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1. INLEDNING 
Där kom till gården krokbenta mön,  

Hade ärr under foten, armen solbränd,  

nedböjd är näsan, hon nämndes trälinna.1   

På detta sätt beskrivs en trälinna i den fornnordiska sagan Rigstula som man finner i den 

isländska eddan. Rigstula är en myt med problematiskt källvärde, men har gett ett perspektiv 

på träldomen när det kommer till trälarnas, liksom övriga samhällsgruppers, 

levnadsförhållanden och arbetsuppgifter. Intresset för det nordiska slaveriet har emellertid 

lockat många historiker att undersöka träldomen med större fördjupning genom användning 

av annat material. Detta för att få en så sann bild som möjligt.2 Intresset bland historikerna har 

handlat om att spåra träldomens uppkomst som går tillbaka till järnåldern, att göra 

epistemologiska definitioner av begreppet träl samt ta reda på hur dess avveckling under äldre 

medeltid tog form.3  

Träldomens uppkomst hänger samman med vikingarnas erövringståg i dagens Ryssland 

där nordborna skapade handelsförbindelser. Dessa förbindelser och erövringar ledde till att 

vikingarna förde med sig slavar till hemtrakterna.4 Från vikingatid till äldre medeltid (1200 – 

1300- talet) arbetade manliga och kvinnliga trälar med olika uppgifter, där kvinnorna fick 

mjölka och mala, medan männen fick jobba ute på jordbruksfälten.5 Olika sociala grupper i 

samhället hade trälar inom sina gods och hushåll. Häri medräknas bland annat 

stormän/aristokrati, kyrkans folk och bönder.6 

År 1335 instiftade kung Magnus Eriksson en kunglig stadga som för eftervärlden fått 

namnet Skara stadga. Skara stadga innebar att träldomen formellt avskaffades i Sverige.7   

Historikern Dick Harrison skriver i sitt omfattande verk om slaveriet från forntiden till 

renässansen, att många trälar blev frigivna från slutet av 1200- talet, vilket tydligt märks i 

äldre medeltida diplom. Denna frigivningsprocess började därmed ett antal år innan Skara 

stadgan 1335.8  

1 Erik Brate, Eddan: de nordiska guda – och hjältesångerna, Klassikerförlaget Stockholm 1995, s.117.    
2 Myrdal, Janken ”Mjölka, mala och gräva: aspekter på trälars jordbruksarbete cirka år 1000 - 1300” i Thomas Lindkvist & 
Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag Stockholm 
2004, s.125. 
3 Dick Harrison, En världshistoria om ofrihet. SLAVERI: forntiden till renässansen, Historisk Media Lund 2006, s.237, 246.  
4 Erik Lönnroth, Från svensk medeltid: kyrkofurstar och riksbyggare i frihetskamp och ekonomisk maktsträvan från 
vikingatid till Gustav Vasa, Bokförlaget Aldus/ Bonniers Stockholm 1959, s.10. 
5 Myrdal, Janken ”Mjölka, mala och gräva: aspekter på trälars jordbruksarbete cirka år 1000 – 1300” i Thomas Lindkvist & 
Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag Stockholm 
2004, s.127, 128 f. 
6 Mats Olsson, Vikingatida träldom: om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska historia, Department of economic 
history Lund university 1999, s.55. 
7 Artikel av Göran Inger, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skara-stadga>, information hämtad den 6/3 2015.  
8 Harrison (2006), s.246.  
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Även om träldomen undersökts utifrån olika perspektiv, som angetts ovan, finns det 

fortfarande frågor som lämnats obesvarade. Inte minst när det kommer till frigivningen av 

trälarna. Denna studie ämnar därmed undersöka frigivningsprocessen för trälar under äldre 

medeltid, vilket skall göras genom en granskning av medeltida diplom/brev.9 Framförallt skall 

studien beröra de sociala grupper som vidhöll och frigav trälarna och i vilka sammanhang 

denna frigivning skedde.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med denna studie är att undersöka träldomssystemets sista fas, med särskilt fokus på de 

grupper som fortfarande hade trälar och hur träldomens avveckling visar sig i dessa grupper 

utifrån medeltida diplom. När det kommer till medeltida diplom har jag valt att begränsa 

studien till testamenten och gåvobrev.  

 

2.1 FRÅGESTÄLLNING 
1. I vilka sammanhang frigavs trälarna i diplommaterialet utifrån testamenten och 

gåvobrev?  

2. Hur redogör diplomen för eventuella andra gåvor som gavs till trälarna i och med 

deras frigivning och vilka gåvor kunde trälar med olika status få?10  

3. Vilka släkter frigav trälar under undersökningsperioden och vilka sociala grupper 

tillhörde dessa släkter?  

 

2.2 AVGRÄNSNING 
Studiens avgränsning kommer att göras mellan åren 1250– 1335. Skälet till varför 

avgränsningen börjar vid just år 1250, är för att det första diplomet som anger frigivning av en 

träl är daterat under 1250- talet.11 Avgränsningens sista år 1335 motiveras med tillkomsten av 

Skara stadga då träldomen formellt avskaffades.  

 

3. BAKGRUND: TRÄLARNA OCH DET SAMHÄLLE SOM OMGAV DEM 
Uppkomsten av slaveriet i Norden har länge varit höjt i dunkel och än idag är det svårt att 

peka ut exakt när träldomssystemet sattes i rörelse i de nordiska samhällena.  

9 Se avsnitt 5. Källmaterial, källkritik och metoddiskussion, för att läsa mera ingående om diplomen. 
10 Gåvor avser i detta sammanhang bland annat jordlotter och djur.  
11 SDHK 762 (DS 855) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
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Träldomens inledning går att spåra tillbaka till perioden för vikingarnas erövringståg 

under äldre järnåldern. Under denna tid genomfördes vikingatåg längs Nordsjön och 

Östersjön. Även floden Volga i dagens Ryssland var en sjöfartslinje för vikingarna. 

Nordborna rövade inte bara bort värdefulla objekt, som exempelvis silver, utan förde också 

med sig krigsfångar som sedermera blev trälar eller såldes på slavmarknader i Nordeuropa.12 

Vikingatiden med dess plundringsresor och räder upphörde sedan och nordborna började 

omkring 1100– talet ägna sig åt korstågsfärder till Heliga landet.13 Träldom existerade 

fortfarande i det nordiska samhället. Ett samhälle där trälarna slavarbetade inom olika sociala 

gruppers hushåll och gods. Aristokrati (Stormän), kyrkans folk samt bönder var alla grupper 

som höll trälar i sin ägo.14  

Vilka var trälarnas arbetsuppgifter när de slavarbetade inom ovanstående gruppers hushåll 

och gods? De landskapslagar som var rådande visade bland annat att mjölkning och malning 

var vanliga sysslor bland kvinnliga trälar. För manliga trälar var slåtter och sädesskörd, under 

vilka de jobbade sida vid sida med sin husbonde, vanliga arbetssysslor. Trälars status kunde 

också vara avgörande för de arbetsuppgifter de tillgavs. En träl som var specialiserad inom 

hantverk, ägnade sin tid till detta och hade dessutom en relativt hög status bland trälarna.15  

  Trälarnas levnadssituationer kunde också se olika ut beroende på vilken status de hade 

som träl. Dels fanns det förstås vanliga arbetsträlar inom gårdar, men ofria kunde även gå 

under benämningarna brytar och fostrar. Det förstnämnda åsyftade en person som ”bröt” bröd 

och delade ut mat till övriga trälar, därav termen bryte. Ursprungligen var bryten en träl med 

rollen som tillsyningsman på en gård, men med tiden började innebörden av titeln bryte 

innebära gårdsfogde eller förvaltare. En bryte behövde inte vara ofri, utan kunde också vara 

fri. Fostren och fostran hade inte samma sociala status som en bryte, utan kan därför sägas ha 

haft en position över arbetsträlar när det kommer till status bland trälar. Att vara en fostre 

eller fostra innebar att trälen i fråga var född hemma på gården och därför inte köpt via någon 

slavmarknad eller genom krigsfångenskap. Dock levde även fostrar under förtryck, vilket 

bland annat tydliggjordes i medeltidens landslagslagar.16  

12 Harrison (2006), s.242.  
13 Eric Christiansen, The Northern Crusades: the Baltic and the Catholic Frontier 1100– 1525, THE MACMILLAN PRESS 
LTD London and Basingstoke 1980, s.1.  
14 Olsson (1999), s.38 f.; De sociala grupperna aristokrati, kyrkans folk och bönder kommer att beskrivas mer ingående under 
delavsnittet 3.1 Begrepp.  
15 Myrdal, Janken ”Mjölka, mala och gräva: aspekter på trälars jordbruksarbete cirka år 1000 - 1300” i Thomas Lindkvist & 
Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag Stockholm 
2004, s.125– 127 f., 130.  
16 Artikel av Thomas Lindkvist, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bryte>, information hämtad den 30/4 
2015; Harrison (2006), s.249, 251.  

                                                 



 4 

Från 1100- talet fram till 1300- talet fanns lagar som också berörde trälarna. Dessa lagar 

var Guta-, Västgöta-, Östgöta- och Svealagarna.  I Sverige relaterades dessa landslagar till 

trälarnas sysselsättning, sociala regler– och förhållningssätt samt deras straffrättsliga 

bestämmelser.17 Den enda landslagslag som inte inkluderade trällagstiftning var 

Hälsingelagen.18   

Mellan 1100– och 1200– talen skulle träldomens betydelse successivt minska. Främst 

hade troligen detta att göra med jordbrukets förändrade karaktär under denna tid.19 

I landskapslagarna som nämnts ovan, var träldomen ett system som förutsattes vara en 

samhällelig företeelse. Dock tillkom Skara stadgan år 1335, vilken slutligen avskaffade 

träldomen med förkunnandet att ”Ingen född av kristen man eller kvinna skulle vara träl”.20    

 

3.1 BEGREPP  
Begreppen som här skall ges en definition är alla centrala delar av studien. Det första 

begreppet som skall definieras är träl. I bakgrunden beskrevs träldomens historia, trälars 

status och innebörden av benämningar brytar och fostrar. Dock kvarstår frågan kring den 

egentliga definitionen av begreppet träl.  

Begreppets språkliga ursprung kommer från ordet (<prœll), vilket är ett ord unikt för 

nordgermanskan, och har därför inte påträffats i andra germanska språk.21 Att vara träl innebar 

att man inte var inkluderad i någon ätt eller rättssamfund, vilket gjorde att han/hon inte hade 

någon rättskapacitet. En träl sågs som sin herres egendom.22 En träl skall inte förväxlas med 

tjänare. I de medeltida diplomen som granskats, finns sammanhang där tjänare fått gåvor, 

men att anta att dessa tjänare skulle vara trälar, vore aningen förhastat. Den allmänna 

definitionen av begreppet tjänare är att han/hon ägnade sig till olika uppassnings– och 

handräckningsuppgifter till sin ägare, och därav kunde också vissa tjänare betraktas som en 

privat egendom. En del kunde dock vara kammartjänare och trotjänare.23    

Andra sociala grupper som var högst noterbara under perioden 1250- 1335 skall också ges 

sin definition under detta delavsnitt. De grupper som kommer att definieras är aristokrati 

17 Nevéus, Clara, ”TRÄLARNA: i landskapslagarnas samhälle Danmark och Sverige”, Historiska institutionen vid Uppsala 
universitet genom Sven A Nilsson, Sten Carlsson och Carl Göran Andrae 1974, s.54– 132.  
18 Harrison (2006), s.246.  
19 Stefan Brink, Vikingarnas slavar– den nordiska träldomen under yngre järnålder och äldsta medeltid, Bokförlaget 
Atlantis Stockholm 2012, s.241.  
20 Lindkvist, Thomas ”Från träl till landbo: uppkomsten av det medeltida godssystemet i Europa och Norden” i Thomas 
Lindkvist & Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag 
Stockholm 2004, s.19.  
21 Brink (2012), s.132 f. 
22 Nevéus (1974), s.179.  
23 Artikeln har ingen nämnd författare, <http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tjänare-(1)>, information hämtad den 
23/4.  
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(aristokratins elit och lokal aristokrati), kyrkans folk och bönder. Olika titlar som inkluderas i 

aristokratins elitskikt kommer också att ges en definition. Dessa titlar är riksråd, lagmän och 

riddare. Jag har i detta avseende utgått från Catharina Anderssons definitioner av olika 

sociala grupper i det medeltida samhället.  

Själva begreppet aristokrati härrör från ord som: ”härska”, ”bäst” och ”förnämst”.24  

Aristokratins ursprung i svensk historia kan spåras till år 1280, då Alsnö stadga instiftades 

av kung Magnus Ladulås. Alsnö stadga innebar att relationen mellan stormännen och 

kungamakten reglerades. Aristokratin skulle, som social grupp, få sitt genombrott år 1280 och 

därefter bli en framträdande grupp. Alsnö stadga innebar också införandet av ett världsligt 

frälse.25 Att tillhöra detta frälse innebar skattelättnader, vilket man beviljades om man kunde 

göra rusttjänst åt kungamakten.26  

Emellertid definieras aristokrati av Catharina Andersson, som en större grupp med två 

olika skikt. Ett skikt som kallats för aristokratins elit och ett kallat för lokal aristokrati. Det 

som skiljde dessa två grupper åt var elitens innehav av större jordegendomar, samt deras 

möjligheter att blanda sig i politiken på riksnivå. Dessa möjligheter fanns inte för den lokala 

aristokratin, vars makt var begränsad till det geografiska närområdet på lokal nivå.27    

Innan kungamakten och dess tillhörande organisation hade konsoliderats, konkurrerade 

olika stormannagrupper med varandra.28 De gamla aristokratiska stormannaätterna skulle dock 

inkluderas i aristokratins elit, samt grupper som hade tillgång till stridshäst samt ryttare.29  

De var olika titlar som räknades in i elitskiktet av aristokratin. Riksråd var en titel som 

innebar att personen ifråga hade en stor rikspolitisk roll, i form av kungens rådgivare.30 Enligt 

Catharina Anderssons definition räknades även lagmän till aristokratins elit. Lagmän hade 

givits förtroende som lagsagans högsta rättsliga ämbete.31 Riddare räknades också till 

aristokratins elit. Genom stora ekonomiska tillgångar tillhörde en riddare aristokratins övre 

skikt.32 Riddarväsendet definieras som ett aristokratiskt system bestående av riddare. Ett så 

kallat riddarstånd fanns i Västeuropa såsom i Skandinavien. I Skandinavien sågs riddare som 

24 Artikel av Jan von Konow, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aristokrati> Information hämtad den 3/5 
2015.  
25 Jan von Konow, Sveriges Adels historia, Axel Abrahamssons förlag Karlskrona 2005, s.20– 22; Thomas Lindkvist & 
Maria Sjöberg, Det svenska samhället 800– 1720: klerkernas och adelns tid, Studentlitteratur AB Lund 2009, s.47.    
26 Lindkvist & Sjöberg (2009), s.47.  
27 Andersson, Catharina, ”Kloster och aristokrati: nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300- talets mitt”, 
Historiska institutionen Göteborg 2006, s.86. 
28 Ibid, s.85.  
29 Lindkvist & Sjöberg (2009), s.47.  
30 Andersson (2006), s. 86 f. 
31 Ibid, s.86.  
32 Ibid, s.87. 
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personer vilka stått kungen nära under längre tid.33 Den latinska titeln Dominus (Svenska: 

”herre”), skulle börja beteckna riddare under 1200– talets andra hälft. Under 1200-talet 

började titeln användas för stormän.34 Riddare gick först under den latinska benämningen 

milites (Svenska: ”Soldat”), men under den senare delen av 1200– talet blev en riddare kallad 

för Dominus.35   

Kyrkans folk sågs som en social grupp under medeltiden och relaterade titlar var abbot 

och kyrkoherde.36 Det fanns även andra titlar för de som verkade inom kyrkan. Bland annat 

prostar vilka sågs som biskopens medhjälpare inom olika stift.37 Biskop var innehavaren av 

det högsta ämbetet bland kyrkans folk, samtidigt som kyrkoherde inom den katolska kyrkan 

sågs som biskopens vikarie.38   

En social grupp som ansågs stå lägre än både aristokratin och kyrkans folk, var bönder. 

Enoch Ingers har exemplifierat detta med det samtida handelssystemet där bönderna år 1284, 

efter påbud från kung Magnus Ladulås, inte fick ägna sig till försäljning på landsbygden. 

Detta eftersom deras försäljning skulle konkurrera med stadsbornas och städernas intressen.39  

Från 1200– talet fanns emellertid två kategorier av bönder i Sverige. En kategori var 

skattebönder, som förstås betalade olika avgifter i form av skatt, men som var självägande av 

jordegendom. Den andra kategorin var landbor som brukade jord, ägt av antingen kronan eller 

kyrkan. Bönder som var självägande hade, i jämförelse med landbor, en förfoganderätt till den 

jord de brukade och kunde hyra ut jord till andra bönder.40   

Ett särskilt agrarhistoriskt begrepp skall ges sin definition, då det också har en relevans till 

denna studie. Det latinska begreppet curia har vida diskuterats inom det agrarhistoriska 

forskningsområdet och begreppet har getts alternativa tolkningar. I de flesta fall syftar en 

curia på en huvudgård, vilket setts som själva centralpunkten inom ett större godskomplex. 

Curia kunde dock fylla olika funktioner. Ägare kunde bebo dessa som sätesgårdar, men ibland 

var huvudgårdarna en uppsamlingsplats för andra gårdar som blivit utarrenderade. Den 

slutsats som dragits av Andersson är att oavsett vilken funktion curian hade, motsvarade det 

33 Artikel av Dick Harrison, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riddarväsen>, information hämtad den 19/3 
2015.  
34 Karl– Erik Löfqvist, ”Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid: studier rörande adelsståndets uppkomst och tidigare 
utformning”, filosofiska fakulteten i Lunds humanistiska sektion 1935, s.67. 
35 Ibid, s.67, 89 f. 
36 Andersson (2006), s.87. 
37 Artikel av Carl– Gustaf Andrén, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/prost>, information hämtad den 19/3 
2015.  
38 Artikel av Per Beskow, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biskop>, information hämtad den 4/5 2015.  
39 Ingers, Enoch, ”Bonden i svensk historia”, Lantbruksförbundets tidsskriftsaktiebolag Del 1, 1949, s.71. 
40 Lindkvist & Sjöberg (2009), s.104.  
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oftast ett markland eller mer i storlek.41 Med andra ord sågs det som större brukningsenheter. 

Andersson skriver också att ”Curian hade en viktig social funktion och dess ägare besatt viss 

makt i lokalsamhället, inte minst genom det ekonomiska inflytandet innehavet av en curia 

medförde”.42  Begreppet curia och dess innebörd är särskilt intressant för denna studie, 

eftersom vissa personer som frigivit trälar också kan ha skänkt huvud– eller sätesgårdar, och 

innehavandet av dessa redogör ytterligare för personens ekonomiska status.43  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 
Avsnittet för forskningsläget kommer att innehålla två delavsnitt. Det första delavsnittet 

kommer att handla om olika slutsatser kring träldomens avveckling, emedan det andra 

delavsnittet snarare sammanfattar olika teoretiska perspektiv som framlagts av några 

historiker. Dessa teoretiska perspektiv kommer innan att ha presenterats i forskningsläget. 

Senare är det dessa teoretiska perspektiv som kommer att analyseras i förhållande till denna 

studies resultat. 
 

4.1 ANGÅENDE TRÄLDOMENS AVVECKLING 
Träldomens uppkomst och avveckling har dels berörts i historisk översiktslitteratur. Dick 

Harrison understryker bland annat att det varit en svårighet för många historiker att hitta ett 

fast svar på hur man skaffade trälar vid dess inledande tid. Han påpekar emellertid att ”Även i 

Norden utgjorde krig och fattigdom de stora mörka portalerna in till liv i ofrihet”.44 Harrison 

framhåller vidare att frigivning av trälarna började långt innan Skara stadgans instiftande år 

1335, vilket varit tydligt i medeltida diplom.45   

Densamme Harrison har myntat begreppet: ”den variationsrika ofriheten”. Begreppet 

kännetecknar den kritik som riktats mot tidigare forskning angående den schablonartade bild 

som oftast getts av begreppet träl. Istället menar Harrison att trälars ofrihet sett olika ut från 

tid till tid. Den juridiska ofrihetens betydelse kan ha varierat för trälarna eftersom 

träldomssystemets ekonomiska värde gått upp och ned och att denna variation kan ha varit 

olika mellan landskapen i Sverige. Framförallt har trälars sociala ställning varierat mellan 

41 Artikel av Staffan Helmfrid, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/markland, Markland: Avsåg en ”enhet vid 
medeltida taxering av jordegendom i mälarlandskapen och delar av Gästrikland och Dalarna”. Information hämtad den 3/5 
2015.  
42 Andersson (2006), s.89 f., 94.   
43 För att läsa mer om användningen av begreppet curia i denna studie, se avsnitt 5.3 Metoddiskussion.  
44 Harrison (2006), s.242.  
45 Ibid, s.246.  
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vikingatidens träldom och det som existerade under äldre medeltid.46 Harrison berör till viss 

del det ekonomiska värdet av träldomssystemet och hur detta varierat från tid till tid. Det finns 

emellertid andra forskningsbidrag som lägger ännu större fokus vid ekonomiska perspektiv. 

Några historiker har framhållit ekonomiska faktorer som bidragande orsaker till träldomens 

avveckling i Sverige och Norge. Forskarna har i överlag betonat liknande ekonomiska 

perspektiv, men med vissa skiljelinjer när det kommer till förklaringsmodeller.  

Frigivningen av trälar och avskaffandet av träldom i Sverige har setts som ett resultat av 

en feodal revolution. I alla fall om man vänder sig till Thomas Lindkvists undersökning som 

poängterade att den feodala revolutionen innebar ett befästande av en ny samhällsordning där 

samhällets politiska, ideologiska och administrativa institutioner växte fram. Lindkvist som 

specialiserat sig på det feodala systemets framväxt och innebörd, gör en anknytning mellan 

den samhälleliga omvandlingsprocess som ägde rum i Sverige och Norge under 1200- talet, 

till den som ägde rum i Frankrike 200 år tidigare. I Sverige och Norge innebar denna feodala 

revolution att träldomen avvecklades. Hur kommer det sig enligt Lindkvist att specifikt 

träldomen avvecklades genom en feodal revolution? Mycket kan spåras till att olika 

elitgrupper (stormän/aristokratin) såg det som nödvändigt att överge systemet av personell 

kontroll av arbetskraft (träldom) för att istället bli en tydligt jordägande och ränteuppbärande 

grupp. Även andliga institutioner såsom kyrkor spelade en väsentlig roll i förmedlandet av 

detta revolutionerande system av jordägande och avgiftstagande. Detta system för jordägande 

var det feodala systemet och därav termen feodal revolution.47 

Densamme Lindkvist menade i sin avhandling Landborna i Norden under äldre medeltid, 

att träldomen i Norden också avtog i och med att trälarna blev torpare eller bönder med en 

egen jordlott att bruka. Ett så kallat ”landbosystem” hade börjat utvecklas och med 

träldomens fall, började ett feodalt produktionssätt bli mer noterbart.48 Däremot berör aldrig 

Lindkvist vilka samhällsgrupper som från första början frigav trälarna.  

Liksom Lindkvist finns andra forskningsbidrag som skrivit om slaveriets plats i 

Skandinaviens ekonomiska historia. Mats Olsson kommer också in på träldomens slutskede 

och liksom Lindkvist, fäster Olsson mycket uppmärksam vid feodalismens framväxt för att 

46 Harrison, Dick ”Den variationsrika ofriheten. Några synpunkter på det tidigmedeltida slaveriet i Europa” i Thomas 
Lindkvist & Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag 
Stockholm 2004, s.180. 
47 Lindkvist, Thomas ”Från träl till landbo: uppkomsten av det medeltida godssystemet i Europa och Norden” i Thomas 
Lindkvist & Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag 
Stockholm 2004, s.19 f.; Artikel av Tore Frängsmyr, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/revolution>, 
Revolution: Den allmänna definitionen av begreppet är att en omvälvning/förändring inträffar under relativt kort tid. 
Information hämtad den 1/5 2015.  
48 Lindkvist, Thomas, ”Landborna i Norden under äldre medeltid”, Historiska institutionen vid Uppsala Universitet genom 
Sven A. Nilsson, Sten Carlsson och Carl Göran Andrœ 1979, s.161 f. 
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förklara träldomens avveckling. I och med feodalismens framväxt inleddes frigivning av 

slavar på de stora godsen eftersom nyodlingar och effektivisering av jordbruket pågick. 

Olsson redogör sedan för hur dessa trälar antingen blev bönder eller hamnade i en agrar 

underklass som landbor eller lönearbetare.49  

Både Lindkvists och Olssons slutsatser kommer att vara viktiga utgångspunkter i de 

teoretiska perspektiv som sedermera kommer att analyseras i förhållande till studiens resultat.  

Frigivning av trälar i Norge har snarare setts som en längre process än en enskild 

händelse. Tore Iversen lägger fram en hypotes som utgår från ett så kallat patron– klientband, 

vilket innebar att trälen hade ett starkt band till sin förra herre. Angående träldom och 

frigivning skriver han att:  
I enkelte tilfeller blir slavens ufrie tilstand straks opphevet gjenom frigivningsakten, men i de fleste eldre    

slaverier blir den tidligere slaven ikke straks etablert som nytt fullverdig samfunnsmedlem. Han genomgår en 

lengre frigivningsprocess, idet han lenge beholder sterke bånd till herren. I disse båndene, som kan karakteriseres 

som en type patron– klientbånd, er det beholdt ufrie avhengighetsstrekk.50  
Det som kan sammanfatta Iversens hypotes är att frigivningen av trälar inte kan ses som 

någon enkel företeelse, utan snarare var detta en längre process där trälen som individ hade en 

beroendeställning till sin tidigare husbonde. Iversen menar att detta påverkade instiftandet av 

jordegendomssystem, där jordherrar och avhängiga bönder hade en beroendeställning till 

varandra. Samtidigt understryker han att modellen för patron– klientförhållande inte kan 

appliceras inom varje bondesamhälle under medeltiden.51 Iversens slutsatser har dock likheter 

med de som tagits av Lindkvist och Olsson, såtillvida att Iversens resonemang också har ett 

ekonomiskt perspektiv. Han för också ett resonemang om ett landbosystem (Norska: 

”leilending”) som enligt honom haft ett nära samband med patron– klientbandet. Detta 

eftersom det även i Norge fanns landbosystem kring huvudgårdar där antingen ofria eller så 

kallade ”klientbönder” arbetade. De arbetade åt stormän, som var ägare av dessa huvudgårdar, 

samtidigt som en bryte var gårdens förvaltare.52    

Andra forskningsbidrag har redogjort för andra slutsatser till träldomens avveckling vilka 

skiljer sig från exempelvis Lindkvist och Olsson. En av dessa är Ruth Mazo Karras som i 

överlag undersöker trälarnas levnadsförhållanden, de lagar som omgav dem och 

frigivningsprocessen inom alla skandinaviska länder. När det kommer till Sverige och 

frigivning lyfter hon fram en hypotes som skiljer sig från Lindkvist feodala revolution och 

49 Olsson (1999), s.54.  
50 Iversen, Tore ”Fra trell till leilending – frigivning, bosetning og herredomme i Norge, Norden og Vest – Europa i tidlig 
middelalder”, i Thomas Lindkvist & Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, 
Nordiska museets förlag Stockholm 2004, s.22. 
51 Ibid, s.22, 185.  
52 Ibid, s.31– 34.   
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Iversens hypotes om patron– klientband. Hon menar att frigivningen av trälarna påverkades 

av huvudsakligen ideologiska perspektiv som olika sociala grupper hade kring vidhållandet av 

trälar. Stormännen tyckte exempelvis att träldomssystemet skulle avskaffas av ideologiska 

skäl samtidigt som de själva ansåg att de inte var i behov av slavarbete inom sina gårdar och 

hushåll. De ideologiska faktorerna hade sin relation till att Skara stadgan markerade 

nödvändigheten för nya jordbruksmetoder. Denna utveckling skulle göras utan träldom. Detta 

stod i motsättning till mindre jordägare som fortfarande såg sig vara i behov av slavarbete 

inom hushållen. Visserligen lyfte också Mazo Karras upp ett ekonomiskt perspektiv i detta 

avseende, såtillvida att många stormän såg träldomen som ett uråldrigt system utan 

utvecklingspotential för jordbruket, men hennes huvudsakliga perspektiv som anläggs är 

ideologiska.53 Hon genomförde undersökningen genom att studera landskapslagarna, men hon 

har inte utgått från medeltida diplom i sin studie. Därmed har hon inte valt att undersöka hur 

frigivningen av trälar gick till rent praktiskt.  

En avhandling, vars undersökningsområde ligger nära denna studie, har skrivits av Clara 

Nevéus. Hon skrev om Trälarna i landskapslagarnas samhälle Danmark och Sverige. Som 

antyds av titeln var utgångspunkten för Nevéus undersökning de olika landskapslagarna i 

Sverige och Danmark (Svenska– och danska landskapslagarna). Översiktligt berör 

avhandlingen ”bekanta” områden som trälars sysselsättning, sociala regler och straffrättsliga 

bestämmelser som alla innefattas i lagarna. Slutsatser som hon bland annat drar, utifrån 

landskapslagarnas bestämmelser kring frigivning, är att i Svealagarna kunde en kvinnlig träl 

bli fri via så kallad ättledning. Detta innebar att den kvinnliga trälen ingått äktenskap med en 

fri man som hon sedan fått barn med, vilket beviljade hennes frihet. I danska landskapslagar 

fanns ingen rätt till frihet genom ättledning. Även om somliga trälar i Danmark ingick 

äktenskap med en fri person, beviljades de inte friheten. Dock kunde en träl köpa sig fri.54  

Angående frigivning av trälar gjorde Nevéus en kvantitativ undersökning av hur många 

diplom som under en 60 års period tillkännagav trälars frihet. Totalt var det 27 diplom som 

förkunnade trälars frigivning. Att räkna ut hur många trälar som frigavs var tämligen svårt 

med tanke på att många testamenten inte delgjorde exakt antal.55 Beträffande frigivningens 

orsaker ger Nevéus sitt stöd till tidigare forsknings hypoteser, som fastställt att en religiös 

motivering låg bakom frigivningen av trälarna i Sverige.56 Som en kort avslutning på kapitlet 

angående träldomens avveckling i Sverige anför hon att:  

53 Ruth Mazo Karras, Slavery and Society in Medieval Scandinavia, New Haven and London 1988, s.152 f.  
54 Nevéus (1974), s.52 f. 
55 Ibid, s.128– 130, 132– 134.  
56 Ibid, s.160– 162.   
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Under slutskedet har kyrkan aktivt bidragit till träldomens avveckling och även försatt de världsliga 

makthavarna med ideologiska motiveringar […] Flertalet av de kvarvarande ofria vid denna tid måste ha varit 

husträlar, ägda av bönder.57  

Nevéus liksom Karras ideologiska slutsatser kommer också att fylla sin funktion för de 

teoretiska perspektiv som använts inom denna studie.  

Nevéus slutsatser grundas inte på empiri från granskning av medeltida diplom, utan är en 

slutsats som hon tagit efter en studie av landskapslagarna. Hon har inte fördjupat sig i vilka 

sociala grupper det var som vidhöll träldomssystemet längst samt vilka de var som frigav 

dem. Någon utförligare granskning av de medeltida diplomen har inte heller gjorts av någon 

annan forskare. 

Olsson kommer in på vilka det var som höll kvar vid sina slavar under de sista åren. Han 

skriver, med utgångspunkt från Nevéus, att träldomssystemet under 1100– samt 1200-talet 

först upphörde att existera inom stormännens gods och kyrkans– och kronans ägor. Senare 

under 1300-talet levde trälarna kvar i böndernas hushåll.58  Eftersom detta antagande utgår 

från Nevéus studie av landskapslagarna har inte heller Olsson gjort en undersökning av de 

medeltida diplomen. Åter visar detta värdet av att en fördjupande undersökning görs för att 

verkligen se vilka sociala grupper som utmärker sig i diplommaterialet när det gäller 

frigivning av trälarna. När det kommer till det praktiska genomförandet av frigivningen, finns 

det mig veterligen inget forskningsverk som djupare undersökt ifall gåvor gavs till trälarna i 

samband med frigivningen. Därav finns tydliga forskningsluckor när det kommer till det 

praktiska genomförandet av frigivningen.  

 

4.2 TEORETISKA PERSPEKTIV 
 Eftersom denna studie berör frigivningen av trälar och de sociala grupper som verkställde 

dessa, har jag funnit två teoretiska perspektiv som applicerbara. Dessa två utgår från 

ekonomiska– och ideologiska perspektiv som lades fram av fyra historiker och presenterades i 

forskningsläget.  

De ekonomiska perspektiven finner framförallt sin utgångspunkt i Lindkvist och Olsson, 

som båda betonat ekonomiska skäl som bidragande till träldomssystemets avveckling. 

Lindkvist betonade en feodal revolution, vilket i sig hörde samman med ett bildande 

landbosystem.59   

57 Nevéus (1974), s.165.  
58 Ibid, s.55.  
59 Lindkvist, Thomas ”Från träl till landbo: uppkomsten av det medeltida godssystemet i Europa och Norden” i Thomas 
Lindkvist & Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag 
Stockholm 2004, s.19 f. 
Lindkvist (1979), s.161 f. 
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I kontrast till detta har också ideologiska faktorer lyfts fram av historiker.  

Två forskare har presenterat ideologiska perspektiv eller hypoteser till varför träldomen 

avvecklades i Sverige. En av dessa är Ruth Mazo Karras, som visserligen lyfte fram en 

ekonomisk orsak till att stormän såg träldomen som ett uråldrigt system, men framförallt lyfte 

hon fram ideologiska skäl till dess avveckling genom att bland annat betona stormännens 

förkunnande att det var ideologiskt fel att behålla trälar inom sina hushåll och gods.60 

Ideologiskt skäl har också framlagts av Clara Nevéus, som istället betonade kyrkans 

motivering till träldomssystemets avskaffande.61  

Hur skall ovanstående teoretiska perspektiv appliceras till denna undersökning om 

frigivning i medeltida diplom? Genom att undersöka medeltida diplom, vill jag i denna 

undersökning se om ideologiska– alternativt ekonomiska skäl kan fördjupas och förklaras 

ytterligare. Kan man i diplomen uttyda ekonomiska eller ideologiska samband vid 

frigivningen av trälar? På vilket sätt är detta framkommande? Vilka alternativa samband kan 

uttolkas kring frigivningen i diplomen?   

 

5. KÄLLMATERIAL, KÄLLKRITIK OCH METODDISKUSSION 
Det femte avsnittet kommer att vara indelat i tre delavsnitt, där det första syftar till att 

beskriva källmaterialet som varit utgångspunkten för denna studie. Det andra delavsnittet 

kommer att handla om källkritiska kriterier som kunnat utläsas vid granskning av diplomen.  

Inom det tredje delavsnittet kommer en djupare genomgång och diskussion att göras av den 

metod som för denna studie setts som mest lämplig.  

 
5.1 DIPLOM/MEDELTIDSBREV  

Ett medeltida diplom definieras som ett öppet brev eller en offentlig handling. Synonymet 

medeltida brev har ibland alternerats med ordet diplom. Brevet hade en rättsgrundad karaktär 

och sågs därför som juridiskt bindande. Diplomen kan delas in i olika kategorier av brev, 

beroende på vad de handlade om. Det kunde exempelvis röra sig om gåvo-, immunitets-, och 

skyddsbrev men också om ägorättshandlingar samt testamenten. Innan 1300-talet författades 

diplomen på latin, men under 1300-talets andra hälft började breven skrivas på svenska.62   

De diplom som undersökts i denna studie är sammanlagt 27 stycken. Alla finns 

tillgängliga på Riksarkivets hemsida där man kan söka i arkiven efter bland annat 

medeltidsbrev. Mer specifikt hittar man dessa brev genom att först gå in på ”Digitala 

forskarsalen”, där man också hittar Svenskt diplomatariums huvudkartotek (SDHK). I 

60 Mazo Karras (1988), s.152 f.  
61 Nevéus (1974), s.160 – 165.  
62 Artikel av Birgitta Fritz, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diplom>, Information hämtad den 11/3 2015.  
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huvudkartoteket finns över 40 000 diplom som man kan hitta genom att använda sig av olika 

sökhjälpmedel. Däribland kan man söka direkt på en person, ort, datum eller specifika 

uppgifter som man känner till om brevet.63   

Breven innefattar en text skriven på latin men likväl en sammanfattning översatt till 

modern svenska. Varje brev har först ett SDHK– nummer, vilket följs av utfärdandedatum 

och slutligen vem som utfärdat brevet. En viktig aspekt att observera med diplomen och dess 

användning är att de förut hade ett så kallat DS– nummer, vilket var numret för den tryckta 

utgåvan för diplom som utgivits av serien Diplomatarium Suecanum.64 Dock kan man 

fortfarande tillämpa DS– nummer i sin sökning av specifika diplom på svenskt 

diplomatariums huvudkartotek.  

 
5.2 KÄLLKRITIK  

När man tar del av diplomen kan man först läsa vem som utfärdat brevet och därav ges vi 

information till dess upphovsman/kvinna. Utfärdandedatum får man oftast veta men ibland 

förekommer enbart årtal. Ibland är tillkomstort tillgängligt, men i vissa fall vet man inte den 

exakta orten för diplomets tillkomst.  

Ett första källkritiskt förhållningssätt, som man måste uppmärksamma vid sökning av 

medeltida diplom på riksarkivets hemsida, är representativiteten. Det är sannolikt att det finns 

bortfall av diplom som författats under 1200- och 1300-talen. Att det kan finnas bortfall av 

medeltida diplom är dock ett problem som man inte kan lösa själv, eftersom tillgången till 

medeltida material inte finns att hitta på så många ställen. Riksarkivet är ett väldigt bra 

tillvägagångssätt att komma åt medeltida brev.  

En källkritisk aspekt av själva diplomen är först och främst risken för förfalskning. Även 

om man kan läsa vem som utfärdat diplomet och vilket datum som gäller för utfärdandet, 

skall vi komma ihåg att dessa diplom skrevs för cirka 700– 800 år sedan i dess originalform. 

Det är en lång tidsperiod det rör sig om och ingen kan garantera att alla medeltidsbrev 

återgivits som original. I de fall förfalskningar upptäckts av tidigare forskare, har detta blivit 

angivet.  

Det finns också en problematisk språklig aspekt som man bör ha i åtanke. Översättningen 

som gjorts från latin till svenska, vilket sedan sammanställts i sammanfattningarna kan 

innehålla översättningsfel eller tolkningsfel. Samtidigt är dessa sammanfattningar det bästa att 

tillgå för att få en inblick i diplomens innehåll för den som ej behärskar latin 

63 <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>, Information hämtad den 11/3 2015.  
64 <http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/NAD/SDHK_%20anvisningar-o-soktips.pdf>, Information hämtad den 11/3 2015.  
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Diplomens svaghet kan också relateras till beroendekriteriet.65 I den digitala forskarsalen 

får man veta upphovsman/kvinna till ett testamente alternativt gåvobrev, men det behöver inte 

vara helt säkert att specifikt denna person upprättade diplomet det exakta årtal som anges. 

Detta eftersom att någon person kan ha agerat genom ombud och upprättat testamentet, 

alternativt gåvobrevet, flera år innan. För att exemplifiera kan man ta ett av de medeltida 

diplom som granskats i denna studie. En man vid namn Asmund Lang offentliggjorde sitt 

testamente år 1310 när han skänkte sin gård till Maria- kyrkan i Alvastra, och frigav sina 

trälar.66 Utifrån kriteriet ovan kan man problematisera eventualiteten att någon annan, istället 

för Asmund, upprättat testamentet som ombud. Dock kan vi inte med säkerhet veta att någon 

skulle ha agerat ombud och upprättat Asmunds testamente ett antal år innan, men i 

förhållande till beroendekriteriet är fallet emellertid av särskilt intresse, eftersom hustrun 

Ramborg också var den som gav samtycke till att ett testamente upprättades.67 Ramborgs 

samtycke kan eventuellt ha getts till någon annan i hennes närhet. Denna person kan då ha 

agerat som ombud och upprättat testamentet. Som sagt, detta får vi aldrig veta med säkerhet, 

men det är ändå av värde att ha det ovannämnda källkritiska förhållningssättet.  

 
5.3 METODDISKUSSION  

För att identifiera de diplom som behandlat frigivning av trälar genomförde jag en sökning i 

den digitala forskarsalen. Vid sökningen angav jag avgränsningens år (1250– 1333), samt 

ordet testamente under rubriken innehåll. Totalt visade sig 244 diplom som jag sedermera 

granskade, men för att identifiera specifika diplom letade jag efter ord som frigivning, träl, 

bryte och fostre. Efter att ha identifierat ett antal diplom gjorde jag en kompletterande sökning 

utifrån de DS– nummer som identifierats av Clara Nevéus, under hennes kvantitativa 

undersökning av antalet medeltida diplom.68 Sammanlagt rörde det sig om 27 diplom, som 

under perioden 1250– 1335, handlade om frigivningen av trälar.  

Även om själva granskningen av diplomen huvudsakligen gjordes utav 

sammanfattningarna, har jag i alla ärenden tittat efter ett latinskt nyckelord i den latinska 

texten. I detta fall avses termen curia (alternativt ”curiam”), vars innebörd beskrevs i 

delavsnittet begrepp. I undersökningen har jag inte översatt hela latinska texter, då detta 

65 Klas Åmark ”Historisk teori, förklaringar och källkritik”, i Stig Ekman, Per Thullberg & Stig Ekman (red.) Metodövningar 
i historia: historisk teori, metod och källkritik, Studentlitteratur Lund 1993, s.35 f.  
66 SDHK 2337 (DS 1656) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
67 SDHK 2337 (DS 1656) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
68 Nevéus (1974), s.134. 

                                                 

http://sok.riksarkivet.se/sdhk
http://sok.riksarkivet.se/sdhk


 15 

aldrig varit en nödvändighet. Dock har jag ibland haft användningen av den digitala latinska 

ordboken vid namn Perseus digital library.69    

Vid själva undersökningen av de medeltida diplomen behövdes en fördjupning göras av 

de svenska sammanfattningarna. Det är ett relativt kort textinnehåll, som ger en överblick 

över vad testamentena alternativt gåvobreven redogör för. Därför var det lämpligt att använda 

en kvalitativ hermeneutisk metod då denna metod innebär att ett textinnehåll tolkas utifrån 

observatörens perspektiv. Hermeneutik är en tolkningslära som handlar om att fördjupa sig i 

en text för att få meningsförståelse.70  

Kritiken som kan riktas mot den hermeneutiska metoden är att eventuella tolkningar av en 

text kan bli felaktiga, eftersom det är jag själv som genomför tolkningsprocessen.71 

Textinnehållet i diplomens sammanfattningar går dock inte bara att undersökas på ytan, utan 

behöver undersökas djupare och det är därför en hermeneutisk metod kommer väl till 

användning. Hermeneutik är en hjälpande hand för att ”tolka och förstå meningsfulla fenomen 

(texter, handlingar, normer etc.) i det sammanhang (dvs. i den kontext) de förekommer”.72 I 

mitt fall handlade det om att dels förstå texten, samt tolka aktörens handlingar. Dock är detta 

problematiskt på så vis att många diplom inte redogör för ägarens motiv att frige sin träl, men 

i dessa fall kommer en analys till användning. Detta kan göras med hjälp av en förståelse för 

det sammanhang som omgav aktörerna. Det handlar om att tolka diplomens innehåll i 

förhållande till de förkunskaper jag har om den samhälleliga kontexten under 1200– och 

1300– talen. Den samhälleliga kontexten kan beröras av förändringar som exempelvis ett 

förändrande jordbrukssystem, samt av aktuella händelser som korståg. De teoretiska 

perspektiven kring träldomens avveckling, som presenterades i avsnittet för tidigare 

forskning, kommer väl till användning för att analysera möjliga samband vid ägarens 

frigivning av trälar.   

En kvarstående fråga är emellertid om man genom ett diplom får veta vilken social grupp 

som upphovsmannen/kvinnan tillhör? Ibland får man veta det genom att titel anges, men 

oftast får man inte veta detta genom att enbart använda diplomen. För att få reda på vilken 

social grupp utfärdaren av ett medeltidsbrev tillhörde, har jag använt mig utav Jan Ranekes 

volymverk Svenska medeltidsvapen I- III. Volymerna är en värdefull hjälpreda om man vill 

göra en undersökning av medeltida familjer och ätter. I den tredje volymens personregister 

69 <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=chartis&la=latin>, Information hämtad den 28/4 2015.  
70 Pål Repstad, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Studentlitteratur Lund 1999, s.134.  
71 Merethe Watt Boolsen, Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle, Gleerups utbildning AB Malmö 
2007, s.31 f.  
72 Ibid, s.32.  
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kan man hitta personers namn angivna, beroende på vem man söker.73 Dock behöver detta inte 

betyda att man direkt hittat rätt person. Detta måste avgöras genom att se efter diplomets 

angivna DS/SDHK– nummer, som man kan hitta i Äldre Svenska frälsesläkter I– III. Folke 

Wernstedt (m.fl.) genomförde en studie över äldre svenska frälsesläkter vilket resulterade i 

dessa tre sistnämnda volymer. Här anges, till skillnad från Ranekes verk, mera djupgående 

information om olika frälsesläkter och vilket ursprung de hade, såväl geografiskt som genom 

social status. Man kan också hitta information om olika personers testamentariska 

anordningar (DS/SDHK– nummer). Trots ändå är det viktigt att komma ihåg att varken 

Ranekes– eller Folke Wernstedts volymsamling innehåller all fakta om de personer man 

finner i diplomen. I den senare volymsamlingen behandlas endast frälsesläkter, vilket 

utelämnar en del familjesläkter som inte är frälse.   

När det kommer till kategorier som använts i metoden, har dessa sin utgångspunkt i de 

sociala grupper som blev definierade inom delavsnittet begrepp. I vissa fall har urval gjorts 

för de termer som skall beteckna en kategori eller social grupp. När det först kommer till 

stormän eller aristokrati, uppstod tveksamheter kring vilken av termerna som skulle användas 

för denna studie. Dock beslutade jag mig för att använda aristokrati av två huvudsakliga skäl. 

Det första är för att aristokratin blev en framträdande grupp i och med Alsnö stadga år 1280.74 

Det andra skälet är för att begreppet aristokrati är mer könsneutralt än stormän. Aristokratin 

kommer att utgöra en egen social grupp med två skiljda skikt. Det vill säga Aristokratins elit 

och lokal aristokrati.  

Jag har i studien använt kategorin kyrkans folk som social grupp, vari titlar som biskop, 

präst, abbot, prost och kyrkoherde räknas. En samhällsgrupp som under äldre medeltid, 

varken tillhörde aristokratin eller kyrkans folk, var bönder. Dessa utgör därför en social 

grupp.   

När det slutligen kommer till trälar har jag haft i åtanke att benämna dessa efter den trälstatus 

som anges i diplomen. Jag har räknat med bryte eftersom man inte kan ta för givet att denna 

person skulle vara fri. En bryte kunde som sagt, mycket väl ha varit ofri också.75 Ifall någon 

benämns för bryte eller fostra, har jag tagit hänsyn till detta och det har räknats med som en 

väsentlig del i den kvalitativa undersökningen  

Sammanfattningsvis är de kategorier som använts i metoden följande:  

1. Aristokratin: Riksråd, lagmän och riddare (Aristokratins elitskikt). 

73 Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen III, Jan Raneke och bokförlaget Nya Doxa AB 2001, s.157.  
74 Andersson (2006), s.85.  
75 Artikel av Thomas Lindkvist, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bryte>, information hämtad den 30/4 
2015.  
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                      Lokal aristokrati.   

2. Kyrkans folk: Biskopar, abbotar, prostar, präster och kyrkoherdar. 

3. Bönder. 

4. Trälar: Brytar, fostrar och arbetsträlar.  

 

6. UNDERSÖKNINGSDEL: FRIGIVNING AV TRÄLAR MELLAN 
1250– 1335 
Sammanlagt är det 27 diplom som granskats och som därför utgör själva grunden för 

resultatet. Studiens resultatdel är uppdelad i tre delavsnitt.  

Det första delavsnittet handlar om de sammanhang där trälarna frigavs i fråga om 

testamenten alternativt gåvobrev, och vilka samband som kunnat utläsas i dessa. Detta följs av 

ett delavsnitt, vilket behandlar andra gåvor som trälarna kunde ges i samband med sin 

frigivning. Det sista delavsnittet berör personer och familjesläkter som frigav trälar samt vilka 

sociala grupper dessa ägare tillhörde.  

 

6.1 DE OLIKA SAMMANHANGEN DÄR TRÄLARNA BLEV FRIGIVNA 
Detta avsnitt kommer först inrikta sig på hur trälarna blev frigivna i relation till testamenten 

eller gåvobrev. I vilka sammanhang skedde frigivningen av vad som kunnat utläsas i 

diplomen?  

 

6.1.1 Testamenten och gåvobrev  
Hur ofta blev trälarna frigivna genom testamenten alternativt gåvobrev? Av de 27 

medeltidsbrev, som blivit undersökta i denna studie, var 25 stycken testamenten som utfärdats 

av män och kvinnor. Det som kännetecknade testamentena var ofta att något (gård, 

jordegendom etc.) donerades till, exempelvis en domkyrka eller kloster. I övrigt kunde 

testamentena förkunna att en eller flera trälar frigavs. Viflog Nilsson i Staby tilldelade år 1276 

domkyrkan i Strängnäs sin hemgård, och övriga gårdar som han haft i sin ägo överläts till 

nunneklostret i Risberga. I slutet av testamentet kan man läsa att Viflog ”skänker alla sina 

trälar av båda könen friheten vid sin död”.76 

Även trälar med annan status frigavs genom testamente. Ett tydligt exempel på detta var, 

att fyra personer som fötts i träldom i Rådene, beviljades sin frihet genom Bengt 

76 SDHK 1005 (DS 615) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.     
                                                 

http://sok.riksarkivet.se/sdhk
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Sigtryggssons testamente från år 1259.77 Att trälarna var födda i träldom markerade troligtvis 

att de var fostrar som fötts på gården och inte införskaffats via försäljning på slavmarknader.  

I ett av gåvobreven säljer en person exempelvis en gård för att bland annat lösa sig från 

sina skulder. Så var fallet för Bengt Magnusson som år 1269 sålde sin gård eftersom han hade 

skulder. Vidare i gåvobrevet framkom att han gett friheten till sina trälar som hette Asker och 

Nils.78 Ett annat gåvobrev från år 1284, utfärdat av en man vid namn Ragnvald Ingesson, 

redogör för hur sex ”hemmafödda/inhemska” trälar blev beviljade sin frihet.79  

 

6.1.2  Ägarnas situation i samband med frigivningen 
I testamenten och gåvobrev är det svårt att ange exakta orsaker eller skäl till varför en ägare 

frigav sin/a träl/ar. Emellertid har frigivning av trälar skett i samband med att ägaren befunnit 

sig i en viss livssituation.  

En situation, som kan utläsas med hjälp av ägarens ättartavlor, är sjukdom som därmed 

kan ha varit en påverkande faktor vid utfärdande av testamente. Det finns ett fall som tydligt 

visar att upphovskvinnan varit svårt sjuka då testamentet upprättats. Kristina, Johan Elofssons 

dotter och gift med lagmannen Birger Persson, skänkte år 1293 penningar till Uppsala 

domkyrka och nunnorna i Sko. Hennes testamentariska anordning delger också att hennes 

trälar frigavs.80 Efter att ha granskat Kristinas ättelinje (Elofssönernas ätt) närmare fanns 

information som delgav att Kristina upprättat testamentet pågrund av svår sjukdom. Det står 

nämligen att hon ”Gjorde sitt testamente under svår sjukdom 6.7 1293, valde då sin lägerstad 

hos predikarbröderna i Sigtuna (DS 1095)”.81 Som antyds av citatet var Kristina sjuk i 

samband med hennes upprättade testamente. Ett testamente som också frigav trälar. Både 

datumet samt det DS– nummer, som angivits i citatet, stämmer överens med det som angivits 

i hennes testamentariska anordning.  

Ägarens ekonomiska situation kan också ha varit ett samband som ledde till frigivning av 

trälar. Gåvobrevet, som utfärdades av den tidigare nämnde Bengt Magnusson år 1269, kan 

möjligtvis tyda på detta. I gåvobrevet kan man läsa följande:  
…att han ämnar sälja gården i Hälleby för att lösa sina skulder i Svealand och likaledes två åttingar i  

Norrsjö i Tjust härad (`Norosum thiust´) samt en åtting i Södersjö (´sudrrusum´) för att lösa sina  

skulder i Östergötland […] vidare skänker han kyrkan i Brunneby 4 mark silver och ger Asker i Brunneby 

och Nils i Sörby deras frihet samt (lämnar) hela det gods han har i […] i  utbyte för ett gods i ´byrkaby.´82  

77 SDHK 775 (DS 457) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
78 SDHK 895 (DS 541) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.     
79 SDHK 1269 (DS 786) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
80 SDHK 1600 (DS 1095) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
81 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.27 f.  
82 SDHK 895 (DS 541) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
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Som framkommer i citatet ovan hade Bengt skulder som han försökte lösa sig från. Dock 

behöver inte Bengts skuldsatta situation varit den faktor som ledde till frigivning av hans två 

trälar. Emellertid framkommer hur han, i samband med att ha beviljat deras frihet, lämnat hela 

godset som han hade i sin ägo för ett annat gods i ”Byrkaby”. I vilket fall som helst kan 

frigivningen av trälarna Asker och Nils sättas in i ett ekonomiskt sammanhang, där deras 

ägare både var skuldsatt men också i behov av ett nytt gods.   

Ytterligare ett sammanhang som framkommit i ett diplom är att ägaren skulle företa en 

korstågsresa. Exemplet på detta är ett testamente som utfärdades av Nils Ubbeson år 1286. I 

hans testamente kan man läsa att ”Nils Ubbesson, som skall fara på korståg till heliga landet, 

upprättar sitt testamente; […] Slutligen friger han alla sina trälar och fördelar sitt gods på sina 

arvingar”.83 Nils testamente avslöjar alltså att korståget var det huvudsakliga sambandet till att 

han fördelade sina gods och frigav sina trälar.  

I övriga testamenten och gåvobrev har det varit svårt att se specifika sammanhang som 

varit rådande i samband med frigivningen av trälar. Ägarnas situation har inte alltid kunnat 

uttolkas som i detta exempelfall med Anders Båts testamentariska anordning. År 1291 valde 

Anders sin gravplats hos predikarbröderna i Strängnäs och skänkte ½ markland i Bankesta. 

Här framkommer också hur han frigav alla sina trälar men det är väldigt svårt att uttyda något 

specifikt sammanhang, under vilket Anders upprättat testamentet och frigivit sina manliga och 

kvinnliga trälar.84 Var det ekonomiska samband eller sjukdom som påverkade Anders beslut 

att frige trälarna? I många andra fall lämnas också dessa frågor obesvarade.  

När väl trälarna blivit givna sin frihet, fick de övriga gåvor med sin frigivning? Vad 

avslöjar diplomen kring detta? Det är vad nästa avsnitt kommer att handla om. 

 

6.1.3 Sammanfattning 
Av de 27 diplomen som granskats var det vanligast att trälarnas frihet offentliggjordes genom 

testamenten. Både arbetsträlar såsom trälar av annan status (fostrar) fick sin frigivning 

förkunnad i antingen testamenten men också gåvobrev. Trälar frigavs under olika 

omständigheter. Sjukdomliga och ekonomiska sammanhang verkar ha varit rådande i 

samband med frigivning, men i samband med en frigivning skulle ägaren i fråga företa en 

korstågsresa.  

 

 

83 SDHK 1337 (DS 911) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
84 SDHK 1518 (DS 1043) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
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6.2 TRÄLAR SOM GAVS ÖVRIGA GÅVOR 
Detta avsnitt syftar till att närmare delge gåvor som trälar kunde ges i samband med sin 

frigivning. Ännu en intressant fråga, som här skall undersökas, är om trälarnas status kunde 

vara avgörande för de gåvor som gavs? På vilket sätt utmärker sig detta?  

 

6.2.1 Vilka gåvor kunde en träl få?  
Översiktligt är det inte en majoritet av diplomen som redogör för andra gåvor som getts till 

trälarna i samband med deras frigivning. Av de 27 diplom som granskats är det endast fyra 

stycken som redogör för gåvor som givits till trälar.  

Ett exempel på gåva som gavs var en gårdstomt där boskap kunde beta. En träl vid namn 

Hermod frigavs av sin husbonde Johan Eriksson år 1268. I testamentet berättas att Hermod 

skulle få en gårdstomt med hus i Fållinge, och med detta gavs betesmark där han kunde ha 

boskap.85  

Ett av de andra testamentena berättar om en annan gåva som gavs i samband med 

frigivningen av en träl. Asmund Lang utfärdade år 1310 ett testamente som förkunnade att:  
Asmund Lang upprättar sitt testamente […] Vidare skänker han penningsummor och lösöre till kyrkliga 

inrättningar och […] tjänaren `fatabur´, […] Dessutom ger han systrarna i `kumlœby´ en ko, Karl (`Karelo´) 

hans frihet och en häst med sadel,…86 
Att denne Karl frigavs av Asmund tyder förmodligen på att Karl var en träl och texten 

ovan visar att han utöver sin frihet också fick en häst med sadel. En gåva som skiljer sig i 

jämförelse med det som gavs till Hermod. Emellertid exemplifierar Asmund Langs testamente 

också att gåvor gavs till tjänare. I hans fall rörde det sig om tjänaren Fatabur men det finns 

andra sammanhang där tjänare fått gåvor. Faktum är att fyra stycken av de 27 diplom som 

granskats i denna studie redogör för gåvor som givits till tjänare. Filip Karlsson, som 

visserligen frigav trälar också, gav också gåvor till andra tjänare som han haft i sitt hushåll. 

Gåvan som hans tjänare fick är tolkningsbar. Tolkningsbar på så vis att man vid översättning 

av diplomet varit osäker på om det rört sig om en bock (djur) eller bok (objekt). I testamentet 

kan man utläsa följande text:  
Filip Karlsson upprättar sitt testamente […] till domkyrkan i Växsjö 6 mark penningar, till prästen i Nässjö 

1 mark penningar, till sin tjänare Styrger 1 bok (?, eller bock?; `booch´), och slutligen friger han alla sina 

trälar och trälinnor.87 

Som nämndes i 3.1 Begrepp, kan man inte dra förhastade slutsatser att tjänare skulle ha 

varit trälar. Dock är det värt att nämna, utifrån de diplom som granskats i denna studie, att 

85 SDHK 880 (DS 532) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
86 SDHK 2337 (DS 1656) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
87 SDHK 1292 (DS 901) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    

                                                 

http://sok.riksarkivet.se/sdhk
http://sok.riksarkivet.se/sdhk
http://sok.riksarkivet.se/sdhk


 21 

övrigt tjänstefolk kunde få gåvor. I fallet med Filips testamente fick också tjänaren en gåva till 

skillnad från trälarna.  

 

6.2.2 Trälarnas status i förhållande till gåvorna 
Det är inte många diplom som uppmärksammar trälarnas status och eventuella gåvor som 

gavs med frigivningen. Det finns emellertid diplom som redogör för en bryte och träl, med en 

specifik syssla, som fick gåvor.  

En lagman vid namn Folke Karlsson skänkte friheten till trälen Brynolf år 1282, som varit 

en snickare i Folkes hushåll. I detta fall frigavs snickaren Brynolf, samt arbetsträlen Sigge och 

hans bror. Här framträder dock skillnader när det kommer till gåvor som Folke gav i samband 

med frigivningen. Brynolf fick, utöver sin frihet, två oxar, fyra kor samt två öre säd, samtidigt 

som Sigge och hans bror utöver friheten fick behålla de saker de hade i sin ägo.88 Av det 

innehåll som kan utläsas i detta testamente, är att Brynolf som snickare fick andra gåvor än 

övriga arbetsträlar. Även om vi i diplomet aldrig får veta vad det var som Sigge och hans bror 

fick behålla, var detta redan saker som de hade i sin ägo. De fick aldrig de gåvor som Brynolf 

fick.  

Ett testamente som utmärker sig, utfärdades år 1272 av Peter Eringislesson i Forsheda. I 

detta fall frigavs några trälar som visserligen inte fick övriga gåvor, men i samma testamente 

redogörs att en bryte i Peter hushåll fick gåvor. Testamentetet redogjorde att:  
Vidare återger han (Peter) kvinnan Helena och hennes fyra nuvarande och eventuella framtida barn deras 

frihet och överlämnar, för att lösa sig från ett pilgrimslöfte åt P. bryte i Forsheda, 20 mark i Sterlingmynt att 

ges till hjälp åt Heliga landet och ger dessutom denne 8 buntar om gråverk och 6 buntar om 10 skinn för 

hans uppehälle och utgifter.89   

Innehållet i detta testamente tyder på att Peter skulle företa en resa till det heliga landet då 

han tydligen avlagt ett pigrimslöfte. Texten ovan kan tolkas som att Peter frigjorde sig från 

sitt pilgrimslöfte genom att bidra med pengar (20 mark Sterlingmynt) till de som ämnade resa 

till det Heliga landet. Det intressanta som framkommer är brytens roll i testamentet. Tydligen 

fick denne gåvor (gråverk och skinn) för försörjning och andra utgifter. I detta fall kan man 

inte helt säkert veta om bryten var fri eller ofri, men om bryten var ofri visar det på hur 

fördelning av gåvor kunde skilja utifrån status bland ofria. Speciellt med tanke på att den 

kvinnliga trälen Helena och hennes barn inte gavs några gåvor.  

  Emellertid behöver inte trälens status ha varit av betydelse för alternativa gåvor. 

Ragnvald Ingessons gåvobrev, från 1284 där 6 stycken ”hemmafödda/inhemska” trälar blev 

88 SDHK 1206 (DS 742) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
89 SDHK 919 (DS 559) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
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frigivna, redogjorde aldrig för några andra gåvor som gavs till trälarna. Av termen 

”hemmafödda/inhemska” att döma, var dessa ofria i själva verket fostrar, men de fick aldrig 

några gåvor för att de hade en särskild status.90  

De diplom som hittills berörts, har också delvis handlat om aktörerna som frigav trälarna. 

Vilka familjesläkter/ätter och sociala grupper tillhörde dessa personer?  

 

6.2.3 Sammanfattning  
I och med trälarnas frigivning kunde även andra gåvor ges. Det var dock inte vanligt 

förekommande att trälar fick andra gåvor i samband med sin frigivning, men när det väl hände 

visade sig gårdstomt och riddjur vara förekommande. De diplom som granskats i denna studie 

visade att tjänare kunde få gåvor. Dock är det ingen självklarhet att dessa tjänare skulle vara 

trälar.  

Kunde gåvor skilja om en träl hade en viss status? Av de få fall som förekom i de 

medeltida diplomen, visade det sig att en träl vid namn Brynolf, som också sysselsatte sig 

som snickare, fick två oxar, fyra kor och två öre säd med sin frigivning. Detta skiljde sig från 

en annan träl vid namn Sigge och hans bror, som visserligen blev frigivna, men som inte fick 

någon gåva. Ett fall som utmärkte sig i avseende till ofrias status, var Peter Eringislessons 

bryte som fick gråverk och skinn. Emellertid behöver inte heller status ha varit avgörande för 

att en träl skulle ges gåvor i samband med sin frigivning. Fostrar som blev frigivna fick 

exempelvis inga gåvor i samband med sin frigivning.   

 
6.3 FAMILJESLÄKTER OCH SOCIALA GRUPPER 

Föreliggande delavsnitt kommer att behandla ägarnas ursprung och deras sociala tillhörighet. 

De personer som närmare undersökts är de som frigivit trälar genom gåvobrev och 

testamenten (27 stycken sammanlagt). Delavsnittet kommer att bestå av tre delar där det 

första benämnts för Aristokratin. Till denna rubrik räknas personer som tillhört aristokratins 

elit. Sammanlagt var det sjutton personer ifrån denna grupp som frigav trälar under 

undersökningsperioden. Lokal aristokrati har varit svårt att identifiera bland personer som 

frigivit trälar och därför kommer detta skikt att beröras mer inom avsnitt 7. Analys.   

Kyrkans folk utgör den andra delen och här fanns endast en person som frigav trälar.  

En tredje del är benämnd Övriga. I detta fall avses personer vars sociala tillhörighet varit 

svår att kartlägga. Sammanlagt nio personer från denna del (övriga) frigav trälar. Liksom 

lokal aristokrati har bönderna varit svåra att kartlägga och därav kommer bönderna att 

kopplas till studiens analysavsnitt också.  

90 SDHK 1269 (DS 786) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.      
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Slutligen har volymsamlingarna svenska medeltidsvapen I– III, samt Äldre svenska 

frälsesläkter I– III, varit en viktig utgångspunkt i arbetet att kartlägga personernas bakgrund 

och deras sociala tillhörighet.  

 

 6.3.1 Aristokratin  
Av de sjutton personer som tillhörde aristokratin, och som under perioden 1250- 1335 frigav 

trälar, framträder olika titlar och bakgrundshistorier. Av dessa sjutton personer hade elva 

stycken curia, vilket visar att en stor del av denna aristokrati, hade större egendomskomplex 

med alternativt huvud– eller sätesgårdar. Samtidigt betyder detta att vissa inom aristokratins 

elit inte hade större egendomskomplex, vilket implicerar att det fanns ekonomiska skillnader. 

Vilka var det då inom denna sociala grupp som frigav trälar?   

År 1258 utfärdades ett testamente av Kristina Fastesdotter. Kristina tillhörde aristokratin 

genom giftermål med en storman (dominus) som hette Holmger Folkasson. Holmger var son 

till Folke Jarl och ägde gods i både Östergötland och Småland. Han tillhörde den så kallade 

Ama– ätten, som ursprungligen kom från Folkungaätten.91  Det som kan utläsas angående 

Folkungaätten är att det var en ”Uppsvensk stormansätt, härstammade från Birger Jarls oäkta 

son herr Gregers och genom äktenskap befryndad bl.a. med Finsta– och Rumbyätterna”.92 

Detta citat visar också att Kristinas make Holmger hade visst släktskap med Birger Jarl. 

Holmgers brorsdotter visade sig också vara drottning Katarina Sunadotter som upprättade ett 

testamente där Holmger nämns.93 I Kristinas testamente förkunnades att jord och lösöre 

donerades till kyrkor, kloster och privatpersoner, och i textens avslutande del fick hennes elva 

trälar friheten.94  

Andra personer med nära förbindelser till Birger Jarl har också visat sig. En av dessa var 

en kvinna vid namn Cecilia Elofsdotter, som år 1287 testamenterade ett markland (inkluderat 

tillägor) i Uddanäs till den lokala kyrkan och prästen. Vidare framkom i hennes testamente att 

hon frigav alla sina trälar.95 I sökande efter Cecilias ursprung nämndes hennes namn i ätten 

Brunkow som ursprungligen härstammade från Tyskland där den tillhört riddarståndet. Det 

visade sig vid en granskning av Cecilias ursprung, att hennes far Elof var bror till Birger 

Jarl.96  

91 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt II 1991, s.107.  
92 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.41.  
93 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt II 1991, s.107.  
94 SDHK 762, (DS 855) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
95 SDHK 1389 (DS 951) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
96 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.26.  
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År 1259 utfärdades ett testamente i orten Rådene, av en man vid namn Bengt 

Sigtryggsson. I hans testamente förkunnades att han donerade olika gods till mindrebröderna 

(franciskanermunkarna), men också att de trälar som tvångsarbetat i hans hushåll blev fria.97 

Vem var Bengt Sigtryggson och vilken familjesläkt kom han från ursprungligen? Bengt 

Sigtryggson kom från Bobergs- ätten. Ättens geografiska ursprung har diskuterats av forskare 

inriktade på frälsesläkter. Ätten kan ha härstammat från en by vid namn Bobergs by som 

ligger i Östergötland, men eventuellt från Boberga by i Västmanland. Ätten sträcker sig 

tillbaka till 1100– talet och den nämnde Bengt tillhörde Bobergs– ättens sjätte led.98 I ett annat 

testamente från år 1286 frigav kvinnan Håfrid Sigtryggsdotter sin träl vid namn Tove samt 

hennes två barn.99 Håfrid Sigtryggsdotter tillhörde Bobergsätten och var syster till Bengt 

Sigtryggsson. Deras far hette Sigtrygg Bengtsson, som under sin livstid var gift två gånger. 

Den andra gången var han tydligen gift med en halvsyster till Birger Jarl. Håfrid var, liksom 

sin far gift två gånger, där hon i det andra äktenskapet var gift med en västgötalagman vid 

namn herr Peter Näf.100    

En annan framträdande stormannaätt var den så kallade Fånöätten. I Äldre svenska 

frälsesläkter I, beskrivs denna ätt på följande sätt:  
Fånöätten, som i modern tid uppkallats efter sitt huvudgods Fånö i Löts sn i Trögds hd i Uppland, var 

genom stamfadern Karl Tjelvasons giftermål nära besläktad med Aspenaätten och framträder liksom denna i 

samband med stormannaopposition med Magnus Ladulås.101    
Ifrån denna ätt upprättade Johan Karlsson sitt testamente år 1279 där han frigav alla sina 

trälar.102 Året efter Johan utfärdade detta testamente blev han avrättad efter att ha deltagit i 

Folkungaupproret, vilket även hans far Karl Tjelvasson blev.103  

Det fanns även en ägare som visade sig stå i direkt ättelinje till en hög ämbetsmän. En 

kvinna vid namn Cecilia frigav, cirka år 1270, sina fem trälar via ett testamente. Cecilia var 

dotter till en Jarl vid namn Knut Birgersson som ursprungligen kom från Folkungaätten.104  

Det fanns även ägare som visat sig vara nära besläktade med kungliga släktgrenar. År 

1269 utfärdade en tidigare nämnd Bengt Magnusson ett gåvobrev. Bengt härstammade 

97 Artikeln har ingen nämnd författare, <http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/franciskan>, Franciskanerna: Syftade 
på en munk tillhörande franciskanerordern. Information hämtad den 27/3; SDHK 775 (DS 457) 
<http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
98 Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen II, Jan Raneke och bokförlaget Nya Doxa AB 2001, s.650. 
99 SDHK 1353 (DS 925) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
100 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.22 – 24.  
101 Ibid, s.50.  
102 SDHK 1121 (DS 695) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
103 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.50 f.  
104 SDHK 897 (DS 900) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>; Artikel av Thomas Lindkvist, 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jarl>, Jarl: På fornsvenska betydde jarl ”hövding” alternativt ”förnäm 
man” och sågs som kungens högste ämbetsman. Jarlen hade en regional maktposition. Information hämtad den 13/4 2015; 
Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.8– 10.   
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tydligen från den så kallade Folkungaättens lagmangren, vilken i sig fann nära släktskap med 

ättens kungliga laggren. Detta är också det huvudsakliga skälet till varför ätten hade namnet 

Folkungaätt. Bengt var, liksom sin far, lagman och gifte sig sedan med en kvinna vid namn 

Ulfhild. Under sin livstid fick Bengt också uppdraget att sitta i Riksrådet, men reste år 1289 

iväg på en pilgrimsfärd.105  

Den tidigare nämnda Folkungaättens lagmansgren, var inte den enda ätt där framträdande 

lagman frigav trälar. Ytterligare några testamenten redogör för hur andra lagman beviljade 

trälars frihet. Folk Karlsson, som utfärdade sitt testamente år 1282 tillhörde en ätt som 

kallades för Lejonbalk, vilket var en stormannaätt med ursprung från Värend och Tiohärad.106 

Släkten framträdde först år 1263 genom Karl Ingeborgason vars generationsled sedan gick 

vidare till Ulf Holmgersson i slutet av 1300– talet. De tre äldsta medlemmarna i ätten 

Lejonbalk var lagmän, däribland Karl Ingeborgasson. Folke var ett av Karls barn och även 

Folke var lagmän. Det har framkommit att denne Folke också blev riddare omkring åren 

1273– 1280. Folkes bror Filip Karlsson upprättade också han ett testamente cirka år 1285. Ett 

testamente som bland annat innefattade frigivning av alla hans trälar, och två av hans tjänare 

fick också vallfärda till Sankt Olov på Filips bekostnad.107   

En annan person som, liksom Folke Karlsson, hade olika titlar var Nils Sigfridsson. Så här 

löd hans testamente från år 1299: ”Vidare ger han (Nils) alla sina trälar och trälinnor deras 

frihet och avsätter 40 mark penningar till att fördelas av hans testamentsexekutorer bland de 

fattiga.”108 Nils hade tydligen olika titlar utöver sin lagmans– titel, då han också var riksråd 

och riddare. Han tillhörde ursprungligen frälseätten Natt och Dag som sedermera skulle få ett 

nära släktskap med ätten Svarte Skåning genom ingifte.109  

En del aristokratiska kvinnor, som utfärdat testamenten alternativt diplom, har också 

ingått äktenskap med personer innehavande av en viss titel. År 1293 upprättade Kristina 

Johansdotter sitt testamente där hon dels frigav sina trälar men också gav en gåva till en av 

sina tjänare vid namn Margareta, som fick 14 örtugland i gåva.110 Kristina tillhörde 

105 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.39 f. 
106 SDHK 1206 (DS 742) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>; Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen II, Jan Raneke och 
bokförlaget Nya Doxa AB 2001, s.855. 
107 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av riddarhussektionen genom Folke Wernstedt II 1991, s.163 f;  
SDHK 1292 (DS 901) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>; Artikel av Anders Jönsson, 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sankt-olov>, Sankt Olov: Enligt nationalencyklopedin finns en församling 
i Luleå stift som heter Skellefteå Sankt Olov. Om det är detta Filip Karlssons testamente syftar på är oklart. Information 
hämtad den 26/3 2015.  
108 SDHK 1840 (DS 1278) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
109 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt II 1991, s.185;  
Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt III 1991, s.260. 
110 SDHK 1600 (DS 1095) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>; Artikel av Sten Skansjö,  
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/örtugland>, Örtugland: Sågs som en enhet när man under medeltiden 
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Elofssönernas ätt, där hennes far, ordensriddaren Johan Elofsson var en av de mest 

framträdande gestalterna. Kristina skulle under sina äldre dagar gifta sig med lagmannen och 

sedermera riksrådet, Birger Persson.111  

Ett annat testamente handlar om Johan Ingevaldssons hustru Helga, som upprättade ett 

testamente efter både råd och samtycke från hennes make. I testamentet frigav hon hennes 

manliga och kvinnliga trälar.112 Helga hade ingått äktenskap med lagmannen Johan 

Ingevaldsson, som också titulerade sig som riksråd och riddare. Han tillhörde stormannaaätten 

Rumby.113  

Den tidigare nämnde Johan Karlsson var en gång gift med en kvinna som hette Ranghild, 

vilken blev änka efter makens död.114 Det som framkommit är att Ragnhilds familjesläkt också 

är en framträdande släkt när det kommer till personer som frigett trälar. I Ragnhilds släkt som 

kallades för Finstaätten fanns riddaren Magnus Johansson. Denne frigav alla sina trälar i ett 

utförligt testamente från år 1292. Själva Finstaätten kom från Uppland och var i grund och 

botten en stormannaätt. Vissa personer från ätten var under senare år också framträdande på 

klerikal nivå genom ärkebiskopsposter. Den nämnde Magnus Johanssons far hette Johan 

Ängel (D.Ä) och därav bar tydligen släkten en vapensköld som symboliserade en ängel. För 

kommande generationer var efternamnet Ängel relativt vanligt.115 Magnus Johanssons änka 

Ingeborg (född Nilsdotter) frigav även hon sina trälar år 1304. Förutom att ha skänkt trälarna 

deras frihet fick även hennes tjänare gåvor.116  

Ytterligare en riddare vid namn Sigge Guttormsson utfärdade ett testamente år 1283. Här 

klargjordes att ”Vidare skänker han (Sigge) till kyrkan i Linköping sin gård i Hogstad med 

alla tillägor och byggnader och friger alla sina trälar”.117 Sigge kom ursprungligen från en 

Stormansätt i Östergötland, vars stamfader hette Guttorm. Under äldre dagar gifte sig Sigge 

med Birger Jarls dotter Kristina.118  

Det finns också fall där personens titel icke framkommit, men deras tillhörighet ifråga om 

hög– eller lågfrälse blivit klargjort. Viflog Nilsson utfärdade år 1276 i Staby sin 

testamentariska anordning. Här redogjordes att hans gård donerades till domskyrkan i 

genomförde taxering av jordegendom. Ett örtugland var mindre än ett markland i komparation. Information hämtad den 3/5 
2015.   
111 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.27 f.   
112 SDHK 1231 (DS 1722) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
113 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt II 1991, s.183– 185. 
114 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.50 f.  
115 Ibid, s.34, 37 f; SDHK 1573 (DS 1737) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
116 Äldre svenska frälsesläkter_ ättartavlor/ utgivna av riddarhussektionen genom Folke Wernstedt I 1991, s.38;  
SDHK 2061 (DS 1428) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
117 SDHK 1238 (DS 762) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.     
118 Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor/ utgivna av Riddarhussektionen genom Folke Wernstedt II 1991, s.108 f; 
Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen II, Jan Raneke och bokförlaget Nya Doxa 2001, s.672.  
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Strängnäs, samt att alla hans trälar frigavs.119 Viflog kom från en släkt som kallades Hjorthorn, 

med ursprung från Närke. Den nämnde Viflog var i släktledet farbror till Törne Matsson, vars 

namn senare blev ättens namn (Törne Matsons ätt).120 Dock finns inte mycket information att 

tillgå kring Viflog när det kommer till titel och sysselsättning, utan det som framkommer är 

att han tillhörde en högfrälse ätt.  

Det är inte så ofta som det angetts huruvida personerna tillhörde en lågfrälse ätt. Ett 

ärende i Fiskaby är emellertid ett exempel på när en lågfrälseätt frigav trälar. I Fiskaby levde 

Brynolf som var son till Harok. Brynolf frigav år 1307 sin trälinnas son vid namn Johan. Om 

trälinnan blev frigiven framkommer aldrig i diplomet.121 I vilket fall som helst tillhörde 

tydligen Brynolf en småländsk lågfrälseätt vid namn Gusa. Släktbanden mellan olika 

generationsled är i vissa fall relativt okänd, men klart är i fallet med Brynolf att han var son 

till ättens första förfader, nämligen Harok.122  

 

6.3.2 Kyrkans folk 
Undersökningen av de medeltida diplomen resulterade i få fall där personer tillhörande 

kyrkans folk frigav trälar. Faktum är att endast ett fall berör kyrkans folk. Detta ärende 

handlade om prosten Björn. I Bälinge år 1275 utfärdade han sitt testamente som förkunnade 

följande:  
Prosten Björn i Bälinge upprättar sitt testamente; han testamenterar till heliglandshjälp 3 mark silver, till 

Olav den helige 1 mark silver och omkostnaderna för den person som i hans ställe skall företa den 

pilgrimsresa dit han lovat […] slutligen ger han sin trälinna och hennes spädbarn friheten.123  

Utifrån citatet ovan framkommer att prosten först ämnade göra en pilgrimsresa vilket uteblev 

genom att han lovat en mark silver till den person som skulle ta hans ställe. Hans testamente 

gav slutligen friheten till hans kvinnliga träl och spädbarnet. I testamentets latinska text 

framkommer aldrig att han skulle vara ägare av något större egendomskomplex, utan det som 

testamentet förkunnar är att han i övrigt skänkte ett örtugland till sina egna kyrkor.124  

 
6.3.3 Övriga 

Något som tidigare redogjordes var att denna del skulle beröra personer vars sociala 

tillhörighet är oklar. Inget underlag har kunnat hittas i varken Äldre svenska frälsesläkter I– 

III eller Svenska medeltidsvapen I– III. Emellertid kommer denna del att först redogöra för 

119 SDHK 1005 (DS 615) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
120 Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen I, Jan Raneke och bokförlaget Nya Doxa 2001, s.274.  
121 SDHK 2175 (DS 902) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>. 
122 Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen I, Jan Raneke och bokförlaget Nya Doxa AB 2001, s.91. 
123 SDHK 965 (DS 871) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
124 SDHK 965 (DS 871) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
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dessa personer och deras frigivning av trälar, för att sedan beröra ytterligare vad man kan 

utläsa kring personernas status. Hade somliga större egendomskomplex? Kan man utifrån 

detta dra vissa slutsatser kring deras status?   

Sammanlagt nio personer inom kategorin övriga frigav trälar. Av dessa hade sex personer 

större egendomskomplex, vilket indikerar att somliga förmodligen hade ett stort ekonomiskt 

inflytande över sitt närområde. En av dessa var den tidigare nämnde Johan Eriksson vars träl 

Hermod blev frigiven år 1268 och fick ytterligare gåvor utöver detta. I övrigt testamenterande 

han sin landbogård i Landö och i den latinska texten kan man uttyda ordet curiam, vilket 

indikerar att han var ägare av ett större egendomskomplex.125 Trots att ingen titel för Johan 

kunna hittats, kan man vid en granskning av testamentet, dra slutsatsen att han möjligen hade 

ett stort ekonomiskt inflytande.  

Detsamma gällde namne Johan Sixtensson, som upprättade sitt testamente år 1275. I detta 

testamente står det att ”Johan Sixtensson offentliggör sitt testamente; till Alvastra (kloster) där 

han väljer sin gravplats, har han skänkt gården `hesleby´ […] Slutligen har han gett alla sina 

trälar deras frihet”.126 Johan Sixtensson var liksom Johan Eriksson en ägare av huvudgård, 

vilket möjligtvis kan ha varit gården ”Hesleby”.  

Peter Eringislesson som frigav sina trälar år 1272, var även han en ägare av curia.127 Till 

skillnad från vissa andra personer inom kategorin övriga, förekommer en ätt benämnd för 

Peter Eringislessons ätt i svenska medeltidsvapen. Dock kan inte mycket utläsas om varken 

Peter eller de kommande generationerna förutom att det torde ha funnits fem generationer av 

Peters ätt som sedan sträcker sig till år 1486.128  

Den enda kvinnan bland övriga som offentliggjorde ett testamente var Ingeborg som levde 

i Glänås. År 1282 gav hon gåvor till kloster och kyrka, och avslutningsvis frigav hon sina 

trälar. Det visade sig även att Ingeborg hade ett stort gods vilket också förtydligades genom 

att hon överlät sin gård i ”Nodeby” till munkarna i Alvastra kloster.129  

En tidigare nämnd person som både frigav trälar och gav gåvor, var Asmund Lang. I den 

latinska texten noterades ordet curiam, vilket också visar att han hade en storgård och 

förmodligen stort ekonomiskt inflytande.130 

Ett ärende som tidigare inte belysts handlade om Filip Jonsson, vars titel visserligen 

redogörs på så vis att han var tjänare till hertig Bengt av Finland. Dock har det varit svårt att 

125 SDHK 880 (DS 532) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
126 SDHK 962 (DS 866) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
127 SDHK 919 (DS 559) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
128 Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen II, Jan Raneke och bokförlaget Nya Doxa 2001, s.723.  
129 SDHK 1222 (DS 755) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
130 SDHK 2337 (DS 1656) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
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avgöra vilken specifik social grupp Filip tillhörde, då det inte framkommer någon information 

om han tillhörde aristokratin eller kyrkans folk i grund och botten. I Filips testamente från år 

1285, kan man lösa följande:  
…upprättar sitt testamente; till nunnorna i Fogdö (Vårfruberga) hos vilka han väljer sin gravplats, skänker 

han sin gård `in acri´ i Västergötland med all lös och fast egendom […] Slutligen friger han alla sina trälar 

och trälinnor.131  

Vilka tre personer hade inte större egendomskomplex?  

Dessa ärenden har tidigare tagits upp i studien. Två av dem var Ragnvald Ingesson och 

Nils Ubbesson som efter granskning, inte visade sig ha större egendomskomplex. Dock frigav 

de sina trälar. Däribland blev Ragnvalds fostrar frigivna.132  

En annan person var Anders Båt som utfärdade sitt testamente år 1291. Han valde sin 

gravplats hos predikarbröderna i Strängnäs och skänkte ungefär ½ markland i Bankesta för att 

det sedan skulle återlösas av hans arvingar. Det framkommer sedan i testamentet att Anders 

frigav alla sina trälar.133  

Vid granskningen av de latinska texterna kunde jag inte hitta ordet curiam, vilket 

indikerar att varken Ragnvald, Nils eller Anders var ägare av ett större egendomskomplex. 

Även om exempelvis Anders kunde skänka markland, verkar han inte ha haft det mått av 

markland som ansågs vara tillräckligt för att kunna betecknas som en curia.  

Sammanfattningsvis var de flesta av de personer som granskats inom denna sista del 

förmodligen välförmögna, trots att ingen information hittats kring deras ättartavlor. Detta 

baseras på att de hade större egendomskomplex. Samtidigt kan de, som inte hade curia, ha 

haft ett mindre ekonomiskt inflytande i lokalsamhället, vilket också visar på tydliga 

skiljelinjer i förmögenhet bland personerna i fråga. Dessa personers sociala tillhörighet 

kommer att diskuteras lite mer ingående inom nästkommande avsnitt.  
 

6.3.4 Sammanfattning 
Vilka sociala grupper var mest framträdande i frigivning av trälar mellan åren 1250– 1335, 

med utgångspunkt i de 27 medeltida diplomen?  

Av sammanlagt 27 medeltida diplom, upprättades sjutton stycken av personer tillhörande 

aristokratins elitskikt. Elva stycken av dessa personer hade storgods (Latin: Curiam), vilket 

indikerar att det ekonomiska inflytande bland dessa personer varierade. Inom aristokratin 

fanns det personer med nära släktskap till Birger Jarl som frigav trälar och olika 

131 SDHK 1291 (DS 890) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
132 SDHK 1269 (DS 786) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
133 SDHK 1518 (DS 1043) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.   
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testamentariska anordningar har också upprättats av personer med nära släktskap till varandra. 

Exempelvis Bobergsätten, hade två aktörer som frigav trälar.  

Olika titlar var också framkommande vid undersökningen av personernas ättartavlor. 

Bland annat lagmän, som var förekommande i ätten Lejonbalk, men också inom 

Folkungaättens lagmansgren. Sedan hade vissa av de aristokratiska ägarna andra titlar som 

riksråd och riddare.  

I jämförelse var det betydligt färre personer inom kyrkans folk som frigav trälar under 

träldomssystemets avvecklingsfas. Endast en person tillhörande kyrkans folk frigav trälar 

under träldomssystemets sista år. Detta var prosten Björn som vid sidan också skänkte ett 

örtugland till sin kyrka.  

Det fanns också personer vars sociala tillhörighet är oklar. Dessa nio personer räknades 

till kategorin övriga. Sex av dessa var ägare av större egendomskomplex, vilket också visar 

att en del var tämligen förmögna. Möjligtvis kan de därav också ha haft ett större ekonomiskt 

inflytande i lokalsamhället. Vid sidan om skänkande av exempelvis gårdar och markland, 

frigav övriga personer också trälar. I ett fall också fostrar.  

 

7. ANALYS  
Det sjunde avsnittet kommer att innehålla två delavsnitt, där det första syftar till att analysera 

och diskutera de gåvor som gavs till trälarna. Slutligen kommer det sista delavsnittet diskutera 

de samband där trälarna blev frigivna, och hur dessa samband förhöll sig till de sociala 

grupper som frigav trälarna under träldomssystemets avveckling. Hur kan detta kopplas till de 

ideologiska– och ekonomiska perspektiv som framlagts av forskarna Thomas Lindkvist, Mats 

Olsson, Ruth Mazo Karras och Clara Nevéus. 

 

7.1 GÅVORNAS INNEBÖRD 
Forskningsläget som berört frigivning av trälar har inte valt att göra en djupare undersökning 

av de gåvor som gavs till trälarna i samband med deras frigivning. Denna studie visade att det 

inte var varenda träl som fick gåvor efter sin frigivning. Faktum var att det var ovanligt. Till 

de trälar som fick gåvor var gårdstomt för betesmark och riddjur det förekommande. Att trälar 

kunde få en jordlott, kan kopplas till Nevéus slutsats att vissa stora jordägare såg till att 

trälarna också fick jord att bruka i egen regi. Det var också detta som föranledde till att 
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trälarna sedan blev landbor. Ett resonemang som också tagits upp av historiker som Thomas 

Lindkvist.134   

Hur var det för trälar med en viss status? Exempelvis brytar? Denna studie redovisade att 

gåvorna kunde skilja mellan vanliga arbetsträlar som beviljats friheten i jämförelse med 

brytar. Att en bryte dels kunde få gåvor till skillnad från arbetsträlar, kan ha sin utgångspunkt 

i den status som bryten hade på ett gods. I detta fall handlade det om att bryten sågs som en 

gårdsfogde eller förvaltare av en gård, vilken hade en högre status i jämförelse med andra 

trälar.135 Denna princip bör även ha varit rådande på Peter Eringislessons gods och därav fick 

bryten andra gåvor.136 Dock kan vi aldrig veta om bryten var fri eller ofri eftersom detta aldrig 

redogörs i diplomet.  

I fallet med trälen Brynolf (snickare) och arbetsträlen Sigge fanns också skillnader i 

gåvor. Förmodligen var det inte bara arbetsuppgifterna som skiljde mellan Brynolf och Sigge, 

sedan de var specialiserade på olika saker, utan också deras status. Detta kan kopplas till 

Myrdals resonemang att trälarnas status var baserade på deras arbetsuppgifter.137 Fallet ovan 

visar också att skillnader i status också kunde vara avgörande för de gåvor som gavs till trälar. 

Dock behöver inte trälens status ha varit av betydelse för eventuella gåvor. Fostrar som 

frigavs fick inga gåvor, som under träldomens period hade haft högre status än arbetsträlar.138 

Detta indikerar att en högre status för trälar, inte behövde vara någon garanti för att få gåvor.  

 

7.2 FRIGIVNINGENS SAMBAND OCH DE SOCIALA GRUPPERNA 
Några huvudsakliga skäl till varför ägarna frigav trälarna, är väldigt svårt att hitta. Dock 

redovisades några samband mellan ägarens situation och frigivningen av trälar. Detta 

delavsnitt kommer att inleda med en diskussion kring något av de samband som kunde 

uttydas i undersökningsdelens inledande del. Emellertid kommer detta delavsnitt att 

huvudsakligen diskutera sambanden kring trälarnas frigivning, i förhållande till de sociala 

grupperna som frigav trälarna under dess avvecklande år.   

De samband som kunnat utläsas var bland annat, ägarens ändamål med korståg till det 

Heliga landet. Påvens ord och vilja, att ett korståg till det heliga landet skulle göras, sågs 

förmodligen av Nils Ubbesson som en plikt.139 Eftersom det veterligen inte finns någon 

134 Nevéus (1974), s.180; Lindkvist (1979).  
135 Harrison (2006), s.249, 251.  
136 SDHK 919 (DS 559) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.  
137 Myrdal, Janken ”Mjölka, mala och gräva: aspekter på trälars jordbruksarbete cirka år 1000 - 1300” i Thomas Lindkvist & 
Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag Stockholm 
2004, s.125, 127 f., 130.  
138 Harrison (2006), s.249, 251.   
139 Christiansen (1980), s.119.  
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forskning kring sambanden mellan frigivning av trälar och korstågsresor, är det svårt att 

fastställa några säkra slutsatser. Emellertid kan det ha varit så att Nils Ubbessons frigivning 

av trälarna sågs som en del i en gudomlig handling i samband med hans pilgrimsresa till det 

Heliga landet.  

Sjukdom var också en rådande omständighet för en ägare. Emellertid är det svårt att 

analysera detta fall, eftersom sjukdomen plötsligt kan ha inträffat och som sedermera kan ha 

påverkat ägarens beslut att utfärda ett testamente, vilket frigav trälar. Något mer att säga om 

detta finns knappast. Desto mer analyserbart är frigivningen av trälar i förhållande till de 

sociala grupperna. Vilka sociala grupper frigav trälar under träldomssystemets avvecklande år 

och hur förhåller sig resultatet från diplomen till tidigare forskning?  

Clara Nevéus liksom Mats Olsson drog slutsatsen att frigivningen först ägde rum i 

prästers (andliga frälset) och stormännens (världsliga frälset) gods för att sedan, under 1300 – 

talet, slutligen avvecklas hos bönderna.140 För de diplom 27 som undersöktes i denna studie 

visade det sig att de flesta som frigav trälar tillhörde aristokratin. Detta är en stor kontrast i 

förhållande till de slutsatser som dragits av Nevéus och Olsson. Faktum var att aristokratin 

inte var tidiga med att frige sina trälar, utan tvärtom. Hur kommer det sig att så många inom 

aristokratin och framförallt dess elitskikt behöll sina trälar så pass länge och vilka samband 

skulle kunna anknytas till deras beslut att frige trälar?   

En tydlig koppling mellan denna vanliga tendens kan göras till de teoretiska perspektiv 

som tidigare framlagts av Mazo Karras, Clara Nevéus och Thomas Lindkvist.  

En slutsats kring varför så många aristokrater frigav sina trälar under en senare fas, kan ha 

att göra med att många fortfarande såg sig vara i behov av slavarbetare på sina gårdar. Mazo 

Karras påpekade att det fanns ideologiska motstridigheter där vissa mindre jordägare 

fortfarande kände att de behövde trälar i sina hushåll, vilket skiljde sig från större jordägare.141 

Nu kan man visserligen inte ta för givet att alla de som tillhörde aristokratins elit skulle varit 

mindre jordägare, men faktum var att inte alla inom aristokratins elit var ägare av större 

egendomskomplex (curia), vilket kan implicera att några personer såg det som nödvändigt att 

ha kvar trälarna på sina gods och i sina hushåll. Att aristokratin slutligen frigav sina trälar kan 

dels tyda på att de inte längre trodde på träldomssystemet, utan snarare ville börja tillämpa 

nya metoder för jordbruket. Vissa aristokrater kan också ha känt att de helt enkelt inte var i 

behov av trälar inom sina gårdar och gods. Nevéus slutsats om att religiösa motiveringar 

påverkade aristokratin i avskaffandet av trälar kan delvis stämma, men samtidigt menade 

140 Nevéus (1974), s.165; Olsson (1999), s.53.  
141 Mazo Karras (1988), s.152 f.  
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Nevéus att detta skulle skett i ett tidigt stadium.142 När väl aristokratin frigav sina slavar kan 

religiösa motiveringar ha varit påtagliga, vilket också visar på att ideologiska perspektiv fullt 

möjligt påverkade.  

För en del inom aristokratins elit kan även tydligare ekonomiska perspektiv ha varit en 

påverkande faktor i samband med frigivningen.  

Ett ekonomiskt samband som framkom var i fallet med Bengt Magnusson som frigav 

trälar genom ett gåvobrev. I brevet kunde man utläsa att vederbörande var både skuldsatt, men 

att han också hade intresse av ett nytt gods.143  I förhållande till Lindkvist teoretiska perspektiv 

om en feodal revolution, är det svårt att uttyda om Bengt skulle varit intresserad av ett mera 

feodalt präglat jordbruk. Sedan kan man diskutera huruvida Bengt såg det som nödvändigt att 

börja efterleva ett feodalt system. Ett klart svar på den frågan kommer man aldrig få, men 

Lindkvist framhåller samtidigt att ett av skälen till varför en feodal revolution ägde rum var 

för att aristokratin förespråkade inrättandet av ett annat jordbrukssystem, där de själva var en 

räntetagande och jordägande grupp.144 Det faktum att Bengt hade intresse för ett nytt gods, och 

att han frigav sina trälar för att vinnlägga sig detta, kan indikera att han hade ett intresse av att 

bli en större räntetagare. Samtidigt som han, liksom andra inom aristokratin, ville efterleva ett 

mera feodalt jordbrukssystem.  

Studien av de medeltida diplomen visade att det var få personer tillhörande kyrkans folk 

som hade trälar i sin ägo under träldomens sista år. I de medeltida diplomen finns endast en 

person som representerar det andliga frälset. I detta fall var det en prost vid namnet Björn. 

Resultatet från de medeltida diplomen har därför sina likheter med slutsatser som tagits av 

Néveus och Olsson.145 Att kyrkans folk inte hade många trälar på sina gods eller hushåll kan 

tydligt sammankopplas till kyrkans kritik av träldomssystemet och att man följaktligen 

motiverade frigivningen.  

Bland övriga fanns personer, som enligt den latinska texten var ägare av curia, vilket 

indikerar att de var ägare av större godskomplex. Även om personernas sociala status inte 

finns tillgänglig i ättartavlor, kan slutsatser dras om deras roll i lokalsamhället. Utifrån 

Anderssons resonemang betonades att curians roll i sociala sammanhang var högst viktig, 

eftersom en person som innehade en curia också hade ett visst ekonomiskt inflytande. Detta 

142 Nevéus (1974), s.165.  
143 SDHK 895 (DS 541) <http://sok.riksarkivet.se/sdhk>.    
144 Lindkvist, Thomas ”Från träl till landbo: uppkomsten av det medeltida godssystemet i Europa och Norden” i Thomas 
Lindkvist & Janken Myrdal (red.), TRÄLAR: ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, Nordiska museets förlag 
Stockholm 2004, s.19 f. 
145 Nevéus (1974), s.165; Olsson (1999), s.53.  
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betydde också att individen hade viss makt i lokalsamhället.146 Utifrån detta kan vissa av de 

övriga personerna som frigivit trälar haft en särskild maktposition i deras närmsta omgivning 

och lokalsamhälle. Lokal aristokratin var en grupp som hade maktinflytande över den 

geografiska omgivningen som låg dem närmast.147 I förhållande till detta, kan vissa av de 

övriga personerna ha tillhört en lokal aristokrati och därmed haft ett större ekonomiskt 

inflytande över lokalsamhället.  

Vissa personer som räknats upp inom kategorin övriga kan möjligtvis ha varit självägande 

bönder som hade råd att donera till kloster alternativt kyrka. Bland bönderna fanns skiljda 

möjligheter och vissa självägande bönder brukade hyra ut gårdar.148 Detta bör betyda att vissa 

också såg möjligheter till att, dels göra en donation till exempelvis kyrka, men i detta 

avseende också frige trälar. Det var en ekonomisk möjlighet för dem. När det kommer till 

bönderna, är det svårt att dra säkra slutsatser kring deras vidhållande av trälar i hushåll. Detta 

eftersom ättartavlor utelämnar information om bondefamiljer. Det är mycket troligt att 

bönderna vidhöll till sina trälar under träldomens sista existerande år, vilket också Nevéus 

påpekat.149  

 

8. SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka träldomssystemets sista fas, med särskilt fokus på 

de grupper som fortfarande hade trälar och hur träldomens avveckling visar sig i dessa 

grupper utifrån medeltida diplom. I studien begränsades undersökningen till testamenten och 

gåvobrev, samtidigt som en avgränsning gjordes till åren 1250– 1335.   

Den metod som tillämpades, vid granskningen av de medeltida diplomen, var en 

hermeneutisk kvalitativ metod. Som en del av metoden använde jag mig också utav svenska 

medeltidsvapen I– III, samt ättartavlor som förekommer i Äldre svenska frälsesläkter I– III. 

Teoretiska perspektiv som anknutits till studiens resultat finner sin utgångspunkt i teoretiska 

skäl till träldomssystemets avveckling. Dessa teoretiska perspektiv är både ideologiska– och 

ekonomiska som framlagts av olika historiker.  

Totalt sett var det 27 medeltidsbreven som offentliggjorde trälars frigivning. Av dessa var 

25 stycken testamenten. Endast två stycken gåvobrev redogjorde för trälars frigivning. Att 

peka ut exakta orsaker till varför ägarna frigav sina trälar är väldigt svårt att göra, men 

innehållen i en del testamenten och ett gåvobrev, tydliggör för de situationer som ägare 

146 Andersson (2006), s.94.  
147 Andersson (2006), s.86.  
148 Lindkvist & Sjöberg (2009), s.104. 
149 Nevéus (1974), s.165.  
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befunnit sig vid i samband med frigivning. Ett samband var att ägaren skulle företa en 

korstågsresa till Heliga landet, samtidigt som en annan ägare visade sig vara sjuk i samband 

med att deras trälar frigavs. Ekonomiska samband har också kunnat uttydas, där ägaren i fråga 

både haft skulder, men också varit intresserad av att införskaffa nytt gods.  

Fick många trälar gåvor i samband med frigivningen? Vilka gåvor var det i sådana fall? 

Denna studie visade att det inte var många trälar som gavs gåvor, men vid fyra tillfällen fick 

trälar gåvor. När det väl hände utgjordes gåvorna av gårdstomt och riddjur. I några fall har 

även ägare försett sina tjänare med gåvor. Emellertid är det inte alls säkert att dessa tjänare 

var trälar.  

Kunde gåvorna variera beroende på ofries status? Svaret på denna fråga är både ja och nej, 

sedan ett ärende visar att en träl, som sysselsatte sig som snickare, fick gåvor i förhållande till 

några andra arbetsträlar som inte fick något alls. Samma princip var utmärkande på Peter 

Eringislessons gård där en bryte fick gåvor till skillnad från arbetsträlarna. Nu kan man inte 

heller ta för givet att denna bryte skulle varit ofri, men fallen visar ändå på att skillnader i 

gåvor kunde vara relaterat till trälens status. Dock fanns diplom där fostrar inte fått några 

gåvor alls, vilket också visar att trälar med högre status inte var garanterade övriga gåvor.  

Vilka sociala grupper frigav trälarna under träldomssystemets avvecklande år?  

Tidigare forskning har dragit slutsatsen att träldomen först skulle avvecklas bland kyrkans 

folk samt aristokratin. Denna studie visade dock att aristokratin var sena med att frige sina 

trälar. Detta tar sig i uttryck genom att de flesta som offentliggjorde testamenten under 

perioden 1250– 1335, tillhörde aristokratin. Tillhörande denna sociala grupp var personer 

som hade nära släktband med Birger Jarl och i vissa fall nära släktband med varandra. Ett 

exempel på det senare nämnda var Bobergs– ätten, varifrån två personer frigav trälar. Olika 

titlar var också utmärkande bland denna aristokrati som exempelvis lagmän, riddare och 

riksråd. Personer som därför tillhörde aristokratins elit.    

Att aristokratin sedermera valde att frige sina trälar kan möjligt kopplas till de teoretiska 

perspektiv som framlagts för studien. Med koppling till Thomas Lindkvist, och det teoretiska 

skäl som han framlagt i form av en feodal revolution, kan vissa inom aristokratin ha haft ett 

intresse av att bli en mer framstående räntetagare. Detta genom att också börja bruka ett mera 

feodalt präglat jordbruk. Samtidigt kan ideologiska motsättningar ha varit rådande där vissa 

inom aristokratin såg sig vara i behov av trälar på sina gods, eftersom dessa ägare från början 

inte hade större egendomskomplex. Samtidigt som en del andra inte hade något behov av 

slavarbetskraft och därmed tyckte att frigivning var det mest logiska. 
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Bland kyrkans folk fanns endast en person som frigav trälar under själva 

undersökningsperioden. Därmed är forskningslägets slutsatser om att kyrkans folk avvecklade 

träldom tidigt, överensstämmande med det resultat som denna studie visat.  

Slutligen fanns det nio personer som placerades inom kategorin övriga eftersom deras 

sociala tillhörighet inte kunna hittats. Av dessa var sex stycken ägare av curia, vilket avser en 

huvudgård eller sätesgård. Detta kan betyda att dessa sex hade ett visst ekonomiskt inflytande 

i lokalsamhället. En slutsats är att dessa personer kan ha tillhört lokal aristokratin. En del 

personer bland övriga kan också ha varit självägande bönder med möjlighet att göra större 

donationer.    
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