af halkultur 
og centrale pladser med religiøse og offentlige funktioner.  
 
Bebyggelse og jordfordeling i vikingetid og middelalder viser tydelige tegn på kontinuitet fra tidligere 
tiders markinddelinger og kommunikationsnet inden for lokalsamfundet, bygden, og i netværk til 
omgivende samfund.  Inden for de enkelte jordejendomme kan bebyggelse være flyttet eller nedlagt i 

                                                 
21

 Blomkvist, 2002, s.71-73. 
22

 Blomkvist, 2002, s.85-88. 
23

 Holmbäck og Wessén, 1943, s.229-230. 
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form af ødelægning, men i store træk repræsenterer tidligste kortlægning af det godtlandske 
landområde fra omkring 1700 en kontinuitet i forhold til jernalderens agrare bebyggelse og 
udnyttelse.24 
 
Befolkningsstørrelsen  i det gotlandske landområde er fra et skønnet antal gårde i jernalder på 
mellem 750 og 1.500, i 1412 angivet til 2.300 gårde eller ”mænd”  i forbindelse med Erik af 
Pommerns skattelægning af øen,25 og er i forbindelse med Revisionsboken 1653 opgivet  til 1.700 
jordejende bønder fordelt på 1.500 gårde, excl. præstegårde og klostergårde.26  
Befolkningsudviklingen i det gotlandke landområdet har i middelalderen været begrænset.  
 
Bosætning af Island – landnám – skete ifølge Landnámabók som  resultat af en stærk 
befolkningsvækst  i Skandinavien under vikingetiden. Udvandring fra Norge og norske bosætninger i 
Nordatlanten skete for en stor del  som et resultat af stigende befolkning og pres på jord i Norge og 
som reaktion på begyndende statsdannelse og centralisering af magten  der.27 Island var dermed i 
udgangspunktet et nybyggersamfund. Landnámabók 28 fokuserer på nordisk baggrund i bosætningen 
af Island og opregner  ved navn omkring 400  mere fremtrædende  landnámsfolk, herunder 16 
kvinder,  der i perioden 870-tallet til 930 udvandrede fra overbefolkede områder i det sydlige Norge 
eller fra bosætninger i det nordatlantiske område  for at slå sig ned i hvert sit afmålte territorium på 
Island.  Landnámabók ’s oplysninger fokuserer på udvandring  af højbyrdige folk af nordisk herkomst 
og omtaler kun undtagelsesvis landnámsfolk af anden baggrund. Nyere forskning har imidlertid 
påpeget en underrapportering af indvandring af folk af ikke-nordisk herkomst, og at mellem 14 og 
40% af befolkningen ved den tidlige bosætning var af keltisk baggrund, for kvinder op til 50%.29  
 
Omkring år 930 regnedes Island, ifølge Àri Thorgilsson, for fuldt udbygget (albyggt),30 dvs. tilgængelig, 
dyrkbar jord var taget i brug. Baseret på Landnámabók’s opregning af en nordisk befolkning på godt 
3.000 over de første 5 generationer, er befolkningen i 930 anslået til at have været mellem 20.000 og 
35.000.31 En fortsat befolkningsvækst kan imidlertid ses frem til 1095, hvor en folketælling, foretaget 
efter velstandsprincip32, gav 4.560 tingskattebønder, på hvilket grundlag man har anslået den 
samlede befolkning på dette tidspunkt til 60-70.000.33 
 
Hvor der på Gotland var tale om en langvarig udvikling af et bondesamfund, der sandsynligvis var  
baseret på familiebrug og lokal bygdetilhørighed, blev bosætningen på Island fra starten styret af en 
ledende samfundsgruppe, nemlig en overklasse af nordisk baggrund, der definerede strukturen for 
det nye samfund. 
 
Trods selvstændig status og egen forfatning var de 2 samfund fra vikingetiden knyttet til en ekstern 
magt. Gotland i form af en fra vendeltiden  frivillig indgåelse i et tributforhold  til sveariget, der 

                                                 
24

 Måhl, 2002. 
25

 Siltberg, 1998, s.74. 
26

Östlund-Stjärnegårdh, 1979. (Her fra: Siltberg, 1993, s.5). 
27

 Pálsson, 1972. 
28

 Pálsson, 1972. 
29

 Jacobsen, 2005, s.290; Sigurdsson, 1988, s.30-34. 
30

 Thorgilsson. (Her fra: Hermansson, 1930, s.62). 
31

 Jón Larussons konklusion er en befolkning på 35.000, på baggrund af en række skøn. (Her fra: Hastrup, 1985, 
s.169). Grethe Jacobsen vurderer tallet i år 93o til at være 23.000 og i år 1000 til omkring 33.ooo (Jacobsen, 
2005, s.289). 
32

 En folketælling af frie bønder med tilstrækkelig formue til at være pligtige til betaling af tingskat 
(thingfararkaup). (Her fra: Hastrup, 1985, s.122-123). 
33

 Hastrup, 1985, s.169-171.  



15 
 

senere udvidedes til en fast årlig afgift til den svenske krone, og Island i form af personlige bånd og et 
vist udenrigspolitisk afhængighedsforhold til den norske krone, der i løbet af middelalderen 
uddybedes. Kirkeligt blev begge  samfund underlagt ekstern myndighed. 
 
Synet varierer for afslutningen på Gotlands status som selvstyrende  bondesamfund, også betegnet 
som bonderepublik eller landsmenighed.  Hvor Hugo Yrwing mener dette skete i 1411 i forbindelse 
med Erik af Pommerns overtagelse af Gotland og opførelse af Visborg slot, finder Tryggve Siltberg at 
det afgørende tidspunkt var år 1622, med den danske myndigheds afsættelse af  gotlandsk 
landsdommer og indførelse af ændringer i retssystemet.34  Islands opgivelse af selvstændighed som 
fristat skete i  perioden 1262-64, med aftale om underlægning under den norske krone. Intern 
selvforvaltning bevaredes i nogen grad til under dansk overherredømme år 1380. 

 
 
 

3. Undersøgelse  
 
 

3.1. Begrebet bondesamfund på Gotland og Island 

 
Eric Wolf skelner i sin kategorisering af bondesamfund35  mellem primitive, eller oprindelige 
jordbrugere, og bønder, der af ham kendestegnes ved at være genstand for en overordnet 
samfundsgruppes krav på overskudsproduktion af jorden. Jeg vil i min undersøgelse vælge en 
bredere definition af bondesamfund, der kan rumme hans 2 kategorier under en fælles betegnelse, 
nemlig som grupper der kan indgå i et større sammensat samfund, med en produktions- og livsform, 
der er baseret på anvendelse af jorden, og med varierende vertikale og horisontale bånd. Denne 
definition svarer for mig at se til en almindelig anerkendt forståelse af begrebet bønder, uanset 
økonomisk eller politisk afhængighedsforhold. Bønders indplacering i en social lagdeling  er historisk 
sket ud fra materielle forudsætninger, internt inden for det enkelte bondefællesskab   og eksternt i 
det omgivende og større samfund. Bondesamfundet ses således af mig både som et bondefællesskab 
på det lokale niveau, og som en samfundsgruppe på det større statslige samfundsniveau. 
 
Bondesamfund på Gotland og Island har inden for den periode jeg har valgt at behandle, nemlig 
vikingetid og middelalder,  været baseret på et samfundslag af frie og selvejende bønder, der i 
udgangspunktet ud fra fælles interesser og behov har defineret  deres samfund, samt regler og 
mekanismer for styring og kontrol af samfundene indadtil, og forsvar mod trusler udefra.  
 
Den samfundsstruktur  der har ligget til grund for udvikling fra vikingetiden til middelalderens 
samfund har på Gotland og Island lignet hinanden på en række områder, nemlig ved 

 Fravalg af centraliseret magt og udvikling af et samfund baseret på loven og altinget som 
højeste instans, og  opdeling af landet i lavere retslige og administrative instanser. 

 Udvikling af et bondesamfund baseret på enkeltgårde, med bondehusholdningen som 
basisenhed, og decentraliseret selvforvaltning på sogneniveau eller kommunalt (hreppr) 
niveau. 

De 2 samfund har haft tilfælles en historisk betinget tilknytning til en ekstern magt, som på forskellig 
måde har påvirket samfundenes udvikling. Hvor både Gotland og Island baserede forfatning og 

                                                 
34

 Siltberg, 1993, s.37-40. 
35

 Wolf, 1971, s.14-17. 
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samfundsstruktur  på bondestandens repræsentative indflydelse, var det ejendomsforholdet til 
jorden der blev udslagsgivende for samfundenes udvikling, gennem styring af sociale relationer, og 
gennem manifestering af magtforhold. 
 
Forudsætninger og betingelser har imidlertid været forskellige.  Samtidig med at det gotlandske 
bondesamfund i middelalderen var resultat af en lang kontinuitet i bebyggelse og udnyttelse af 
jorden var der sket en gradvis udvikling af et individualiseret lokalsamfund baseret på 
nabofællesskab, med en fælles etnisk  bevidsthed, og holdt sammen af fælles lovgivning og fælles 
tingsystem. Det islandske samfund udgjordes i udgangspunktet af individuelle nybyggere af forskellig 
social og geografisk baggrund, hvoraf en dominerende gruppe, ud fra et behov for fælles grundlag for 
samfundet, tog initiativ til oprettelse af lovgivende og dømmende myndighed, tingsinstitutionen. 
Endelig har de naturgivne betingelser for bondesamfund på Island adskilt sig fra Gotland. 

 
 
3.2. Jordejendom og samfundsrelationer på Gotland og Island 
 
3.2.1. Gotland 
 
Individuel ejendoms- og brugsret til jorden  synes på Gotland fra tidlig tid at have defineret det lokale 
bondesamfund, bygden, som et afgrænset territorium styret af lokalbefolkningens fælles  behov, og 
set i forhold til individualiseret ejendomsret. Der bliver således tale om såvel en geografisk 
afgrænsning af ejendom og bygd, som  om definering af et kollektivt fællesskab i form af 
bygdetilhørighed. Runesten opstillet ved bygdegrænser menes at kunne have tjent  markering af 
bygdeterritorier. Den gamle horisontale bygdetilhørighed, som indebar en høj grad af lokal 
selvbestemmelse,  ser ud til at ligge til grund for udvikling af det gotlandske samfund og en senere 
administrativ sogneopdeling. 
 
Adgang til  jordejendom ved arv og køb: 
 
Den frie, selvejende bondes stilling og byrdsret på Gotland  indeholder rester af gammel opfattelse af 
jorden som tilhørende ætten, og den enkeltes retsstilling forbundet med tilhørsforhold til ætten. 
Først som medlem af en æt tilhørte et individ retssamfundet. Med et bilateralt slægtskabssystem 
blev overdragelse af jord ved arv eller køb dermed ikke en overdragelse mellem 2 individer, men 
mellem 2 slægtslinjer eller ætter.36 
 
Arv: 
Adgang til jord har været knyttet til slægtskab og  lokal tilhørighed, og jordmarkedet ser ud til at have 
været hårdt reguleret af det gotlandske lokalsamfund. Gutalagens bestemmelser vedr. arv af jord 
angiver at det gotlandske nedstamningssystem var bilateralt,  med nøje regler for arv på kvinde- og 
mandsside, og behov for redegørelse for slægtsforhold til  4. led for retfærdiggørelse af arvekrav. 
Arveregler var baserede på primogenitur og mandlig forret til arv. Arv til yngre søskende var i form af 
løsøre i mindre størrelsesorden. Døtre var berettiget til en vis fædrene arv, og til del i mødrene og 
farmødrene arv. Adgang til jord for kvinder kunne ske i form af tilbagearv efter afdøde sønner, eller 
som fædrene arv i tilfælde af mangel på mandlige arveberettigede slægtninge. Arvejord kunne ikke 
overføres direkte mellem ægtefæller. Enker var berettiget til at tage med sig hvad de havde ført ind i 
ægteskabet, og derudover en vis pension i form af naturalier og penge.37 Størrelsesordenen på arv til 
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jordløse søskende er usikker, men i bestemmelser om bryllup og arv anføres at brødre har ansvar for 
bortgiftning af deres søstre, og i modsat fald betaling af 1/8 af deres jordejendom til ophold, 
administreret af mandlige slægtninge, lige som ugifte søstre har ret til arv efter brødre på 1/8 af 
ejendommen, efter udtagning af gæld.38 39 Dette, finder jeg, kunne pege på at døtres arv var i denne 
størrelse. Det er usikkert om det samme kunne gælde  jordløse brødre. 
 
Et omfattende runestensmateriale eksisterer til illustration af arveregler og manifestation af 
slægtsrelationer med krav på arv. Et eksempel herpå er en runestensgruppe fra Sjonhem, rejst af 
forældre over 3 sønner, med følgende indskrifter: 

 ”Rodvisl og Rodälv de lod rejse stenene efter tre sønner. Denne efter Rodfos. Ham sveg 
valakker på udfærden. Gud  hjælpe Rodfos’ sjæl. Gud svige dem, som sveg ham”. 

 ”Denne efter Ai-. Han døde i Vindau. To søstre … tre brødre. Rodald(?) og Rodgut, Rodar og 
Torstain, de er farbrødre”. (Den forsvundne tekst … menes at have været: ”overlevede”). 

 ”Denne efter Hailfos (?). Han døde hjemme og havde en datter. Hun bedder Hailvi. Valdinga-
Udd(?) gjorde stenene og … Dan og Botbjärn ristede”. 

Teksterne ser ud til at gøre rede for et arveforhold, hvor Hailvi var berettiget til arv efter sin fader, 
men delt med Ai-’s søste og farbrødre.40   
 
Slægtens betydning har været central, men  på grund af slægtens individualiserede sammensætning, 
hvor hvert menneske havde sin egen slægtsforbindelse fordelt på fædrene og mødrene side, har der 
samtidig været en klar afgrænsning mellem slægtsrelationer på den ene side, og på den anden side 
den enkelte gårdhusholdnings kernefamilie og individualiserede ejendom.  Arvesystemet med 
primogenitur  og gårdhusholdninger baseret på en kernefamilie har på Gotland været forbundet med 
en begrænset familiestørrelse og sikkert involveret børnebegrænsning og en vis udvandring  fra 
jordbruget i form af beskæftigelse med  fiskeri, oversøisk handel, og i middelalderen i form af 
indvandring til byen.  
 
Køb og salg af jord: 
Køb af jordejendom  var  underlagt stramme regler og begrænsninger ud fra hensyn om beskyttelse 
af slægtsjord.  Forudsætninger for berettigelse til køb var slægtskab med arveberettigelse eller 
tilhørighed til ætten, og endelig tilhørighed til det lokale ting, hvorunder ejendommen hørte. 
Begrænsningerne var således relateret til både slægtskab og til geografisk tilknytning. Gutalagens 
bestemmelser vedr. køb af jordejendom begrænser salg af ejendom uden for slægten til 
nødsituation. En forudsætning for gyldigt salg var et skøn foretaget af slægtninge og repræsentanter 
for sognet, sognemænd. Gyldigt salg var  endvidere afhængig af godkendelse af det lokale ting, og 
ved salg uden for slægten erlæggelse af et beløb, afrad, til arveberettigede slægtninge.41   
 
Et bemærkelsesværdigt afsnit i Gutalagen lyder: 

”Enhver, som forøder jord, som giver tre mark i leje, uden nød tvinger, han har forbrudt sin 
hals og hans kvinde sin kirkeplads; hun skal stå bagved i klokketårnet”.42 

Dette afsnit angiver med al tydelighed den vægt der blev tillagt bevaring af ejendom inden for 
slægten. Lovens bestemmelser ser ud til at have været forbundet med  behovet for bevaring af 
slægtsbaseret jordejendom og ønske om beskyttelse mod opkøb udefra . Trods  lovens begrænsning 
af køb og salg til slægt, arveberettigede, eller i det mindste til lokale  inden for  tingsområdet,  ser det 
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ud til at ejendom  er blevet købt  af folk udefra, herunder ikke-gotlændinge. Tryggve Siltberg peger 
på, at sådan erhvervelse  har været arv eller anskaffelse med udtrykkelig godkendelse fra involveret 
slægt og  lokalt ting43.  Jeg mener at der her bl.a. også  kan have været tale om optagelse i ætten af 
børn af blandede ægteskaber eller uægte børn ved påkaldelse af gutnisk nedstamning i 4. led.44  
 
Et område hvor loven var mere imødekommende var i forbindelse med sammenlægning af jorder.45  
Her åbnedes der mulighed for salg af jord mod køb af andet ligeværdigt areal, ”til større välmak”.  
Denne bestemmelse reflekterer skiftende forhold i vikingetid og middelalder og hænger efter min 
mening sammen med primogenitur-systemet og en lav befolkningsvækst. Denne må til tider have 
medført mangel på direkte arvinger og nødvendiggjort omfordeling af jorder på eksisterende aktive 
gårde i bygden. Fluktuationer i form af periodevis ødelægning af gårde og  opdeling af eksisterende 
gårde i nye enheder, kløvninger, er et udtryk for skiftende behov. 
 
Ejendomsforhold – ændringer i kulturlandskab og fordeling på enheder: 
 
Ud fra arkæologisk materiale varierer et skønnet  antal af gårde eller bopladser i jernalderen fra 
mellem 750 og  1.50046. For middelalderen bliver tallene mere pålidelige. Erik af Pommerns 
skatteopgivelse for 1413 angiver et mandtal for Gotland på 2.300, bestående af  1.500 gårde og de 
resterende 800 i form af dagsværk pålagt øvrig befolkning uden jordejende status.47 Den forholdsvis 
store forskel  mellem mandtal og gårdstal, sammenlignet med senere tal, som eksempelvis 1653/54, 
mener jeg må betyde medtagelse af alle kategorier ud over jordejende bønder, som husmænd, 
jordløse landarbejdere, håndværkere,  og måske til og med aftægtsfolk. En indikation på et gårdstal 
omkring 1.500 i 1300-tallet gives i en afskrift fra 1585 af en taxusliste over tiendebetalende  bønder 
for 39 sogne i mellemste og sydlige treding af Gotland, og Revisionsboken 1653, som er Gotlands 
første jordebogslignende fortegnelse med oplysninger specificeret pr. gård,  opgiver antallet 
jordejende  bønder til 1.700 repræsenteret af 1.540 gårde, excl. præstegårde.48 Fra og med den 
første egentlige Jordebok 1654 ændredes en tidligere tingsvis og kollektiv skatteansættelse til 
beskatning specificeret pr. individuel gård.  
  
På grund af lovgivning om arv, og regulering af køb og salg af jordejendom,  var forskel i 
gårdsstørrelse på Gotland behersket.  Der synes at have hersket en overvågning på bygdeniveau ikke 
kun mod ekstern overtagelse af jordejendom, men også  mod koncentration af jordejendom og 
dannelse af et aristokrati baseret på jord. Med bygning af Visborg slot i begyndelsen af 1400-tallet 
etableredes et feudalt styre med beskatning af bønders produktion, men jordtilligende direkte 
underlagt kongsgården var begrænset til  en størrelse på 2-3 gårde.  På samme måde var jord under 
Roma kloster begrænset til en størrelse svarende til  10 gårde.49  I den forbindelse er en bestemmelse 
i Gutalagen interessant, nemlig begrænsning i testamentering af jordejendom til kloster eller kirke til 
10% af jordejendom.50 
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Målt efter den i middelalderen udviklede værdienhed for jordejendom, marklejet51 52, har 
spredningen i gårdsstørrelse, skattekraft og indbyrdes forhold fra vikingetiden og ind i middelalderen 
holdt sig nogenlunde konstant, og blandt den jordejende befolkning ikke udgjort store forskelle i 
gårdsstørrelse og socialt niveau, der var bestemt af den enkelte husholdnings udnyttelsesevne, og af 
fluktuationer i  jordbruget .  Marklejtallet  er blevet set som en nøgle til Gotlands sociale struktur. 
Baseret på en redegørelse for samtlige gårde i  Revisionsboken 1653, og en fordeling af størrelse på 
gårde målt i marklej, har Trygge Siltberg vist, at der var tale om et relativt egalitært bondesamfund. 
Med en spændvidde på mellem  0 og 32 marklej blandt gotlandske gårde, viste en undersøgelse af 
1.753 gårdsenheder53 følgende fordeling 

2/3 af gårdene:  2 - 10 marklej 
1/4 af gårdene:  lige over 10 marklej 
1/10 af gårdene:  derover. 

Næsten 90% af de medregnede gårdsenheder havde en størrelse på mellem 3 og 15 marklej. 
Derimod var der i undersøgelsen ingen spor af en stormandsklasse, baseret på jordejendom.54 
Jordejendom var imidlertid ikke den eneste kilde til velstand. Bortset fra handel som supplerende 
indkomst for bondesamfundet over hele øen, var kalkbrydning i den nordlige del af øen en kilde til 
indtægt. I denne del var marklejtallene forholdsvis lave. 
 
Med udgangspunkt i tidligste lantmäterikort over Gotland fra omkring 1700 har henholdsvis Per-
Göran Ersson, Kalle Måhl og Tryggve Siltberg ud fra forskellige vinkler foretaget en retrogressiv 
sporing af kontinuitet og forandring i bebyggelse og tilhørende jordtilligende.55  En stor del af den 
middelalderlige  gårdsbebyggelse på Gotland har haft rødder tilbage til jernalderen. Tegn på 
individualisering og afmærkning af skel mellem ejendomme ses i landskabet i form af  stengærder, og 
Gutalagen indeholder bestemmelser om  grænsedragning og vedligeholdelse af hegn.56 Mønstret i 
udbygning af landområdet var dannet ud fra tidlige centralbygder bestående af ejendomme placeret 
på god jord.  Senere etablerede brugsenheder var typisk mindre, beliggende mere perifert, og 
undertiden på mere marginal  jord. Endelig medførte gårdskløvninger i middelalderen, og senere 
partskløvninger, et  mere uregelmæssigt billede. Det var i første omgang de mindre og perifert 
beliggende ejendomme, der var udsat for ødelægning i regressionsperioder, og som i tilfælde af 
permanent afhusning blev udlagt til græsning og anden anvendelse, eller lagt ind under 
naboejendomme.   Ved sammenholdning af aldersbestemmelse af jordejendomme  ud fra 
gårdsnavne og gårdenes fysiske nærhed til fortidslevn i landskabet , anser jeg at det billede af 
jordfordeling på ejendomme, der fremkommer for 1653, også vil kunne anvendes tilnærmelsesvist til 
belysning af forhold tilbage til vikingetid og tidlig middelalder. 
 
Den samlede periode fra vikingetid og frem til 1653 har ifølge Per-Göran Ersson været udsat for en 
række fluktuationer, nemlig 

 Den gotlandske kulturbygd anses for at have været udbygget omkring 1300 efter en kraftig 
kolonisation og udvidelse af opdyrket område i vikingetid og tidlig middelalder. Yderligere 
ekspansion  skete under højmiddelalderen i form af afstykninger af selvstændige 
gårdsenheder fra modergårde, i første omgang af gårdskløvninger i flere selvstændige 
enheder, og senere  i form af etablering af dobbeltgårde, og af partskløvninger som 

                                                 
51

 1 marklej, som værdimålestok og jordetal, omtales i Gutalagen, og angives at svaret til 3, senere 5 tdr. land 
mark eller mandslæt, eller modsvarende udnyttelsesværdi af jordtilligende (Ersson, 1974, s.17). 
52

 Mandslæt: angivelse på værdien af eng slået af en mand på en dag. 
53

 I tallet er her medtaget gårdsparter, der skattemæssigt har ”gemt” sig bag modergårde. 
54

 Siltberg, 1993, s.23-25. 
55

 Ersson, 1974; Måhl, 2002; Siltberg, 1993. 
56

 Holmbäck og Wessén, 1943, kap. 24a, 25 og 26, s.226-228. 



20 
 

brugsenheder underlagt en hovedgård, uden selvstændig skattemæssig registrering. Trods 
partskløvede gårde allerede i 1653 udgjorde omkring 14% af antallet registrerede gårde, 
fremgår disse ikke af  de tidligste lantmäterikort som selvstændige gårde, idet de på grund af 
manglende skattemæssig  registrering ”gemmer” sig bag de hovedparter hvorfra de blev  
udskilt. 

 En ekspansionsperiode frem til højmiddelalderen blev  i perioden omkring 1350 – 1450 fulgt 
af en periode af regression og ødelægning af etablerede brug, delvis forårsaget af den sorte 
død. Endelig -  efter en fornyet ekspansion med genoptagelse af tidligere nedlagte jordbrug 
og  etablering af nye brugsenheder  – har der i 1500-tallet været en periode præget af 
ødelægning, antagelig påvirket af voksende skattetryk, der antydes af flere klageskrivelser i 
1550-tallet, og nedsættelse af en dansk kommission  til undersøgelse af ødelægningens 
omfang og omstændigheder.57   

En undersøgelse af gårdsnavne forbundet med de forskellige perioders ekspansion og regression i 
jordbrugsenheder understøtter  et billede af en tidlig kløvning omkring 12-1300-tallet af større gamle 
gårde til nye enheder uden fælles navn, fulgt af en senere deling i 1400-tallet med  det oprindelige 
navn bevaret for begge parter. Identificerede ødegårde tilhører ofte en navnetype af en yngre 
kategori eller skjuler sig bag betegnelser for græsning, udjord eller lignende.58  
 
Samfundsmæssig organisation og struktur: 
 
Samfundslag: 
Det gotlandske landområde var i vikingetiden og middelalderen et bondesamfund.  Med en social 
opdeling mellem gutnisk/ikke gutnisk, fri/ufri, og jordejere/jordløse, var den gutniske, selvejende 
bondestand den helt dominerende sociale stand. Noget  aristokrati eller feudalt system eksisterede 
ikke på Gotland før indlemmelse som provins i det danske rige. Inden for bondesamfundets 
forholdsvis homogene gruppe kunne dog efterhånden en lagdeling udskilles af storbønder, præster 
og tingsdommere, der i kraft af deres forudsætninger og indflydelse fik en særstilling. Uden for dette 
samfundslag af frie, selvejende og gutniske bønder fandtes en gruppe af ufri eller jordløs 
arbejdskraft, hvis størrelse ser ud til at have været reguleret gennem dels børnebegrænsning, dels 
afvandring fra landområdet. Medvirkende hertil har sikkert været arvesystemets modvirkning af 
opdeling af jord, og Visbys evne til opsugning af overskydende arbejdskraft fra landområdet.  
 
Bondehusholdningen: 
Det gotlandske bondesamfund har været præget af kontinuitet i en sådan grad, at det har været 
muligt ud fra tidligste kortlægning omkring år 1700 i nogen grad at rekonstruere tidligere 
samfundsbilleder tilbage til vikingetiden, vedr. bebyggelse og infrastruktur. Som nedskrivning af et 
mundtligt overleveret retssystem repræsenterer Gutalagen også en vigtig kilde til forståelse af 
sammenhæng  og udvikling i samfundsbilledet. Et fremtrædende træk i billedet af vikingetidens og 
middelalderens samfund har været styrken i  den enkelte husholdning og i det lokale niveau.  På 
dette niveau har det været den selvejende bonde, der har været det dominerende og 
samfundsbærende element. Ud fra den enkelte bondehusholdning  er relationer skabt, der har været 
grundlag for samfundets opbygning, og dets styring og forvaltning.  
 
Bondehusholdningen, som social og produktionsmæssig enhed, har været en grundpille i  det 
gotlandske samfund. At dømme af husstørrelser fra arkæologiske undersøgelser har det fra 
vikingetiden og frem været husholdninger baseret på kernefamilien, udvidet med husstand efter 
behov, i form af indeboende folk, indester, som ugifte søskende, aftægtsfolk, trælle og arbejdsfolk. 
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Den sociale kategori under bønderne af jordløse folk,  der indgik i bondehusholdningens arbejde, 
omfattede husfolk, frøløst folk, og bjærgningsfolk, der af Gutalagen omtales med rettigheder og 
forpligtelser.59 En anden kategori, der kort er omtalt, er landboere eller husmænd, bosat selvstændigt 
under ejendommen på såkaldte ”steder”, eller husmandsbrug.60 Grundstammen i den enkelte gårds 
arbejdskraft har imidlertid bestået af kernefamilien, med inddragelse af forældre, huskarle og senere 
børn, og efter behov suppleret af ekstra arbejdskraft. En typisk bondehusholdning ville således bestå 
af 6-8 personer. En bestemmelse i Gutalagen om forbud mod optagelse af husfolk i husholdningen 
uden tilladelse fra lokalsamfundet, sognet61, peger på  at den enkelte bondehusholdning kan have 
haft en social forsorgsfunktion, som har været forbundet med sognets forpligtelse over for fattige.  
Men lige som lokalsamfundet ikke ser ud til at have accepteret opkomst af et jordaristokrati, ser der 
heller ikke ud til at have været tale om en større gruppe forsorgstrængende eller socialt udstødte i 
landområdet. Afvandring til Visby for overskydende arbejdskraft kan være en forklaring herpå. 
 
Styring og forvaltning af det gotlandske bondesamfund: 
 
Bonderepublik eller tingssamfund? 
Gotland har traditionelt været betegnet som en bonderepublik – dvs. med en stærk basis af 
bondehusholdninger og lokale bondefællesskaber, bygden, og med højeste autoritet i den fælles lov 
og retsinstitution, Gutalagen og altinget - gutnaltinget , eller det senere landsting. Den stærke basis i 
det lokale bondesamfund giver sig udtryk i den lokale forankring i forfatning, retssystem og 
forvaltning, og i et omfattende lokalt selvstyre middelalderen igennem, under ledelse af  
retssystemets dommere som repræsentanter for samfundet. Samtidig med at loven bl.a. gennem sin 
ejendomsregulering søgte at forhindre økonomisk og politisk koncentrering af magt, var retssystem 
og forvaltning indrettet med  en høj grad af lokalt selvstyre. Loven var udformet af og for det gutniske 
samfundslag der bestod af selvejende bønder. Dette kom til udtryk i prioritering af denne gruppe i  
forhold til andre sociale grupper på Gotland. Eksempler herpå i det gotlandske samfund er lovens 
graduering i størrelse af mandsbod og erstatning for forseelser i forhold til gutnisk tilhørsforhold,  og 
beskyttelse af ejermæssige  rettigheder og interesser mod pres udefra, som ved begrænsninger for 
køb af jordejendom. Også indgåelse i en tributrelation med sveariget skulle ifølge Gutasagan tjene 
bondesamfundets  behov for opretholdelse af  balance mellem på den ene side fredelig tilknytning til 
det svenske rige, og senere svensk kirkemyndighed, og på den anden side bevaring af 
forfatningsmæssig selvstændighed.62  Den særlige frihed som det gotlandske bondesamfund 
påberåbte sig er af Alexander Ganse blevet betegnet ”landsmenighed”, svarende til den 
middelalderlige betegnelse ”communitas terrae”, som beskrivelse af den form for forfatning og 
samfundsorden som karakteriserede Gotland i middelalderen, nemlig et ikke-feudalt, uafhængigt og 
ikke-standsinddelt samfund, styret af et fællesskab af jordejende bønder  gennem valgte 
repræsentanter, og præget af en minimalistisk statsopfattelse, hvis hovedfokus var beskyttelse af lov 
og orden, og beskyttelse mod angreb udefra.63 Forfatningen afspejler en bevidsthed i  det gotlandske 
bondesamfund om  et fællesskab i en gutnisk identitet.  Fra denne type forfatning og samfundsorden 
udvikledes i løbet af middelalderen en afhængig samfundsorden, men med overvejende selvstyre i 
interne forhold.   
 
Trods betaling af tribut og senere skat til det svenske rige, blev loven på Gotland set som udtryk for 
statsmagt  og selvstyre. Altinget var som landsforsamling landets højeste myndighed,  med ansvar for 
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lovgivning, politiske beslutninger, og som højeste instans for retslige afgørelser.  Visby var fra 1288 
udskilt fra det øvrige Gotland med egen lovgivning og forvaltning.  Under altinget var landområdet 
inddelt i 6 settinger og 20 ting. De 3 retslige niveauer var ledet af dommere, der ser ud til at have 
været valgt for livstid. Landets højeste myndighedspost  var  landsdommeren som leder af altinget.  
Retspleje og forvaltning af samfundets indre anliggender var middelalderen igennem i overvejende 
grad baseret på  mundtlig forhandlingskultur og konfliktløsning af mere uformel karakter, hvor 
folkeligt nærvær og  indflydelse begrænsedes til udpegede tingsmænd.64 
 
Den laveste retslige instans på Gotland  udgjordes af de 20 ting. Disse havde oprindelse i forhistorisk 
tid  og  var fordelt over landområdet. Et tingsområde defineredes ud fra et antal gårde, hvis ejere 
udgjorde tinget med en tingsdommer valgt ud af deres midte. Under  tingets beføjelser hørte 
retsafgørelser og administrative opgaver, herunder skatteinddrivning.  En underopdeling af tingene 
udgjordes af  fjerdinger, bortset fra nogle få hälfter og tredinger, i de fleste tilfælde fordelt med  4 
fjerdinger pr. ting. Med antallet af gårdsenheder i middelalderen frem til 1654 på mellem 1.500 og 
1.700, og et gennemsnitligt antal gårde på 20 for hver fjerding,  medførte dette retslige og 
administrative system, at beslutninger kom meget tæt på den enkelte bondehusholdning, og på det 
enkelte bygdefællesskab.  Under den danske administration af Gotland var tilstedeværelsen af 
danske embedsmænd stærkt begrænset, nemlig i størrelsesordenen 30. Indtil 1654 pålagdes tingene 
skattebyrder, dagsværk og naturapræstationer på kollektiv basis, og disse fordeltes og 
administreredes så af ting og fjerdinger ud fra beregnet skattekraft hos den  enkelte gård og 
jordejendom, i form af  en personlig skat baseret på gårdens mandtal, og en formueskat baseret på 
marklejtallet, eller tønder land. Antallet af ødelagte gårde har i perioder af 1500-tallet været højt og 
var i 1653 omkring 13%.65 Med den tingsvise skattefordeling medførte dette øget skattebyrde på 
aktive gårde. 
 
 Det mellemste tingsniveau, settingsting, synes oprindelig at have været forbundet med 
tributindsamling og mønstring til ledingstog. Settingens skattemæssige og forvaltningsmæssige 
opgaver ser efterhånden ud til at være overgået til ting og fjerdinger. Fra slutningen af 1500-tallet 
erstattedes tingsinstansen af de danske myndigheder med settingen som laveste retslige instans. 
 
Udviklingen i middelalderen og frem til 1600-tallet begrænsede efterhånden betingelserne for 
udøvelse af selvstyre i det gotlandske bondesamfund.  En oprindelig frivillig tilknytning til en ekstern 
magt, i form af tributrelation til det svenske rige, ændrede efterhånden karakter og bevirkede,  med 
Gotlands indordning under dansk overhøjhed, en udhuling af tingssamfund og selvforvaltning.  
  
Sognet som lokalt styre: 
På det lokale niveau havde sognet en særlig rolle. Det er usikkert om kristendommens indførelse på 
Gotland skete som en altingsbeslutning, men efterhånden som kristendommen fik fodfæste i det 
gotlandske landområde er kirker blevet bygget på lokalt initiativ, og et sognefællesskab er vokset 
frem omkring kirken, uafhængig af tings- og fjerdingsinddeling, skønt  fjerdingsinddelingen havde en 
lighed eller fælles kerne med sognene. Inddelingen af disse skete i slutningen af 1000-tallet, på basis 
af ældre bygdegrænser. Opdeling af det gotlandske landområde i 90 sogne omkring 94 opførte kirker 
og kapeller  er  vidne om det lokale bondesamfunds formåen, ikke mindst med tanke på sognenes 
størrelse, nemlig i tidlig middelalder varierende fra 6 til 36 gårde, med et gennemsnit på 16 gårde pr. 
sogn. Til dokumentation for denne indsats findes ved Anga kirke en runeinskription fra 1200-tallet 
over 14 navngivne bønder der med  arbejdsindsats og transport havde bidraget til opførelse af 
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sognets kirke.66 Det har formodentlig drejet sig om repræsentanter for samtlige daværende gårde i 
sognet.  
 
Sogneinddelingen var indtil sent kun tilnærmelsesvist geografisk afgrænset. Som  en forsamling 
tilknyttet  en kirke var det dette tilknytningsforhold der var bestemmende for sognets udformning.  
Sognet var i princippet en kirkelig enhed, men rødderne i det gamle selvstændige bygdefællesskab 
ser ud til at have medført at det  fik en stærk både politisk, retsmæssig og administrativ rolle ud over 
det kirkelige område, og at det på en række områder blev et organ for lokalsamfundets 
selvforvaltning, og for den centrale borgerlige forvaltning på det lokale niveau. At dømme ud fra 
Gutalagens bestemmelser var sognemenigheden organiseret som en handlende forsamling med 
formel underordnet myndighed. Som forvaltende myndighed blev sognet betragtet på lige fod med 
tinget, men hvor tingets funktion var koncentreret om judicielle og beskatningsmæssige forhold, 
havde sognet dømmende og  forvaltende myndighed i lokale og mindre sager. I sager vedr. køb eller 
overdragelse af jordejendom  var tingets godkendelse en forudsætning for retsgyldighed, efter høring 
i sognet.67 Sognet var et retssubjekt, og kunne både pålægge bøder og selv pålægges bøder ved 
forsømmelse af pligter. I lokalsamfundet havde sognet ifølge Gutalagen en omfattende opsigtsret 
med det lokale samfunds adfærd og funktion, og ansvar kunne omfatte politimæssige, økonomiske 
og mindre civilsager,  incl. forhold forbundet med regulering af ejendomsforhold, lige som 
vedligeholdelse af infrastruktur også hørte til sognets forpligtelser. Inden for det kirkelige område var 
sognet første instans.68 Sognets tilsyneladende stærke stilling hænger måske  sammen med den 
selvstændighed som den gotlandske kirke fik, i kraft af sin fysiske afstand til central kirkemyndighed i 
Linköping. Sognet udgjordes i høj grad af det selvejende lokale bondesamfund, og kirken blev et 
samlingspunkt, hvor åndelig og verdslig kontrol af samfundet  kunne samvirke på lokalt niveau. 
 
Social stratifiering: 
 
Spørgsmålet om eksistens eller udskillelse af en elite i middelalderens gotlandske samfund har sin rod 
tilbage til forhistorisk tid. Inden for forskningen har der været peget på eksistens af et stormandslag 
og tidlig forbindelse til sveariget. Argumenter i den forbindelse har været tegn på tidlig halkultur på 
Gotland, som udgravninger ved Vallhagar kunne pege på, og forekomst af stormandsgrave der peger 
på kontakt med vendelkulturen. Endelig peges der på forskellige indicier på en påvirkning fra 
sveariget, som forekomst af stednavneendelsen –tuna.  Richard Steffen repræsenterer et syn der ser 
Gotland som et produkt af folkevandringstiden og invasion af sveaer, der på Gotland har udgjort et 
stormandslag.69 Gutalagen  indeholder intet der peger i den retning, mens Gutasagan fremhæver 
guternes evne til at modstå ydre pres, og bevare det gotlandske samfunds selvstændighed og 
integritet gennem indgåelse af en frivillig aftale om tributrelation, med frihandelsaftale og 
beskyttelse, mod betaling af tribut.70  
 
Det generelle billede fra udgravninger og kortlægning af bopladser og bebyggelse i vikingetid og tidlig 
middelalder er, at der har været tale om et velstående men forholdsvis egalitært bondesamfund, 
bestående af enkeltgårde, baserede på familiebrug. I løbet af middelalderen synes der at være sket 
en vis  social stratifiering i det gotlandske bondesamfund. I det gotlandske gravstensmateriale ses en 
udskillelse af 2 grupper, nemlig præster og tingssystemets dommere, der ser ud til at have markeret 
deres særstilling og sociale stilling med anvendelse af skriftsprog og latin, i modsætning til gotlandsk 
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bondetradition med anvendelse af runer og det gutniske sprog til ind i 1500-tallet. Efter Gotlands 
indlemning under dansk overherredømme synes dommernes stilling at have bevæget sig uden for 
bondesamfundets kontrol. Gutalagen omtaler kun dommere enkelte steder, mens den i flere 
sammenhænge omtaler samfundsrepræsentanter som ”sognemænd”, ”tingsmænd” og ”alle landets 
mænd”.  Ligeledes nævnes ”rådmænd” som ansvarlige for domsafsigelse på tingsniveau. Men fra 
begyndelsen af 1400-tallet synes  dommernes magt i stigende grad at være blevet styrket i forhold til 
bondesamfundet. Omtale af klager over uretfærdig skattefordeling vidner om, at dommernes 
funktion som ansvarlige for skatteindsamling kan have skabt en konflikt i balancen mellem 
lokalsamfundets behov og krav fra dansk myndighed.71   
 
I kraft af embedet fik dommerne en betydelig indflydelse, nemlig gennem 

 en politisk position som bondesamfundets repræsentanter, med fortrinsstilling til fortolkning 
af loven i et samfund der havde tradition for mundtlig forvaltning, og 

 en økonomisk og administrativ position som fordelere af skattebyrde og dagsværk. 72 
 Endelig finder jeg, at dommernes position som mellemmænd mellem  bondesamfundet og dansk 
myndighed for en tid må have været medvirkende til styrkelse af deres position. 
 
Fordeling af jordejendom på gårdsenheder  viser ikke spor af en større ejendomsbaseret social 
stratifiering i vikingetid og middelalder.  En beregning foretaget af Tryggve Siltberg  over andel og 
størrelse af kendte og formodede dommergårde i perioden 1600-1645, sammenholdt med totalt 
antal gårdsparter i 1653, og målt i marklejtal  med en spredning fra 0 til 32, peger på at 90% af 
dommergårde inden for perioden fandtes i kategorien 11-25 marklej, eller med en gennemsnitlig 
størrelse på 14,5 marklej, sammenlignet med et gennemsnit for alle gotlandske gårdsparter i 1653 i 
størrelsesordenen omkring 12. Dommergårde befandt sig efter denne beregning blandt den fjerdedel 
af Gotlands gårde der var størst.  Resultater fra modsvarende undersøgelser for tidligere perioder 
(1550-1599, 1450-1549, og før 1450) viser lidt lavere tal, men samme overordnede billede, som jeg 
mener kan antages at udtrykke en vis kontinuitet i fordelingen af gårdsstørrelse længere tilbage i 
tiden. Dommergårde har  sikkert ikke skilt sig afgørende ud fra det samlede  fordeling af 
gårdsstørrelse på Gotland, men har antagelig været at finde blandt de 25% større gårde uden at 
repræsentere de største, og uden at findes blandt de mindste.   
 
Dommerembedet har givet visse økonomiske fordele og indkomstmuligheder. Ifølge Revisionsboken 
1653 har tingsdommere haft skattefrihed fra jordebogsskatten for en gård, lige som de ser ud til at 
have haft ret til et vist mål korn og adgang til dagsværk svarende til en halv drengs arbejde.73  Disse 
ydelser kan imidlertid ses som en godtgørelse for arbejde forbundet med fordeling af skattebyrde og 
administration af dagsværksforpligtelse og synes ikke i sig selv at have dannet grundlag for markant 
økonomisk  udskillelse af dommergruppen. Ud fra dette mener jeg ikke at dommerne kan ses som led 
i en exploiteringskæde. 
 
Afgifter og dagsværksforpligtelser til sognenes præster ser ifølge Revisionsboken 1653 ud til at have 
været omfattende og belastende for sognets bønder, i betragtning af sognenes begrænsede 
størrelse.  Ud over tiende tilkom ekstraydelser og dagsværk i en størrelsesorden, der kan 
sammenlignes med ydelser til den danske myndighed.74 
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Dommerne tilhørte, lige som præstestanden frem til 1500-tallet, det gotlandske bondesamfund, og 
kunne som repræsentanter for dette identificeres med navngivne bygder og gårde. Dommerembedet 
var ikke arveligt, men efterhånden var der en tendens til at dommerembeder gik igen inden for  
familier, lige som der også var en tendens til indgiftning inden for præste- og dommerfamilier, og 
imellem disse.  Der blev således tale om udvikling af en statusgruppe, baseret på uddannelse, og med 
en række af statusgruppens kendetegn, dokumenteret i bygning af stenhuse, gravsten, og i en 
tendens til fokusering i slægtskabsalliancer.  
 
Den samfundsmæssige lagdeling, der inden for bondesamfundet ser ud til at være blevet forstærket i 
slutningen af middelalderen med udskillelse af dommere og i mindre grad præster som en særlig 
indflydelsesrig gruppe,  finder jeg må forbindes med udvikling af forhold under dansk administration 
af Gotland fra begyndelsen af 1400-tallet og frem til 1600-tallet, Der ser imidlertid ikke ud til at have 
været tale om en skarp stratifiering, markeret i jordejendom, hvilket Tryggve Siltbergs undersøgelse 
kan pege  på. Derimod kan der  have været tale om en stratifiering gennem dommernes embede og 
funktion som mellemled  mellem bondesamfund og dansk myndighed, og med  deres rolle ved 
fordeling  af kollektive skattebyrder på individuelle gårde. Med den danske myndigheds udnyttelse af 
den gotlandske repræsentative tingsstruktur til inddrivning af beskatningen på bondesamfundet, 
bøndernes arrendefond i Eric Wolfs terminologi, forskubbedes det gotlandske repræsentative 
system. Med dansk ændring af det gotlandske retssystem i slutningen af 1500-tallet, og afskaffelse i  
begyndelsen af 1600-tallet af det gotlandske landsdommerembede, fuldendtes en gradvis 
nedbrydning af et grundlag for det gotlandske landområdets selvstændighed – tingssamfundet. 
 
Velstand i bondesamfundet: 
 
En del af forklaringen på en relativ velstand i det gotlandske bondesamfund  frem til i hvert fald 
underlægning under dansk myndighed, kan søges i den lave beskatning bønderne var underkastet fra 
tributaftalen med sveariget, og senere i form af en fast årlig afgift til den svenske krone. I en 
undersøgelse af tidligt skattetryk på bønder i Mälarområdet, sammenlignet med gotlandske bønder, 
nævner Sven-Olof Lindquist, at bønder på Gotland betalte 1/10  i skat i forhold til Mälarområdet.75  
Lavt skattetryk, og et hovedløst samfund med minimalt forvaltningsapparat, har sikkert medvirket til 
økonomisk overskud i bondebefolkningen. Med indførelse efter 1412 af dansk beskatning 
mindskedes dette overskud. 
 
Jordejendom var imidlertid ikke den eneste kilde til velstand i det gotlandske bondesamfund, der fra  
vikingetiden var   involveret i  oversøisk handel.  Fund af sølvskatte fra perioden 800 til 1140 er 
fordelt over hele øen og vidner om bondesamfundets rigdom knyttet til denne  aktivitet, og spor af 
havnepladser langs øens kyster peger på en vis handelsaktivitet også ind i middelalderen. Det er 
bemærkelsesværdigt at Gutalagen på trods heraf ikke nævner handel. Visbys opkomst og udvikling af 
central stilling i Østersøhandelen kom i nogen grad til at udkonkurrere landområdets selvstændige 
handel, der imidlertid er fortsat i mindre målestok via opkøb fra Visby eller over øens landhavne. Ud 
over det omfattende kirkebyggeri i landområdet  fra kristendommens indførelse og frem til midten af 
1300-tallet, peger byggeri af 175 gårde med stenhuse på det gotlandske bondesamfunds velstand.  
Jes Wienberg har anført at byggeriet i denne periode illustrerer en rivalitet mellem Visby og 
landområdet om handelsadgang. Idet han peger på en tidsmæssig sammenhæng mellem korstog og 
kirkebyggeri, finder han at bondesamfundets indkomst  fra neutral handel under korstogene i 
østersøområdet  blev anvendt til  en demonstration af velstand.76  Den store byggeaktivitet fandt 
sted mellem midten af 1100-tallet og frem til midten af 1300-tallet, med en top i midten af 1200-
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tallet. Med slutningen af korstogstiden  og handlens nedgang måtte mange stort anlagte 
kirkeprojekter begrænses. I takt med  nedgang i byggeri ses en stigning af antallet af 
gravmonumenter. Størstedelen af disse er fra  1300- og 1400-tallet, og udgør i mindre målestok end 
kirker og stenhuse en markering af status og velstand i landbefolkningen. Huskes skal det imidlertid, 
at stenene ikke har været repræsentative for bondesamfundet, men har haft til formål at fremhæve 
individuelle personer som understregning af deres status, ejendomsforhold eller tilhørsforhold til 
bestemte slægter og gårde. 
 
Oversøisk eller intern handel har sikkert været udslagsgivende for generel velstand i landområdet i 
vikingetid og middelalder, samtidig med at den har dannet grundlag for udvikling af indflydelsesrige 
storbønder i det gotlandske bondesamfund. Efter adskillelsen mellem Visby og landområdet i 1288 
koncentreredes handelshuse i Visby. I landområdet bevarede storbønder  til ind i dansk tid deres 
indflydelse som repræsentanter for bondesamfund og tingssamfund. 
 
Identitet og status: 
 
Inden for moderne udviklingsteori har begrebet ”folkestyret udvikling” været anvendt om udvikling 
der har sin rod i en fælles bevidsthed og handlingsvilje på græsrodsniveau, og som derfra kan tage 
ansvarlig kontrol over udviklingens form og retning.77 Dette begreb mener jeg man i nogen grad kan 
anvende på det gotlandske bondesamfund  i  perioden frem til indlemmelse under dansk myndighed, 
i kraft af en fælles holdning til samfundsudformning og fordeling af ressourcer. Det gotlandske 
bondesamfund har været domineret af selvejende bønder, hvis beskæftigelse med handel som 
supplerende indkomst gennem tiden har ændret omfang og karakter. Gennem tidlige 
handelskontakter ser det ud til at bønder på Gotland har fået impulser og påvirkninger som kan 
spores i bl.a. stenhusenes arkitektur og indretning. Samtidig ser det ud til at bønder har holdt fast i 
traditionel livsform baseret på kernefamilien og den individuelle bondehusholdning, og nabobaseret  
samarbejde omkring  arbejde efter behov,  som høst, taglægning eller fiskeri.  
 
Identitet og status kan ses som 2 sider af samme sag – hvordan man ser sig selv, og hvordan man ses 
udefra. At det gotlandske bondesamfund har haft en stærk selvfølelse, fremgår af Gutalagen og 
Gutasagan. Denne selvfølelse har gjort det muligt længe at holde eksterne interesser i skak og hævde 
sin selvstændighed udadtil  over for kirkelige og verdslige myndigheder. Samtidig  har 
bondesamfundet været præget af en høj grad af selvstændighed og individualitet, kombineret med 
bevidsthed om lokalt tilhørsforhold.  Dette forhold har kunnet modvirke overdreven dominans på 
lokalt niveau og har kunnet medvirke til en social balance i samfundet. Den differentiering, som 
handel, eller forskel i gårdsstørrelse kan have medført,  ser ikke ud til at have medført en skarp social 
opsplitning inden for bondestanden, hvor selvfølelse har været knyttet til gutnisk identitet,  
tilhørighed til den selvejende bondestand, og til tingssamfundet og dets system for opretholdelse af 
balance i samfundet.  
 
Ekstern påvirkning af ejendomsforhold og magtstruktur på Gotland: 
 
En forskydning af denne balance skete med underlægning under dansk myndighed, hvor 
bondesamfundets repræsentanter, dommerne, gradvis fik en ændret identitet betinget af den 
indflydelse og status som deres embede medførte. Dette betød ikke nødvendigvis at de var i 
modsætning til bondesamfundets øvrige medlemmer, men de var flyttet uden for dets kontrol, og 
deres indflydelse og status markeredes på forskellig vis. For præstestandens vedkommende 
begrundedes en social særstilling ikke så meget i en forskydning af et socialt tilhørsforhold, men 
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snarere i embedets karakter og privilegier. I begge tilfælde var status imidlertid forbundet med 
monopol  på særlig indsigt, snarere end på materiel eller manifesteret magt. 
 
Med underlæggelse under dansk overherredømme overtog dansk myndighed  administration af 
Gotland, og bondesamfundet blev afkrævet  beskatning af sin produktion.  Overførsel af jordejendom 
til den danske krone skete imidlertid  kun i meget beskedent omfang, lige som heller ikke kirken eller 
klostre på Gotland  samlede  nogen væsentlig jordejendom. I interne anliggender fortsatte frem til 
begyndelsen af 1600-tallet   i store træk et gotlandsk hjemmestyre med altinget som højeste 
myndighed. 
 
Det gotlandske bondesamfund  - del af et overordnet mønster? 
 
Ifølge Eric Wolfs karakteristik er grundlæggende træk ved middelalderens bondesamfund  i 
Nordeuropa  et patrimonisk system eller prebendesystem, karakteriseret ved et vertikalt forhold, 
hvor bondesamfundet i en underordnet stilling blev afkrævet en overskudsproduktion til grupper 
uden for samfundet, der kontrollerede adgang til jorden. Samtidig finder han, at  indgåelse i en større 
statsdannelse er en forudsætning  for dannelse af bondesamfund.78  I denne henseende kan det 
gotlandske bondesamfund ikke siges at passe ind i Wolfs mønster før underlæggelse under dansk 
myndighed.  Bonderepublikken kan ikke karakteriseres ved et vertikalt afhængighedsforhold til en 
ekstern magt.  Derimod kunne man se samfundssystemet  som en horisontal indordning under en 
fælles skabt orden – tingssamfundet.  En række elementer i  Gotlands samfundsmæssige organisation 
og struktur peger mod Wolfs beskrivelse af det oprindelige jordbrugersamfund,  med dets 
flerstrengede horisontale relationer, og vægt på kontinuitet gennem slægtstilhørighed og  kollektiv 
kontrol over jordejendom. Wolfs grundlag for dannelse af et bondearistokrati,  i form af arvesystemer 
med primogenitur,  søgtes derimod på Gotland modvirket gennem samfundets kontrol.  Der ser ud til 
at have været tale om en bevidst holdning i denne forbindelse. 
 
 Med indførelse af dansk overherredømme  etableredes en vertikal relation, der passede ind i det 
overordnede mønster for  europæiske bondesamfund, og hvor dansk myndighed på Gotland  indgik 
som besidder af et prebendedomæne.79  I den interne administration og fordeling af bøndernes 
beskatning, arrenden, fik tingsdommerne en formidlende rolle. Man kan så diskutere om de i denne 
funktion passer ind i Wolfs mønster for udlignende mekanismer i lokalsamfundet, eller om de blev 
prebendedomænets forlængede arm.  Jeg finder selv, at de gotlandske dommere repræsenterede  en 
tilpasning af et ydre krav til lokalsamfundets behov.  
 
Udvikling  af en social stratifiering på Gotland, finder jeg, passer med Max Webers beskrivelse af 
statusgruppers udvikling.80 Præster og dommere har i senmiddelalderen på Gotland skilt sig ud 
gennem  uddannelse og samfundsmæssige rolle, og gennem markering af en særstilling. Økonomisk 
og politisk position ser ud til at være blevet styrket gennem  indgåelse af ægteskabsalliancer inden 
for gruppen. 

 
3.2.2. Island  

 
Island udgør det senest befolkede område i Europa og skiller sig ud fra andre områder ved sin rigdom 
på skriftlige kilder til beskrivelse af tidlig historie. Det islandske samfund var fra starten et rent 
bondesamfund, etableret ved bosætning af øen, landnámet , i perioden mellem 870-tallet og 930, 
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hvor øen ifølge Landnámabók erklæredes for udbygget.  Befolkningsgrundlaget for dannelse af det 
islandske samfund har været bestemt af herkomst og social status hos den befolkning der slog sig 
ned på øen med en skelnen mellem fri og ufri, nemlig frie, jordejende bønder og deres husstande, 
samt ufrie – trælle. 
 
Hvor der findes et rigt skriftligt materiale til belysning af betingelser og leveforhold i 1200- og 1300-
tallet, er dette mere sparsomt for tiden før, og for 1400- og 1500-tallet. Optimale vilkår for jordbrug 
ser ud til at have været i første halvdel af 1100-tallet og derefter gradvis at være gået tilbage, for i 
1600-tallet at have nået den såkaldte lille istid. 
 
Adgang til jordejendom – erhvervelse, arv og køb: 
 
Udflytning og erhvervelse af ubeboet jord, landnám, har i den tidlige tid i de fleste tilfælde været 
forestået af en social overklasse af overvejende selvstændige bønder, der har været i stand til 
udrustning af skibe, og som så siden har viderefordelt jord til følge og slægt. Det har primært været 
kystområder og dalgange langs Islands fjorde, der er blevet taget i brug op til en højde af omkring 400 
m.o.h., og områder ser ud til at være blevet valgt til bosætning efter det miljø landnámsfolkene kom 
fra.  De landområder der iflg. Landnámabók blev beslaglagt af første generation landnámsfolk var 
meget store. Snart blev der behov for indførelse af begrænsende regler for krav på uopdyrket jord. 
Denne regulering skal være indført ved mellemkomst af den norske konge, Harald Hårfager, og har 
omfattet separate regler for mænds og kvinders landnám.81 Der ses her et tidligt tegn på norsk 
involvering i interne islandske forhold. For en mand var begrænsningen det landområde han og hans 
mænd til fods kunne bære ild over på 1 dag. For en kvinde begrænsedes landområdet til  hvad hun 
kunne gå omkring fra solopgang til solnedgang med en 2 år gammel kvie. Bemærkelsesværdigt er det 
imidlertid at kvinder både hørte blandt de oprindelige landnámsfolk, og er medtaget i senere 
begrænsende regler for  adgang til jordejendom. 
 
Arv: 
 Jordejendom udgjorde, lige som på Gotland,  grundlaget for social reproduktion. Også på Island var 
slægtskabssystemet  bilateralt. Jordejendom var privat ejendom,  men arveret til jord var styret af 
slægtstilhørighed, påvirket af det norske odelssystem.82  Skønt arvesystemet ændredes med 
udvandring til Island fra et patriliniært system med fælles ejerskab til jord, til et bilateralt arvesystem 
med individuelt ejerskab, havde slægtstilhørighed til jord stærk betydning i de første århundreder af 
Islands bosætning. I  takt med at adgang til jord blev en mangelvare blev det desto vigtigere at kunne 
dokumentere arveberettigelse og adkomst til jord gennem nedstamning.  En konsekvens heraf blev at 
salg af jord ifølge lovkomplekset Grágás skulle  ske med potentielle arvingers godkendelse,83 og 
primært af udjorder eller underlydende brug, mens hovedejendommen (adalból) så vidt muligt 
søgtes  bevaret i slægten.84 Grágás fastslog en prioriteret liste på 14 slægtskabsrelationer med 
arveret, og forudsatte en redegørelse for nedstamning som betingelse for legitimitet i arveforhold, 
lige som i ægteskabssager.85 I arvesager holdtes arv på fædrenes og mødrenes side adskilt, og mand 
og kone i et ægteskab arvede ikke hinanden direkte, men kunne, ved oprettelse af partnerskab, få del 
i udbytte af fælles ejendom, og kunne gennem tilbagearv få del i arv efter afdøde børn. Sønner havde 
førsteprioritet ved arv og var, i modsætning til Gotland, ligeberettigede til arv. Døtres arvelod kan 

                                                 
81

 Byock, 1988, s.55. 
82

 Odel: princip om tilknytningsforhold mellem jorden og ætten. Jorden tilhørende ætten og ikke det enkelte 
medlem. 
83

 Dennis et al, 2000, Konungsbók §122. 
84

 Dennis et al, 2000, Konungsbók §172; Hastrup, 1985, s.189-90. 
85

 Dennis et al, 2000, Konungsbók §118 og 144; Addition §140. 



29 
 

have  været halvdelen heraf, inkluderet deres evt. medgift, der modregnedes i fædrene og mødrende 
arv. Det er dette forholdstal, der  anvendes i forbindelse med medgift til døtre, og ved 
forsørgelsespligt over for slægtninge.  Grágás indeholder imidlertid også bestemmelser der kunne 
tyde på at døtres arvelod i visse tilfælde kunne være ligeværdig med sønners.86  Islændinge saga 
indeholder flere historiske eksempler herpå, herunder Solveig Sämundsdóttir og Joreid Hallsdóttir .87 
I arveprioritering  havde  mænd forrang forud for kvinder, og fædrene slægtslinje forud for mødrene 
slægtslinje. Også uægte børn havde arveret.88 Indførelse af kristendom på Island fra år 1000 
medvirkede efterhånden til en individualisering af ejendomsopfattelsen, der kom til at stå over for 
den gamle opfattelse af ejendom tilknyttet slægtstilhørighed. 
 
Landnámabók blev forfattet i 1100-tallet og må ses i sammenhæng med et voksende pres på jord og 
et behov for dokumentation af nedstamning, samtidig med et behov for udadtil at hævde Islands 
højbyrdige nedstamning over for påstande i Norge om nedstamning fra trælle og kriminelle. Med sin 
opregning af 400 af landets første indbyggere af nordisk byrd, kan Landnámabók have haft en 
funktion parallel med en del af Gotlands runestene, nemlig påkaldelse af en legitimerende baggrund 
for arv og respekt. Endelig udgør Landnámabók en hjørnesten i islændinges selvdefinering som et 
folk, og i skabelse af egen historie og kulturel identitet. 
 
I det islandske slægtskabs- og arvesystem stod hvert enkelt individ, lige som på Gotland,  i centrum 
for sine egne slægtsrelationer på fædrene og mødrene side, med et ego i forhold til et individuelt 
netværk af konsangvine og affinale slægtninge, og i de individuelle slægtskabsrelationer var  
horisontale bånd  vigtigere end  vertikale.89 Arvesystemet indebar  i modsætning til Gotland en  stadig 
opdeling af jordejendom, og medførte blandt den jordejende klasse et behov for indgåelse af 
ægteskab og frilleforhold som led i opbygning af alliancer og magtrelationer. Det  kan, mener jeg, ses 
i sammenhæng med udflytning fra et eksisterende netværk i hjemlandet, og med fænomener 
relateret til nybyggersituation i landnámstiden og behov for etablering af  nyt netværk. Den stærkere 
stilling kvinder ifølge Grágás synes at have haft i forbindelse med ejendomsforhold og arveret, 
sammenlignet med Gotland, kan sikkert også tilskrives forhold relateret til nybyggersamfund, 
herunder knaphed på kvinder i den tidlige periode. 
 
I modsætning til Gotland kunne jordejendom på Island indgå i arv og medgift til kvinder, og blev her 
kvinders personlige ejendom, skønt forvaltet af mænd under ægteskabet. Som enker, eller fraskilte 
med lovlig grund, fik kvinder derimod råderet over ejendom. 
 
Slægtskab spillede ifølge Grágás en vigtig rolle for adgang til jordejendom og anden arv. Med 
lovbogen Jónsbók som erstatning af Grágás i 1281 synes slægtens betydning for adgang til jord og arv 
at være blevet nedtonet. I det norske udkast til lovsamlingen Jónsbok ser der ud til at have været 
indbygget elementer af norsk odelsret, der delvis må være blevet afvist fra islandsk side.90 
 
Køb og salg af jord: 
 Hvor køb og salg af jord under landnámstiden var betinget af godkendelse fra arveberettigede 
slægtninge, medvirkede øget befolkningspres og arvesystemet en opdeling af jordejendom i mindre 
enheder, og førte til sociale  forskydninger og forandringer i den sociale struktur med tiltagende 
forgældethed  og nød hos grupper af befolkningen. Et resultat heraf blev opsplitning af den 
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selvejende bondeklasse og udvikling af en voksende gruppe bønder på  lejet jord - forpagtere 
(leiglendingar), samtidig med at mere velstillede bønder kunne få underlydende  jordbrug lagt ind 
under den oprindelige hovedejendom (lögbýli).  Afsnit i Grágás om køb og salg af jordejendom, samt 
afsnit om lejebetingelser,91 giver et billede af gradvise ændringer  fra  landnámstiden i 
ejendomsforhold og råderet.  En bestemmelse om kvinders råderet  i partnerskab mellem ægtepar og 
i nødsituationer angiver kvinders ret til selvstændige dispositioner i forbindelse med salg af jord.92  
 
Endelig kunne jordejendom skifte hænder i form af handsal eller arfsal, som en bindende aftale 
mellem 2 parter (ved håndslag) om retsbeskyttelse eller advokatur mod afgivelse af jord, eller  aftale 
om optagelse i en bondehusholdning mod afgivelse af arverettighed til jordejendom. 
 
Ændringer i ejendomsforhold: 
 
Naturgivne og befolkningsmæssige forhold: 
Begrænsninger i Islands klimatiske beliggenhed gjorde sig tidligt gældende.  Landnámstiden faldt 
sammen med en  periode med mildt klima, og Island skønnes på dette tidspunkt at have haft en 
skovbevoksning på omkring 25%.  Befolkningsvækst, afskovning  og overgræsning synes allerede i 
løbet af 1000-tallet at have sat sine spor.  Pollenanalyser og undersøgelse af grønlandske  iskerner  
har kunnet påvise en klimaforværring i 1200- og 1300-tallet, og undersøgelse af askelag viser 
tilbagevendende vulkanudbrud, der har resulteret i  ødelægning af jordbrug, kvæghold og bosætning. 
 
For områder, hvor arkæologiske undersøgelser er foretaget, viser spor i landskabet, at højere  
beliggende jordejendomme og beboelser tidligt er blevet opgivet.  Jordbrug var fra starten af 
landnámstiden lagt an på en blanding af kornavl og kvægbrug. Det islandske økosystem var imidlertid 
sårbart over for landnámstidens udnyttelse. Dyrkning af byg  måtte opgives efterhånden som klimaet 
blev koldere, og balancen mellem kvægbrug og fåreavl forskubbedes efterhånden til fordel for den 
mindre krævende fåreavl.  Skovhugst til bygningstømmer og skibsbyggeri  medførte afskovning og 
tiltagende erosion, og græsningsområder viste sig sårbare over for nedslidning.  
 
Fra et skønnet befolkningstal i år 930 på 30.00-35.00093 ser befolkningsvæksten ud til at være fortsat 
til i hvert fald slutningen af 1000-tallet, hvor det på basis af en mandtalsopgørelse over 4.560 
tiendepligtige bønder skønnes at have været i størrelsesordenen 60.000-70.000.94 Medvirkende til 
befolkningsvækst var kristendommens indførelse i  år 1000 med  forbud mod børnebegrænsning ved 
udsætning af uønskede spædbørn, samt fortsat indvandring og opgivelse af slaveri, der skabte en ny 
social klasse af jordløse arbejdere. Befolkningstallet kan have nået  et maximum  omkring år 1200, 
hvor Jón Steffensen har ment at befolkningen nærmede sig 80.000.95 Kirsten Hastrup, derimod, 
mener at befolkningen ved 1200 stort set var den samme som et århundrede før, nemlig mellem 
60.000 og 70.000.96 Klimaforværring, naturkatastrofer, epidemier og tiltagende fattigdom ser 
derefter ud til at have bevirket en vis nedgang i befolkningen, men frem for alt en nedgang i antallet 
af de mere velstillede bønder, hvilket fremgår af en registrering af skattebetalende bønder i år 1311 
på 3.800.97 En  befolkningsmæssig bund ser ud til i middelalderen at være nået i slutningen af 1400-
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tallet, hvor den samlede befolkning i 1495 anslås til at have været under 40.000.98  Tilbagevendende 
epidemier ser ikke ud til at have ramt lige hårdt over hele landet, og indre migration kan til dels have 
udlignet lokal affolkning, lige som sultår ser ud til at have medvirket til flytning til kystområder hvor 
fiskeri kunne være en overlevelsesmulighed. Bestemmelser i  lovbøgerne Grágás og Jónsbók antyder 
at det i perioder med nød og befolkningsnedgang  har været svært at holde på arbejdskraft i 
jordbruget.99 
 
Anslåede befolkningstal for Islands middelalder  bygger alle på mere eller mindre pålidelige skøn. 
Mere solidt grundlag for bedømmelse forelå først fra 1686 med første jordebog, der omfattede alle 
jordejere, og fra 1702-1714 findes, med undtagelse af en bortkommen del vedr. et par sysler 
(Múlasýsla og Skaftafellsýsla), en landsdækkende  jordebog bevaret, der også medtager registrering 
af  husmandsbrug og ødegårde. På dette tidspunkt opgiver jordebogen det samlede folketal  til 
50.358, fordelt på 4.029 oprindelige gårde (lögbýli), eller  5.915 hovedbrug (bændabýli).100 Tallene og 
skelnen mellem lögbýli og bændabýli viser, at gårde på Island omkring år 1700 i gennemsnit  havde 1 
½ brugere. Antallet husmandsbrug opgives i  første jordebog til 1.181 og registrerede ødegårde til 
1.700.101  
 
Udvikling i ejendomsforhold og social struktur: 
Adgang til individuel ejendom af jord var i den tidlige landnámstid en lige ret for alle, og den sociale 
grænse gik mellem frie bønder og ufrie, dvs. trælle. Et forholdsvis lille antal tidlige indvandrere blev 
etablerede på oprindelige og store jordejendomme, lögbýli.  I en senere fase af indvandringen blev 
størrelsen på jordejendomme mindre, og de oprindelige ejendomme blev opdelt i flere, bændabýli. 
Endelig medførte et voksende pres på dyrkbar jord på grund af øget befolkning, og begyndende 
ændringer i klima fra begyndelsen af 1100-tallet, samt forringede vækstbetingelser, at den tidlige 
sociale opdeling mellem fri og ufri blev erstattet af en social og økonomisk stratifiering, bestemt af 
ejendom af eller adgang til jord. Fra en oprindelig opdeling af dyrkbare landområder på 
enkeltstående og strukturelt ligestillede jordejendomme og bondehusholdninger, opstod nu  gradvis 
et mosaik af hovedbrug,  underlydende brug af jordejende bønder eller forpagtere på lejebasis under 
hovedbrug (leiglendingar), samt husmandsbrug  og jordløse arbejdere tilknyttet 
bondehusholdningen. Gruppen af trælle, og den særlige status af frigivne trælle (leysingi) erstattedes 
af en kategori af husmænd og jordløse arbejdere (húsmenn, hjálegumenn, budsetumenn og 
lausamenn). En generel  tendens var samling af  jordejendomme som underlydende brug under 
hovedejendomme, og bortforpagtning af disse, samtidig med etablering af småbrug under 
hovedgårde eller underlydende gårde som husmandsbrug eller landarbejderboliger. Disse småbrug 
hørte til de større jordejendomme, blev købt og solgt sammen med dem, og medførte en vis 
arbejdsforpligtelse  der. 
 
Medvirkende til en social stratifiering på Island var en udvikling fra omkring år 1100 der indebar 
tiltagende koncentrering af jordejendom på færre hænder, med  voksende magt og ejendom hos 
goder og storbønder gennem det islandske advokatursystem, der indebar retsbeskyttelse af bønder 
mod betaling - ofte i form af overdragelse af jord. Endelig medførte godernes økonomiske interesse i 
overdragelse af ejendom til kirken mod fortsat forvaltning og indkomst fra kirkeejendommen, at 
kirkens formelle ejerskab af jord steg kraftigt fra slutningen af 1100-tallet. 
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I takt med denne tendens mod koncentrering af jordejendom ,  skete der en  tilsvarende social 
nedrykning af selvejende bønder til lejebønder, eller forpagtere, og en vækst i en  proletariseret 
gruppe af omstrejfende folk. 
 
Parforhold: 
I den koncentrering af jordejendom der tog sin begyndelse i 1100-tallet spillede strategisk indgåelse 
af ægteskab og frilleforhold en ikke ubetydelig rolle, for både adgang til eftertragtet jord, og for 
sikring af slægtskabsnetværk og alliancer.102  Den ændring fra et slægtsbaseret syn på ejendom til 
privateje, som kristendommen bragte med sig, gav plads for en ny politisk rolle for frilleforhold103. 
Med koncentrering af jordejendom, og magtkamp manifesteret i øget territorial kontrol, voksede et 
behov for udbygning af alliancer og netværk mellem goder og bønder – hos goder for udbygning af 
alliancer og netværk med bønder for en styrkelse af deres magtposition. Gennem frillevæsenet fik 
kvinder af den frie bondestand en rolle som formidlere af alliancer mellem goder og bondefamilier. 
Hvor kvinder inden for ægteskabet var betydningsfulde  formidlere og forvaltere  af ressourcer inden 
for slægten, og forbindelsesled horisontalt mellem forskellige slægter, fik friller i den sene del af 
fristatstiden betydning for etablering af vertikale bånd mellem goder og bønder – bånd der kunne 
være mere pålidelige end horisontale slægtskabsbånd p.g.a. hyppige loyalitetskonflikter ved 
overlapninger i slægtskabsrelationer. Godesystemets traditionelle relationer mellem goder og bønder 
skiftede hermed karakter fra en horisontal og repræsentativ demokratisk relation til en vertikal 
relation med henblik på konsolidering af magtposition hos storgoder og storbønder. Frilleforhold 
nævnes ikke i Grágás, men ofte i de historiske sagaer og i Sturlunga saga. Oddaverjar slægten er et 
eksempel på bevidst brug af ægteskab og frilleforhold i magtstrategisk øjemed. Dets overhoved i 
slutningen af 1100-tallet, Jón Loftsson, måtte på krav fra biskop Thorlakr Thórhallsson skille sig af 
med sin mangeårige frille. To af hans sønner undlod at gifte sig men havde adskillige friller.104 I 
slægten var det en bevidst strategi at bortgifte døtre uden for herredet med henblik på etablering af 
alliancer, mens sønner giftede sig med lokale bondedøtre eller tog friller. Jón Loftssons fostersøn, 
Snorri Sturlusson, er også kendt for sin bevidste brug af ægteskaber og frilleforhold med henblik på 
sikring og udvidelse af ejendom og indflydelsessfære.105 Hvor den sociale status for selvejende 
bønders friller i tidlig tid nærmest kunne sammenlignes med trælkvinders, udvikledes den fra 1100-
tallet til et alternativ til ægteskab og som en mulig politisk ressource i kamp om ejendom og magt, 
men uden direkte overførsel af ejendom, og uden ættelisternes restriktioner for indgåelse af 
parforhold.106 
 
Samfundsmæssig organisation og struktur: 
 
Landnámstidens samfundsmæssige organisation og struktur defineredes ud fra den jordejende 
klasses perspektiv og behov, og byggede på en balance mellem   

 En horisontal model af relationer mellem bønder og goder, som ledere af høvdingedømmer 
fra vikingetiden (godord) med religiøs og politisk funktion, hvis indflydelse beroede på frie 
bønders frivillige tilslutning og afgivning af stemmer, og 
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 En vertikal model, ifølge hvilken goder havde den lovgivende og dømmende magt, mens 
udøvende magt lå hos de involverede parter. 

Med Kristendommens indførelse kom mange goder til at stå for kirkelig funktion og ejendom. Efter 
indførelse af tiende og tiendefritagelse for kirkelig ejendom skænkede mange goder ejendomme til 
kirken med den forståelse hos dem, at det fortsat var slægtsejendom, som de rådede over indkomst 
fra. Efterhånden som kirken fra slutningen af 1100-tallet skærpede sit krav på rådighed over formel 
kirkeejendom søgtes tab af godernes jordejendom kompenseret ved beslaglæggelse af anden 
jordejendom, i form af betaling for beskyttelse og advokatur,  og gennem formynderi. 
 
Hvor den oprindelige samfundsmæssige organisation byggede på et gensidigt tillids- og 
afhængighedsforhold mellem goder og frie bønder der var tilstrækkeligt velstillede til at kunne betale  
tingsafgift (thingfararkaup), skete der fra 1100-tallet en udvikling fra et samfund baseret på 
horisontale relationer til et hierarkisk samfund. Udviklingen fra 1100-tallet medførte en 
koncentrering af jordejendom.  Jorden, incl. godedømmerne, blev i stigende grad koncentreret hos 
en lille gruppe storgoder og en ny gruppe storbønde , samt hos kirken. Mens det store flertal af 
bønder omkring  år 1100 var selvejende og talte 4.560 tiendepligtige bønder, var antallet omkring år 
1300 faldet med omkring 20%.107  
 
Ved Islands underlæggelse under den norske krone 1262/64 formaliseredes et eksternt 
afhængighedsforhold, der havde givet sig udtryk i en gradvis udskiftning af det gamle godesystems 
afhængighed af nære bånd mellem goder og bønder, og en erstatning heraf med afhængighedsbånd 
rettet mod den norske konges tjeneste. Magtens centrum rykkede dermed uden for Islands grænser, 
skønt et internt selvstyre, med altinget som højeste myndighed til en vis grad fortsatte at fungere 
frem til 1602, hvor Island under dansk overherredømme blev pålagt handelsmonopol, administreret 
af danske handelsselskaber. I 1300- og 1400-tallet fortsatte koncentrationen af jord og rigdom hos et 
fåtal. Efter en periode af relativ ro og velstand i 1300-tallet, på grund af eksport af tørfisk, ramtes 
Island i 1400-tallet af epidemier og naturkatastrofer, der resulterede i ødelægning af gårde og 
opløsning af det sociale system.108 
 
Kristendommens indførelse repræsenterede overgang fra et stammesamfund til et statssamfund og 
satte gradvis det islandske samfund under påvirkning af strømninger i Europa, som hierarkiske 
systemer, og religiøs og verdslig magt. Introduktion af skrivekunsten satte sit præg på islandsk 
samfund og kultur. Nedskrivning af loven påvirkede samfundssystemet gennem sin ”fastlåsning” af 
retssystemet, der nødvendiggjorde en stadig strøm af tilpasninger i loven til et samfund under 
forandring. Loven og tingssystemet som styrende mekanismer for samfundet synes på Island, i højere 
grad end på Gotland, at være blevet påvirket af forskydninger i samfundsstrukturen. Hvor ændringer i 
social struktur og magtforhold under sidste del af Islands fristatstid medvirkede til undergravning af 
lov og tingssystem, synes disse i højere grad at være forblevet intakte på Gotland frem til 1600-tallet. 
En årsag hertil mener jeg kan søges i intern social stratifiering. Det gotlandske bondesamfund  synes 
bevidst, og med held, at have modvirket en social stratifiering baseret på jordejendom og magt. På 
Island er dette ikke lykkedes. 
 
Samfundslag og forandring over tid: 
Pres på dyrkbar jord fra 1100-tallet, og opdeling af denne ved arv, medvirkede til en tiltagende social 
stratifiering og marginalisering, en udvikling der blev forstærket efter ophævelse af slaveri og 
befolkningsvækst forårsaget af kirkens forbud mod udsætning af spædbørn. Samtidig hermed 
samledes jord gennem ægteskab inden for bestemte grupper af den jordejende klasse. Der blev tale 
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om selvforstærkende proces med udvikling af en jordejende elite, og i den anden ende af den sociale 
skala en voksende gruppe af jordløse fattige. Udviklingen medførte at der opstod en kategori af 
omvandrende løsarbejdere og vagabonder, der fra 1300-tallet kun syntes at mindske i perioder med 
generel befolkningsmindskning på grund af epidemier og nødår.109  
 
Hele 1400-tallet viser tegn på mangel på arbejdskraft i landbruget. Lovgivning søgte at dæmme op for 
vagabondering ved krav om at alle ugifte voksne havde registreret bopæl under en 
bondehusholdning,110  og i slutningen af 1400-tallet indførtes arbejdspligt i jordbruget for alle der 
ejede mindre end 3 hundrud.111 112 Grágás indeholder bestemmelser om et minimum økonomiske 
forhold for tilladelse til indgåelse af ægteskab (svarende til 3 køer, 6 får, 720 alen vadmel, eller 20 års 
arbejde for en jordløs arbejder), lige som skilsmisse kunne påtvinges et par der ikke kunne forsørge 
sig selv113 - en regel der senere blev ophævet under påvirkning af kirken.114 Der ser her ud til at have 
været samme grænse for arbejdspligt i jordbruget som for tilladelse til ægteskab. Blandt fattigfolk ser 
ægtestand ikke ud til at have været almindelig. Ægteskab indebar etablering af egen husholdning. 
Ved første folketælling i 1703 var mindre end 25% af alle kvinder i frugtbar alder gift (15-45 år).115 
 
Arkæologiske undersøgelser fra forskellige områder på Island viser midlertidig og permanent 
opgivelse af jordejendomme, ikke mindst i perioder med misvækst eller epidemier.  Forholdsregler 
mod affolkning i jordbruget søgtes  bl.a. taget i lovgivning ved forbud mod permanent bosætning ved 
fiskepladser.116 
 
Undersøgelser af ødelægning af jordejendomme fra middelalderen på Nordisland sammenholdt med 
oplysninger om leje betalt for gårde under kirken viser tegn på periodevise svingninger i 
bosætningsomfang og giver antydninger om ændring fra ejerstatus til lejerstatus for mange 
jordejendomme. Således har 1400-tallet været præget af stærk ødelægning, der især er gået ud over 
afsides beliggende områder.117 En øgning af fårehold i denne periode, som kan dokumenteres ved 
arkæologiske undersøgelser, ser jeg som dels udtryk for koldere klima, dels omlægning til mindre 
arbejdskrævende husdyrhold.  Som illustration af situationen var i år 1447 kun 34 af 62 gårde under 
Mödruvellir kloster på Nordisland  beboede, mens 28 var øde eller bortforpagtede til lav leje. På linje 
hermed var landskyldsindtægten til klostret på Reynistadur i år 1408 på 6,5 hundrud, sammenlignet 
med 36 hundrud i 1315.118 
 
I takt med senmiddelalderens affolkning og ødelægning af gårde voksede kirkens jordegods. Således 
voksede antallet af gårde ejet af Hólar bispestol som følger: 

 1388: 125 gårde             

 1449: 175-180 gårde                  

 1550: 350 gårde. 
Også Skálholt bispestol øgede sit antal af ejendomme som følger: 
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 Slutningen af 1200-tallet: ca. 1.200 hundrud i jordegods 

 Omkring 1550: samlet jordegods på ca. 7.000 hundrud.119 
Med takseringsværdien af en middelstor gård ifølge Teitsson og Stefánsson beregnet til ca. 20 
hundrud betød dette en stigning af gårde under Skálholt bispestol fra ca. 60 til 350 gårde. 
 
Endelig opstod med Islands opgivelse af selvstændighed en ny jordejer, nemlig den norske krone, der 
fra 1380 overgik til dansk krongods. Fra 1500-tallet findes kronbøger, der omfatter krongods og 
størstedelen af kirkegods. Første fuldstændige jordebogsfortegnelser er imidlertid fra 1695/1698.120  
 
Indikation på forandringer i social sammensætning på Island kan fås ved undersøgelse af forandringer 
i landskyld fra 1200-tallet, idet jordejendommes takseringsværdi antages at have været uændret i 
flere århundreder. Baseret herpå anses antallet selvejere omkring år 1300 at have været noget lavere 
end lejebønder eller forpagtere, og på 1400-tallet ser så godt som alle bønder ud til at have fået 
lejerstatus, med en årlig leje på op til 10% af jordens takseringsværdi.121  Dette må have udgjort en 
tung byrde for bønder, der ofte blev yderligere belastet af lejeafgift for husdyr. Hvor landskylden i 
1400-tallets nødår ser ud til at være sat ned, blev det almindeligt i lejekontrakter at indføre separat 
og forhøjet leje af husdyr, med en lejeafgift på op til 16%.122 
 
Hvor befolkningstal og social sammensætning på Gotland var relativt stabil over tid, var forholdene 
på Island  under konstant bevægelse fra 1100-tallet, under påvirkning af socialt og økonomisk pres, 
naturbestemte forhold og epidemier. En afgørende forskel fra situationen på Gotland  var udviklingen 
på Island af et samfund af lejebønder, i forpagtninger, der igen kunne have jord fremlejet til 
landboere og husmænd.  Der blev her tale om et hierarki af bønder, der ikke selv ejede deres jord, og 
ofte heller ikke deres husdyr. Endelig voksede på Island gruppen af socialt udstødte. 
 
Bondehusholdningen: 
Den oprindelige bosætningsstruktur på Island var spredt bebyggelse af individuelle 
gårdhusholdninger, og den enkelte selvejende bondehusholdning var på Island fra starten 
omdrejningspunktet i den sociale struktur. Den spredte bebyggelse medførte, at gårde og 
husholdninger hver for sig udgjorde et eget integreret univers, hvis kerne var bonden og hans 
nærmeste familie, samt slægtsmedlemmer for hvem bonden havde forsørgerpligt. Med en husstand 
af ugifte arbejdsfolk på gården kunne den udvidede husholdning omfatte mellem 10 og 20 personer. 
Den enkeltstående, men udvidede husholdning på Island adskilte sig fra den gotlandske 
bondehusholdning, der byggede på kernefamilien og et nabobaseret samarbejde i bygden.  Inden for 
bondehusholdningen opdeltes opgaver mellem kvindelige opgaver inden for gårdens fysiske 
afgrænsning, og mandlige opgaver rettet mod samfund og verden udenfor. 
 
Med en tiltagende social stratifiering og marginalisering i samfundet indførtes bopælspligt og 
arbejdstilknytning under en gård til forhindring af vagabondering, der sås som en lovløs tilstand.123 
Bondehusholdningen var selvforsynende og udgjorde en betydningsfuld produktionsenhed for 
bearbejdning af råvarer, herunder vadmel, der frem til år 1300 udgjorde en vigtig eksportvare og 
enhed for værdimål og betaling. 
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Forskel i arvesystem fra Gotland gjorde at opdeling i ejendom på Island var i konstant bevægelse, og 
at kvinder fik en central rolle som formidlere af ejendom og slægtsforbindelser ved indgåelse af 
ægteskab. Den enkelte husholdnings forholdsvis isolerede beliggenhed, og bondeparrets sociale 
forpligtelser for den udvidede husstand må herudover have medvirket til en stærk stilling for såvel 
husbonde (bondi) for overordnet ansvar for gårdens drift og relationer udadtil, og for husmoderen 
(husfreya) for ansvar for husholdningen inden for gårdens område. Udgravning af middelaldergårde 
giver et billede af husholdningers størrelse og levevis. Et eks. herpå er gården Stöng i Thjórsárdalur på 
Sydisland fra omkring år 1100, der viser spor af både fødevarebevaring i syrekar og af 
vadmelsproduktion.124 
 
Styring og forvaltning af det islandske samfund: 
 
Bonderepublik eller tingssamfund? 
 I lighed med Gotland var det islandske samfund i fristatstiden, fra oprettelse af altinget år 930 og 
frem til 1262/64, opbygget med loven og retssystemet som fundament.  Også  på Island var loven 
skabt af, og for den islandske bondestand. Godordssystemet var på Island instrument for 
opretholdelse af samfundsorden og magtbalance. Det samfund, der udvikledes, var i lighed med 
Gotland  uden statsoverhevede og formel magtstruktur, og styret af en minimalistisk statsopfattelse.  
Samfundet var opbygget omkring et system af gensidig afhængighed og tillid mellem frie bønder og 
goder, der også repræsenterede den religiøse forankring, og omkring et lovgivnings- og retssystem  
med opdeling af landet i 4 retsdistrikter, og årlige lovgivende  og retsforsamlinger for hele landet på 
altinget, under ledelse af en lovsigemand. Retssystemet var baseret på en fælles retsopfattelse og 
lagde vægt på konsensus og kompromis. Som landets højeste myndighed havde altinget en samlende 
funktion, og den fælles vedtagne sædvanelov blev retningsgivende for samfundet. Islands 39 goder 
plus 9 yderligere valgte goder udgjorde den lovgivende myndighed. Konfliktløsning eller 
strafudmåling var fælles anliggende på lokale ting eller det årlige alting. Lokale ting afholdtes forår og 
efterår i de 4 retsdistrikter med dommere udpeget af goderne. Retsforfølgelse  var overladt til de 
berørte parter med støtte fra slægtskabssystemet og godernes advokatur. 
 
Det demokratiske princip,  hvor goder repræsenterede selvejende bønder og var afhængige af disses 
opbakning, sikrede frem til 1100-tallet en relativ økonomisk og social stabilitet. Denne undergravedes 
efterhånden som ejendomsforhold blev forskudt. Godernes rolle som tillidsmænd og primi inter 
pares erstattedes gradvis, lige som den magt de havde i kraft af tingbønders opbakning, af en 
territorialt bestemt magt uden hensyntagen til valgkreds, og styret af individuelle ambitioner, 
alliancer og magtkampe. I denne proces undergravedes såvel betingelser for bonderepublik og 
tingssamfund. Retssystemets principper om konsensus og kompromis måtte efterhånden vige for den 
stærkes ret gennem magtdemonstration og vold. Allierede i interne magtkampe skiftede, med 
svækkelse af samfundet til følge, og blotlagde fra 1200-tallet det islandske samfund for eksterne 
politiske interesser. Et resultat heraf var opgivelse af den islandske fristat i 1262/64 og underlæggelse 
under den norske krone. Grundlaget for fristatens tingssamfund, nemlig lovkomplekset Grágás, 
erstattedes af en ny norsk-inspireret lov, Jónsbók, som frem til midten af 1500-tallet i det store og 
hele kom til at fungere i Islands interne anliggender,  administreret af altinget. 
 
Bonderepublik i gotlandsk forstand var der ikke tale om på Island. Godernes magt var fra år 930, hvor 
altinget oprettedes, afhængig af de frie bønders tilslutning og udtryk for repræsentativt demokrati, 
men baseret på en opdeling af bondestanden og skabelse af et embede med særlige magtbeføjelser 
og adgang til indkomst af jord, der efterhånden blev betragtet som arvelig. Det repræsentative 
demokrati ændredes imod slutningen af fristatstiden til en forlænget kamp om jord og territorial 
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magt blandt en stadig mindre gruppe. Et resultat heraf var at Island ved udgangen af fristatstiden 
domineredes af 6 slægter, og at retssystemet havde mistet sin kraft. 
 
De islandske goder udgjorde fra starten af Islands bosætning en privilegeret  gruppe – privilegerede i 
jordtildeling i landnámstidens første periode, og privilegerede som repræsentanter for et øvre 
samfundslag hvor de kom fra, og som udøvere af centrale politiske og religiøse funktioner. Denne 
privilegerede stilling befordredes gennem ægteskaber og slægtskabsalliancer. Godernes centrale 
stilling i styring og forvaltning blev længe holdt i skak gennem godesystemets demokratiske princip, 
indtil dette mod fristatens slutning mistede sin opbremsende virkning for goders og storbønders 
magtkamp. 
 
Hreppr som lokalt styre: 
Grágás indeholder bestemmelse om opdeling af landet i selvstyrende kommuner, hreppar,  med 
ansvar for lokale anliggender, herunder forsorg for områdets trængende og fordeling af 
forsørgelsesbyrder på hreppens indbyggere.125 Disse menes at have været i kraft allerede i 900-tallet. 
En hreppr skulle bestå af mindst 20 selvejende tingsbønder, og blev repræsenteret af 5 valgte 
bønder. Forsorgsforpligtelse hvilede først og fremmest på slægtninge. Gennem strenge 
bestemmelser fungerede hreppen som kontrolinstans og beskyttelse mod uautoriseret indflytning til 
lokalområdet af forsorgstrængende folk. Arbejdsduelige folk var stort set retsløse, hvis ikke de 
arbejdsmæssigt var tilknyttet en bondehusholdning.126 Hreppen udgjorde en form for gensidig 
forsikring for indbyggerne ved f.eks. ulykker som tab af kvæg på grund af sygdom, eller af bygninger 
på grund af brand. Gennem hreppen organiseredes opgaver som sommergræsning, fællesarbejder, 
lokal konfliktløsning samt tiendeindsamling. Hreppen kan på denne måde ses som et modstykke til en 
række af de funktioner, der på Gotland blev varetaget af sognet og dets valgte repræsentanter. 
 
Social stratifiering: 
 
Grundlaget for det islandske samfund fra starten var uden store sociale og magtpolitiske afstande og 
modsætningsforhold. Frem til 1100-tallet lykkedes det at bevare en acceptabel social og politisk 
balance mellem hvad Kirsten Hastrup beskriver som et vertikalt og aristokratisk princip om social 
klassificering, og et horisontalt demokratisk princip repræsenteret af godesystemet og ideen om 
lighed mellem frie mænd.127 Med øget pres på jord, og under påvirkning af kirkens syn på 
jordejendom som privateje, skete der fra 1100-tallet en forskydning af både ejendomsmæssig og 
magtpolitisk balance. Den bremsemekanisme, der havde være indbygget i godesystemet mod 
magtkoncentration og overdreven berigelse, ved at godernes autoritet var betinget af frie bønders 
tilslutning, blev efterhånden sat ud af kraft, under påvirkning af et europæisk syn på jord  og som 
reaktion på kirkens krav på testamenteret kirkegods.128 Indflydelse, eller magt, ændrede dermed 
karakter fra repræsentativ magt til en territorialt baseret magt. I denne proces koncentreredes 
kontrol over områder på stadig færre hænder. Nye magtgrupper opstod af storgoder og storbønder, 
mens en stor del mindre bønder sank ned i grupperne af forpagtere, husmænd, og landboere. Den 
nye, territorialt baserede magt var imidlertid uden den gensidige afhængighed og indbyggede 
loyalitet, som den gamle godeordning havde haft, og havde et skrøbeligt grundlag i opvisning af 
styrke. 
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Efter Islands opgivelse af selvstændighed fortsatte en koncentrering af jordejendom frem til omkring 
år 1400, hvor det store flertal af bønder på Island var lejebønder - forpagtere eller landboere på 
fremlejet jord, og ofte med kontrakter hvor husdyr indgik i lejekontrakten. Jordejere blev kirken, 
kronen og et fåtal verdslige slægter med meget store jordejendomme. Med opgivelse af 
selvstændighed blev godesystemet erstattet af et forvaltningssystem af lokale embedsmænd, og blev 
under senere dansk overherredømme fra 1602 underlagt et dansk handelsmonopol,  udliciteret til 
danske handelskompagnier. Med denne overgang fjernedes et grundlag for en national økonomisk og 
social elite, der hermed lå hos kirken, den danske krone, samt danske handelskompagnier og deres 
lokale forvaltere, handelspatronerne. 
 
Udvikling af social stratifiering og koncentrering af jordejendom på Island adskiller sig skarpt fra 
udviklingen på Gotland, hvor lokalsamfundet synes at have overvåget og skredet ind over for 
tendenser i denne retning. Det skal imidlertid ikke udelukkes, at  en delforklaring på forskellen 
mellem de to samfund kan ligge i tilstedeværelsen på Gotland af et bysamfund og handelscentrum i 
Visby, der kan have virket som afledning for social udskillelse. På Island fandtes intet sådant 
bysamfund, og social stratifiering blev manifesteret i ejendom af jord. Samtidig har forskellen i 
arvesystem mellem de to samfund sikkert bidraget til forskel i udviklingen, som antydet af Eric Wolf. 
 
Afvikling af bondesamfundet? 
 
Sammenlignet med Gotland, var Island et samfund der tidligt var præget af fattigdom og bosætning 
på grænsen af overlevelsesmulighed. Samfundet var sårbart over for ændringer i naturbestemte 
betingelser. Det bondesamfund, der skabtes i landnámstiden, havde indbygget i sig nogle 
modsætninger mellem aristokratiske og demokratiske principper, som det var muligt at holde i skak 
så længe goders politiske og økonomiske indflydelse kontrolleredes af frie bønders tilslutning. 
Tiltagende mangel på anvendelig jord, og opdeling af denne i mindre lodder, medførte dannelse af 
sociale klasser af bønder og landarbejdere der ikke var økonomisk kvalificerede som tingbønder 
tilknyttet en gode, og tilskyndet af privatisering af jordejendom gennem kirkens påvirkning, rykkede 
goders adgang til magt uden for  bøndernes kontrol. Et tidligere gensidigt afhængighedsforhold blev 
ensidigt. Bønder var afhængige af godernes advokatur, og måtte tit som betaling for dette overdrage 
retten til jord gennem handsal eller arfsal. Godeembedets funktion i advokatur over for bønder mod 
en behersket godtgørelse erstattedes af bønders ensidige afhængighed af magtens mænd for 
beskyttelse. Dette bidrog  til en yderligere koncentration af jordejendom som udtryk for magt på 
færre hænder og reduktion af store dele af bondebefolkningen til lejebønder af forskellig grad. 
 
Medvirkende til underminering af det islandske rets- og tingssystem i slutningen af fristatstiden, 
mener jeg, var en ”fastlåsning” af lovgivningen ved nedskrivning af sædvaneretten. Dette kom til at 
medføre, at det med samfundsforandringer i stigende grad blev vanskeligt for lovgivningen at 
reflektere samfundets virkelighed. Det omfattende lovkompleks Grágás indeholder adskillige nye 
bestemmelser der er  uforenelige med andre og ældre bestemmelser. I modsætning hertil  er den 
nedskrevne gotlandske lov, Gutalagen, af beskedent omfang, og anvendelse af loven ser ud til at 
have fulgt en mundtlig tradition til sent i middelalderen, idet den vides at have været i kraft til 
slutningen af 1500-tallet. Dette kunne for mig at se antyde, at gotlandsk lovgivning måske i højere 
grad gennem en mundtlig tradition, og de gotlandske dommeres fortolkning af loven, har været i 
stand til at tilpasse sig eventuelle ændringer i samfundets behov. 
 
Med udviklingen i slutningen af fristatstiden forsvandt forudsætningerne for et bondesamfund 
baseret på et fællesskab af frie bønder, et gensidighedsforhold mellem bønder og goder, og et rets- 
og tingssystem til regulering af samfundet. Afvikling af principper om lighed og horisontale relationer 
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gav plads for et hierarkisk og afhængigt bondesamfund, som defineret af Eric Wolf, der var 
underordnet  krav på en overskudsproduktion i en vertikal eksploiteringskæde. Til forskel fra Gotland 
medførte koncentrering af jordejendom, at krav på den islandske bondes produktion kom fra sociale 
lag inden for Island, ud over et eksternt overherredømme.  
 
Identitet og status:  
 
Sammenholdt med Gotland har det frie islandske bondesamfund også i udgangspunktet defineret sig 
selv ud fra en fælles holdning til samfundsudformning og repræsentativitet. Ejendom af jord var det 
der skabte et samfund af ligemænd, hvoraf goderne gennem deres religiøse, politiske og judicielle 
funktioner havde en særstilling som primi inter pares. Loven blev en manifestation af en 
selvoplevelse som et selvstændigt folk. Landnámabók, Íslendngabók, og senere familiesagaerne er 
udtryk for et behov for understregning af en fælles identitet. Den ydre reference var imidlertid 
Norge, og i takt med forskydning af jordfordeling og intern magtbalance forstærkedes også båndene 
til den norske krone. Islandske stormænd tog plads i den norske hird og kunne således komme i en 
loyalitetskonflikt.  I stigende grad fik de ambitioner der var forenelige med interesser hos den norske 
krone og med kirkens syn på privat ejendomsret. Det billede af islandsk karakter og selvstændighed, 
æresbegreber og venskabsforpligtelser, som sagaerne giver udtryk for, fjernede sig efterhånden fra  
senmiddelalderens virkelighed på Island og blev en spejling af historiske idealer. 
 
Ekstern påvirkning af ejendomsforhold og magtstruktur på Island: 
 
Frem til 1100-tallet udvikledes den islandske model uden større påvirkning eller indblanding udefra. 
På grund af sin perifere beliggenhed var Island kun i begrænset omfang genstand for europæisk 
interesse og påvirkning. Fra 1100-tallet ændredes denne situation gradvis. Den norske krone 
begyndte at gøre sin interesse gældende, og interne og eksterne kræfter påvirkede ejendomsforhold 
og magtstruktur i en helt anden grad end tilfældet var på Gotland. 
 
Ejendomsforhold og magtstruktur på Island har i højere grad end Gotland været påvirket af eksterne 
forhold. Skønt et odelssystemet ikke indførtes på Island i landnámstiden, hvor nybyggerne var fjernet 
fra gammelt slægtsnetværk, og der endnu var dyrkbar jord at tage i brug, fulgte princippet om 
slægtstilknytning til jord med til Island. Stor betydning for ændring i ejendomsforhold fik imidlertid 
konfrontationen mellem den kristne kirkes syn på jord som privat ejendom og islandsk syn på jord 
som knyttet til slægten. Kirkens krav på slægtsjord, der var testamenteret til den, satte en lavine i 
gang på Island, der bevirkede en kamp om territorial magt og dermed undergravede magtbalancen i 
godesystemet. 
 
Forskydning af den magtbalance, som den islandske fristat hvilede på, ændrede karakteren af 
autoritet fra at være baseret på repræsentativitet til at være udtryk for den stærkes ret, snarere end 
lovens fortolkning.  
 
Erstatningen af det gensidige bånd mellem bønder og goder med magt baseret på territorial kontrol 
medførte at islandske stormænds  interesse rettedes mod Norge, og tilknytning til den norske krone 
og norsk hird. En konsekvens af udviklingen blev, at forudsætningen forsvandt for Islands 
selvstændige status, og de islandske stormænd blev ansvarlige over for den norske konge, og ikke 
over for de islandske bønder. 
 
Under norsk overherredømme bevarede Island til dels internt selvstyre og et retssystem der tog 
højde for  islandske forhold. Da Norge i 1380 blev lagt ind under Danmark fulgte Island med ind under 
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dansk administration. Indførelse af dansk handelsmonopol, der blev tildelt danske handelsselskaber 
på merkantil basis i 1602, udgjorde reelt  
en  afslutning på islandsk hjemmestyre. 
 
Det islandske bondesamfund – del af et overordnet mønster? 
 
Det billede som tilgængeligt materiale tegner af det islandske bondesamfund fra landnámstid og 
middelalderen igennem er i udgangspunktet et forholdsvis egalitært samfund skabt af og for frie 
bønder, og i lighed med Gotland i en horisontal indordning under et fælles skabt tingssystem. I 
samfundssystemet var imidlertid indbygget et modsætningsforhold mellem horisontale og vertikale 
kræfter, og en forskydning af balancen mellem dem medvirkede til udvikling af et hierarkisk 
samfundssystem bestemt af adgang til jord, og et internt afhængighedsforhold der kunne passe ind i 
Eric Wolfs karakteristik af et underordnet  bondesamfund, med den begrænsning, at islandske 
stormænd  med herskerambitioner inden underlæggelse under norsk krone savnede effektive 
mekanismer til håndhævelse af skatteinddrivning hos territorialt spredt boende bønder.   
 
Den sociale udskillelse der fandt sted på Island i middelalderen, udtrykt i samling af jordejendom, 
eller fratagelse af denne, og manifesteret i magtopvisning eller social degradering, mener jeg kan 
beskrives under Max Webers kategorisering af en klassedannelse, bestemt af materiel velstand i form 
af kontrol over jord,  alliancer, samt udvikling af politisk og økonomisk magt. Den islandske 
stormandsgruppe  og elite hentede sin position i kraft af centrale embeder, der ofte for andre bønder 
indebar fratagelse af den status der var tilknyttet ejendom af jord. Hvor status på Gotland i høj grad 
var knyttet til et embedes autoritet, blev erhvervelse af position på Island i højere grad knyttet til 
kontrol over ejendom. Glemmes skal det imidlertid ikke, at der midt i kamp om territorial magt og 
positionering  i 1100- og 1200-tallet var overskud til produktion af litterære værker, der fænger 
endnu i dag. 
 

 
3.3. Gotland og Island – afvigelser, eller dele af et mønster? 

Den karakteristik, der tegnes af Eric Wolf for bondesamfund som økonomisk og socialt underordnede 
og i afhængighedsforhold til dominerende samfundsgrupper, kan kun med reservationer siges at 
passe på Gotland og Island i den beskrevne periode. Begge samfund udskilte sig på en række områder 
fra den generelle tendens i tidens Europa med  dannelse af stats- og klassesamfund, nemlig ved 

 Unddragelse fra indgåelse i større rigsdannelse og  valg af en selvstændig hovedløs 
samfundsform, der var  præget af en minimalistisk statsopfattelse, og med en horisontal 
indordning under en fælles skabt orden, tingssamfundet.  

 Dannelse af et fællesskab af jordejende bønder gennem valgte repræsentanter, fælles 
defineret lov til styring af samfundets funktioner, og mekanismer til opretholdelse af 
samfundsorden.  

 Til sent et fællesskab omkring en relativt egalitær bondestand, styret af bønders støtte til 
lovgivende og dømmende repræsentanter på Gotland og Island. 

Begge samfund kan efter min mening siges at have udgjort tidlige eksempler på repræsentativt, 
folkestyret udvikling, dog begrænset til den samfundsgruppe der bestod af selvejende bønder. Hvor 
denne gruppe var dominerende på Gotland middelalderen igennem, mindskede dens andel af 
befolkningen på Island fra 1100-tallet. 
 
I sin overordnede karakteristik af bondesamfund peger Eric Wolf på træk der  i en overgangsperiode 
kunne præge nybyggersamfund, som delbar arv og et familiemønster bestående af kernefamilier. 
Omvendt kunne gamle bondesamfund  fungere som lukkede og korporative fællesskaber, der 
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overvågede jordfordeling og internt fordelte økonomske byrder. Det islandske arvesystem med 
delbar jord  blev ikke justeret efter samfundet var fuldt udbygget, og de enkelte gårdes spredte 
beliggenhed bevirkede at de fik en udvidet produktionsmæssig og social funktion.  For Gotlands 
vedkommende, derimod, ser det for mig ud som om de gotlandske bondefællesskaber kan have haft 
en karakter som foreslået af Wolf, nemlig som udjævnende lokalsamfund, der har modvirket 
udskillelse af en elite. 

 
Betingelserne på Island for opretholdelse af et bondestyret samfund blev fra 1100-tallet 
undermineret af indbyggede modsætninger i samfundssystemet, og horisontale principper mistede 
deres kraft i forhold til vertikale og hierarkiske principper. Med denne udvikling ændredes gradvis 
den uafhængige islandske bondestand i et internt afhængighedsforhold til dominerende grupper, 
som beskrevet af Eric Wolf. Med underlæggelse under fremmed herredømme forstærkedes dette 
afhængighedsforhold. For Gotlands vedkommende opretholdtes middelalderen igennem, selv under 
fremmedherredømme, et forholdsvis homogent bondesamfund baseret på selvforvaltning og egen 
fordeling af skattebyrder, og uden stor social stratifiering eller intern afkrævning  af 
overskudsproduktion til dominerende samfundsgrupper, samtidig med at en social elite dog 
efterhånden udskiltes på grund af status baseret på embede og uddannelse. Udadtil gjaldt imidlertid 
for begge samfund, at de med underlæggelse under fremmedherredømme kom til at indgå i et 
forhold, hvor bønders produktion blev beslaglagt i form af ekstern beskatning. 
 
Ifølge Eric Wolf skulle samfund med et arvesystem bestemt af primogenitur have særlige 
forudsætninger for dannelse af et bondearistokrati og et patrimonisk, eller feudalt system. Her 
afviger Gotland fra Wolfs generelle billede, lige som Island gør det med sin sociale stratifiering og 
koncentrering af jordejendom fra slutningen af fristatstiden. Samtidig peger en række iagttagelser om 
horisontale og vertikale koalitioner på  
samarbejds- og støttemekanismer i både gotlandsk og islandsk bondesamfund. 
 
En forklaring på forskel i udvikling mellem de 2 samfund med hensyn til social stratifiering mener jeg 
kan søges i en gotlandsk overvågning og regulering af sammenlægning og koncentrering af 
jordejendom, til forhindring af økonomisk og politisk magtkoncentrering. At dette har været muligt 
kan måske hænge sammen med at  forhold på Gotland som et stærkt bygdefællesskab,  at jord har 
været udelelig ved arv og ikke har været eneste kilde til berigelse, samt tilstedeværelsen af Visby som 
aftager  af overskydende arbejdskraft.  I modsætning hertil var det den enkelte bondehusholdning 
der på Island var ansvarlig for aftagelse af arbejdskraft og evt. forsorg, i det omfang det var muligt. 
 
En anden væsentlig forskel mellem de 2 samfund, som jeg vil pege på, er udvikling af grundlaget for 
social udskillelse og magtposition .  Hvor udvikling af magtposition i det gotlandske bondesamfund  
var i kraft af status opnået gennem uddannelse og embede, ændredes karakteren af  indflydelse på 
Island  i løbet af middelalderen og blev i stadig højere grad udtrykt i opvisning af magt. Med en 
anvendelse af Max Webers sociale inddeling udvikledes der på Island en klasse af stormænd, bestemt 
af  jordejendom og territorial kontrol, mens den gotlandske elite i overvejende grad havde deres 
indflydelse i kraft af social status. 
 
Impulser og påvirkninger udefra er kommet til de 2 samfund i forskelligt omfang – til Island i 
beskedent omfang på grund af samfundets perifere beliggenhed og  stigende problemer med egen 
søtransport, mens Gotland har været centralt beliggende og taget aktivt del i europæisk udveksling. 
På baggrund heraf er det tankevækkende, at det har været det mere velstående gotlandske 
bondesamfund, der i højere grad end det islandske har kunnet bevare sin egenart i den beskrevne 
periode, frem til 1600-tallet. 
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4. Konklusion og sammenfatning 

 
4.1. Konklusion 

Et udgangspunkt for undersøgelse af ejendomsforhold og indflydelse i Gotlands og Islands 
bondesamfund  har været en antagelse, at ejendomsforhold til jord var bestemmende for udvikling af 
samfundsstruktur og sociale relationer, og dermed også for udvikling af indflydelse og magtforhold. 
Jeg mener at have fået dette bekræftet gennem et sammenlignende studie af udviklingen i 
ejendomsforhold og magtbalance i de 2 samfund. Undersøgelsen har beskæftiget sig med 
samfundsstruktur og  forhold der i vikingetid og middelalder har påvirket ejendom af jord, social 
struktur  og magtrelationer. Endelig har undersøgelsen foretaget en vurdering af  forskelle og 
ligheder i betingelser og udvikling i de to samfund, og  sammenholdt resultatet heraf med et generelt 
billede af bondesamfunds indordning i en større og sammensat samfundorden. 
  
De 2 bondesamfund på Gotland og Island har i undersøgelsens udgangspunkt  skilt sig ud fra 
udviklingen i tidens Europa, der var præget af centralisering af magt og begyndende statsdannelse, 
ved at have et  fælles fundament i etablering af decentraliserede og forholdsvis egalitære hovedløse 
samfund, skabt af og for jordejende bønder, og baseret på en strukturel lighed mellem frie, 
jordejende bønder.  De 2 samfund udformedes som tidlige repræsentative demokratiske systemer 
udtrykt i egen forfatning, lovgivning, og  i tings- og retssystem. Begge samfund havde en minimalistisk 
statsopfattelse og byggede på omfattende lokalt selvstyre. Gennem ejendom af jord, og valg af 
repræsentanter til lovgivende og retslige myndigheder, havde jordejende bønder adgang til  
samfundsindflydelse.  
 
I det gotlandske bondesamfund lykkedes det,  gennem overvågning og kontrol af ejerforhold til jord 
inden for slægt og lokalsamfund ,  at bevare kontinuitet i en forholdsvis homogen jordfordeling og et 
samfund domineret af selvejende bønder, uden udskillelse af et stormandslag baseret på 
jordejendom. Forhold af betydning for denne udvikling var et stærkt bygdefællesskab omkring 
familiebrug, en lav befolkningsvækst, og et arvesystem baseret på primogenitur.  En elite i det 
gotlandske bondesamfund hentede  status som valgte repræsentanter for bønder, eller i kraft af 
monopol på kundskab, som tingsdommere og præster. Mod slutningen af undersøgelsesperioden, 
under dansk overherredømme, forstærkedes en social udskillelse af tingsdommere ved at de som 
mellemmænd mellem dansk myndighed og bondesamfundet flyttede uden for bøndernes kontrol. 
 
Udvikling på Island af jordfordeling og social struktur adskilte sig i middelalderen på afgørende vis fra 
Gotland. På Island resulterede befolkningsvækst, reduktion af dyrkbar jord, og lovgivning om deling 
af jord ved arv,  i et øget pres på jord og opdeling af denne i mindre enheder. En følge heraf blev en 
gradvis social stratifiering bestående af jordejende bønder,  der ofte fik lagt mindre brug ind under 
hovedgårde,  samt  voksende grupper af lejebønder, der ikke længere havde forudsætninger for  at 
optræde som tingbønder, og  endelig en gruppe jordløse og vagabonder.  En proces med 
koncentration af jordejendom og social stratifiering forstærkedes yderligere af godernes afgivelse af 
kirkegods og kompensation herfor  gennem beslaglæggelse af anden ejendom som modydelse for 
beskyttelse.  Jord koncentreret på stadig færre  hænder underminerede en tidligere magtbalance 
mellem goder og deres repræsentative basis, tingbønderne, og godernes stilling ændrede karakter fra 
at have været baseret på jordejende bønders opbakning, til at være baseret på jordkoncentration og 
territorial magt. Som et resultat af forskydning af  jordfordeling og magtbalance  undermineredes 
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også grundlaget for godesystemet og det islandske rets- og tingssamfund. Forudsætninger for et 
selvstændigt islandsk bondesamfund faldt hermed bort.  
 
Det gotlandske bondesamfund har med nogen ret frem til den sene middelalder været kaldt en 
bonderepublik. De gotlandske tingsdommere har gennem deres embede  repræsenteret det 
gotlandske bondefællesskab, uden adgang til større berigelse herigennem, og man kan  tale om en 
repræsentativ folkestyret udvikling  frem til Gotlands indlemning under dansk overherredømme. 
Forholdet på Island adskilte sig fra Gotland ved fra starten at have  indbygget et modsætningsforhold 
mellem horisontale og vertikale principper. Goderne havde en privilegeret  stilling og adgang til magt, 
der kunne holdes i skak så længe den var afhængig af tilslutning fra frie jordejende bønder - 
tingbønderne. Da dette gensidige afhængighedsforhold ophørte med forskydning af 
ejendomsfordeling fra 1100-tallet, bortfaldt også forudsætningerne  for et repræsentativt system.  
 
I forhold til Eric Wolfs kategorisering af bondesamfund,  kan hverken Gotland eller Island, før 
indlemmelse under eksternt overherredømme, siges at passe ind  i et billede af indordning i et større 
sammensat samfund. Trods Visbys fysiske tilstedeværelse, har begge samfund været rene 
bondesamfund, som har defineret sig selv i en horisontal indordning  under lovgivning og 
tingssystem.  Først med dannelse af en 
afhængig bondestand af lejebønder på Island, og under et fremmed overherredømmes beskatning af 
bondesamfundene, kan Eric Wolfs model siges i væsentlig grad at beskrive bondesamfund på Gotland 
og Island. Jeg finder også dermed, at  denne udvikling bidrog til en ”europæisering” af de 2 samfund.  
 
 
4.2. Sammenfatning 

Ovenstående opgave har fokuseret på påvirkning af  jordejendom, samfundsstruktur  og sociale 
relationer, ud fra en undersøgelse af forhold der har påvirket disse i Gotlands og Islands 
bondesamfund under vikingetid og middelalder. Som en sammenfatning af min undersøgelse og 
konklusioner vil jeg pege på følgende: 

 Påvirkning af ejendomsforhold, samfundsstruktur og sociale relationer: 
o Gotland: 

Jordejendom og samfundsrelationer var styret af tilhørighed til slægt og bygd, og af 
en høj grad af lokalt selvstyre. Jordfordeling og social struktur var præget af 
kontinuitet og stabilitet baseret på familiebrug og nabofællesskab på bygdeniveau, 
lav befolkningsvækst og et arvesystem  styret af primogenitur. Jord var knyttet til 
slægten og beskyttedes mod opkøb uden for denne eller lokalområdet gennem 
overvågnng og regulering. Et jordaristokrati eksisterede ikke på Gotland, lige som 
heller ikke krongods eller kirkegods af nogen væsentlig størrelse. Det gotlandske 
bondesamfund var domineret af jordejende bønder, og forskel i ejendomsstørrelse 
var behersket, lige som social stratifiering. Et lederlag på Gotland havde sin position 
og status i kraft af embedets forudsætninger, og ikke i baseret på jord eller 
magtudøvelse. Det gotlandske bondesamfund havde en stærk basis i det lokale 
bygdefællesskab og dets selvstyre, samt i lovgivning, retspleje og i tingssystemet, der 
fungerede som et repræsentativt folkestyre.  Af afgørende betydning i det gotlandske 
bondesamfund var et egalitært, eller udlignende princip, der forhindrede social 
udskillelse baseret på koncentrering af jord, samtidig med at der dog også 
eksisterede andre kilder til velstand, som handel. Først i den sene del af 
middelalderen kunne en vis social stratifiering spores i bondesamfundet som følge af 
fremmedherredømme.  
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o Island: 
Det islandske bondesamfund havde i sit udgangspunkt et grundlag der svarede til det 
gotlandske: et hovedløst samfund baseret på høj grad af lokalt selvstyre, en fælles 
forfatning, lovgivning og et rets- og tingssystem, repræsenteret ved goder, der 
hentede deres legitimitet gennem  jordejende bønders tilslutning. Afgørende 
forskelle fra den gotlandske samfundsmodel  var et arvesystem, der tillod opdeling af 
jordejendom, og et voksende pres på jord i takt med befolkningsvækst, der påvirkede 
et indbygget modsætningsforhold mellem et horisontalt, eller demokratisk princip i 
det repræsentative godesystem, og et vertikalt, eller aristokratisk princip 
repræsenteret ved godernes magtbeføjelser og privilegier. Opdeling af jord til 
urentable størrelser medførte en proces af underlægning af småbrug under 
hovedgårde, og social underopdeling af bondestanden i jordejende  bønder, og 
forskellige grader af lejebønder og jordløse.  Med en accelererende koncentration af 
jord på færre hænder, og reduktion af antallet tingbønder til sikring af en 
magtbalance og gensidig afhængighed mellem bønder og goder, forsvandt den 
repræsentative karakter i godernes magt og erstattedes af  magt bestemt af 
territorial kontrol over jordejendom.  En konsekvens af denne proces blev yderligere 
en udhuling af lov og retssystem, og en fjernelse af forudsætningerne for et 
selvstændigt islandsk bondesamfund. Med den udvikling der blev sat i gang i 1100-
tallet, ændredes  gradvist det  frie islandske bondesamfund  til et samfund domineret 
af bønder i forskellig grad af afhængighed, på lejet jord, og ofte med lejet kvæghold. 

 Forskelle og ligheder mellem de 2 samfund: 
o Mens udgangspunktet på mange punkter var parallelle for Gotland og Island, peger 

udviklingen af det islandske bondesamfund, sammenholdt med udviklingen på 
Gotland,  på 2 forskellige udviklinger, i hvilke jordfordeling og social stratifiering 
spiller en afgørende rolle.  I det gotlandske bondesamfund synes regulering af 
jordfordeling at have medvirket til en vis social stabilitet. På Island synes knaphed på 
jord at have medvirket til en social lavine. 

 Generelle betragtninger om afvigelser eller overensstemmelser med et overordnet mønster 
for udvikling af bondesamfund: 

o Med anvendelse af Eric Wolfs kategorisering af bondesamfunds udvikling under 
forskellige betingelser, finder jeg at både Gotland og Island til ind i middelalderen har 
afveget fra en generel udvikling i Europa, gennem bevidst fravalg af indgåelse i en 
større sammensat samfundsdannelse med centraliseret magt. På Gotland er valg af 
samfundsform blevet understøttet af regulerende og udlignende mekanismer, samt 
et forholdsvis homogent samfundslag. På Island har disse betingelser ikke været 
tilstede. For begge samfund gjaldt at de med intern social stratifiering og 
underlæggelse under ekstern statsmagt tilpassedes et europæisk mønster for 
bondesamfunds indordning i en vertikal samfundsorden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

5. Kilde- og litteraturfortegnelse 
 

Kilder 
 

Dennis, Andrew, Peter Foote, and Richard Perkins (red.). 
 Laws of Early Iceland: Grágás I. 
 The Codex Regius of Grágás, with material from other manuscripts. 
 Winnipeg: University of Manitoba Press. 1980. 

Dennis, Andrew, Peter Foote, and Richard Perkins (red.). 
   Laws of Early Iceland: Grágás II. 
   The Codex Regius of Grágás, with material from other manuscripts. 
   Winnipeg: University of Manitoba Press. 2000.  

Holmbäck, Åke og Elias Wessén 
Svenska Landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar: 4. Skånelagen 
och Gutalagen. 
Stockholm: Hugo Gebers förlag 1943.  

Jakobsen, Lis 
 Guterlov og Gutersaga. 
 København: Selskabet for historiske kildeskrifters oversættelse 1910. 
 Norby, Sören 

Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 1523-24. 
 Arkiv på Gotland 1. 
 Visby: Landsarkivet i Visby och Gotlands Kommunarkiv 2003.  
Pálsson, Hermann, and Paul Edwards 

   The Book of Settlement: Landnámabók. 
   University of Manitoba Icelandic Studies Vol. 1. 
   Winnipeg: University of Manitoba Press. 1972.  

Peel, Christine (ed.) 
 Guta Saga: The History of the Gotlanders. 
 London: Viking Society for Northern Research. University College of London 1999.  
Sundberg, Tommy og Tryggve Siltberg 
 Revisionsbok för Gotland 1653 (”Jordeboken 1653”): 1. Sudertredingen. 
 Gotlandica 1. 
 Visby: Kommunnämnden I Gotlands kommun 1974.  
Thorgilsson, Ári 

 The Book of the Icelanders (Íslendingabók). (overs. Halldór Hermannsson). 
 Ithaca: Cornell University Library 1930.  

Tott, Ivar Axelsson 
 Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 1484-1487. 
 Acta Eruditorum Gotlandica 7. 
 Visby: GotlandsfFornsal 1991.  
Wolf, Eric R. 

Bönder: En socialantropologisk översikt över bondesamhällets utveckling. 
 Stockholm: Wahlström & Widstrand 1971.  
Östlund-Stjärnegårdh, Eva (red.) 
 Revisionsbok för Gotland 1653 (”Jordeboken 1653”): 2. Medeltredingen. 
 Gotlandica 18. 
 Visby: Barry Press Förlag 1979.  
 



46 
 

Sekundær litteratur 
 
Bøger og artikler 

Blomkvist, Torsten, 
Från ritualiserad tradition till institutionaliserad religion: Strategier för 
maktlegitimering på Gotland under järnalder och medeltid. 
Uppsala: Uppsala Universitet 2002.  

Byock, Jesse L. 
 Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power. 
 Berkeley: University of California Press 1988.  

Byock, Jesse L. 
 Viking Age Iceland. 
 London: Penguin Books 2001.  

Ersson, Per-Göran 
Kolonisation och ödeläggelse på Gotland; Studier av den agrare 
bebyggelseutvecklingen  från tidig medeltid till 1600-talet. 
Stockholm: Meddelanden från Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet Nr. B27 1974.  

Ganse, Alexander 
 “Friesland och Gotland under senmedeltiden – en statsrättslig jämförelse”, 
 Gotländsk arkiv: Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. 
 Visby: Gotlands fornsal 1990 (62), s.67-78. 
Gran, Guy 
 Development by People: Citizen Construction of a Just World. 
 New York: Praeger 1983.  
Halldórsson, Ólafur 

Jónsbók: Kong Magnus Hakonssons lovbog for Island vedtaget på Altinget 1281 og de 
for Island givne retterbøder for 1294, 1305 og 1314. 
Odense: Odense Universitetsforlag 1970.   

Hastrup, Kirsten 
Culture and History in Medieval Iceland: An Anthropological Analysis of Structure and 
Change. 
Oxford: Clarendon Press 1985.  

Hastrup, Kirsten 
Island of Anthropology: Studies in past and present Iceland. 
Odense: Odense University Press 1990.  

Jacobsen, Grethe 
 “The Celtic Element in the Icelandic Population and the Position of Women”, 
 Opuscula Vol. XII (2005). Biblioteca Arnamagnæana Vol. XLIV.  

Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag, s.284-303. 
Jansson, Sven B. og Elias Wessén 
 Gotlands Runinskrifter. Første del. 
 Stockholm: Almqvist & Wiksell 1962.  
Kålund, Kr. (overs.) 
 Islændinge saga. 
 Sturlunga saga. Bind 1. 

København: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Gyldendalske Boghandel 1904, 
s.210-512. 
 



47 
 

Lerbom, Jens 
”Proweste, domere oc all almughe: Lokala eliter i ett senmedeltida bondesamhälle”, 
Renässansens eliter: Maktmänniskor i Italien och Norden. 
Red. Gunnar Dahl och Eva Österberg. 
Lund: Nordic Academic Press 2000, s.159-193. 

Lindquist, Sven-Olof 
 ”Sextio mark silver vart år”, 
 Gotländsk arkiv: Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. 
 Visby: Gotlands fornsal 1984 (56), s.139-150 
Måhl, Kalle 
 Vägval: Vägar och samhälle på Gotland under 1500 år. 
 Oskarshamn: Calidris 2002.  
Olsson, Ingemar 
 Gotländska ortnamn. 
 Visby: Ödins Förlag 1994. 
Sawyer, Birgit 

Property and Inheritance in Viking Scandinavia: The Runic Evidence. 
Occasional papers on medieval topics.  
Alingsås: Viktoria Bokförlag 1988.  

Sigurdsson, Gísli 
Gaelic Influence in Iceland: Historical and literary contacts. A survey of research. Studia 
Islandica 46. Reykjavík: Bókmenntafrædistofnun Háskóla Islands 1988. 

  Siltberg, Tryggve 
”Gårdar, mark och människor 1413-1972 – gotländsk kameralhistoria”, 
Gotländsk arkiv: Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. 

 Visby: Gotlands fornsal 1986 (58), s.173-210. 
Siltberg, Tryggve 

Markelejet, tingsdomarna och den sociala differentieringen på Gotland fram till 1600-
talet. 
Uppsats för fil.lic-examen i historia. 
Umeå: Umeå Universitet 1993.  

Siltberg, Tryggve 
  ”The Gotlandic Farms in the Late Middle Ages”, 
 The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100-1400 AD. 
 Acta Visbyensia XI. Visbysymposiet för historiska vetenskaper 1996. 
 Visby: Gotland University College 1998, s.65-86. 
Steffen, Richard 
 ”Gotlands indelning och organisation”, 

Boken om Gotland: Minnesskrift med anledning af Gotlands återförening med Sverige 
genom freden i Brömsebro den 13. augusti 1645.  
Del 1: Gotlands historia fram till år 1645. 
Red. Mårten Stenberger. 
Visby: AB Sylve Norrbys Bokhandel 1945, s.226-253.  

 Stjernquist, Berta 
”Gården, ätten och byn: Synspunkter på förhållandet mellen mark og social 
organisation”, 
Hus, gård och bebyggelse: Föredrag från det XVI nordiska arkeologmötet, Island 1982. 
Red. Gudmundur Ólafsson. 
Reykjavík: Thjódminjasafn Íslands 1983, s.233-238. 
 



48 
 

Teitsson, Björn og Magnús Stefánsson 
 ”Islandsk ödegardsforskning”, 
 Nasjonale forskningsoversikter. 
 Det nordiske ødegårdsprosjekt. Publikasjon nr.1. 
 København: Landbohistorisk Selskab 1972, s.113-148. 
Weber, Max 
 The Theory of Social and Economic Organization. 
 New York: The Free Press 1966.  
Wienberg, Jes 
 “Medieval Gotland – Churches, Chronologies and Crusades”, 

The European Frontier: Clashes and Compromises in the Middle Ages. 
CCC Papers:7. 
Lund: Almqvist & Wiksell International 2004, s.285-296. 

Yrwing, Hugo Nilsson 
 Gotland under äldre medeltid: Studier i baltisk-hanseatisk historia. 

Lund: Gleerupska Universitetsbokhandeln 1940. 


