
SKARPEID 

 

SLEKTSHISTORIE 

 

VÅRE FORFEDRES 

HISTORIE GJENNOM 

TIDENE 
 

DEL 166-1 
 

 

FRA TRELL TIL 

HUSMANN OG KRIGER I 

VIKINGTIDEN 
 

 

FRA LIVET I VIKINGSAMFUNNET.  

LOVVERKETS UTVIKLING OG FOLKETS 

INNDELING I GRUPPER OG 

SAMFUNNSKLASSER 

 
KAN FOLKEVANDRINGSTIDEN GI SVAR PÅ ULØSTE GÅTER? 

 

SKARPEID SLEKT- OG HISTORIEFORMIDLING  



KILDER 
 

 
Helland, Alv H.: Fortellinger av Norges Historie, I. Sagatid og Stortid, J.W. Cappelens Forlag, Oslo, 

1942. 

Keyser, R.: Norges Historie, Andet Bind, Mallings Bogtrykkeri, Kristiania, 1870. 
Paasche, Fredrik: Landet med de mørke skibene, H. Aschehoug & Co, Oslo, 1938. 

Sturlasson Snorre: Snorres Kongesagaer, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1943. 



LIVET I VIKINGSAMFUNNET – LOVVERKET 

OG FOLKETS INNDELINGER I GRUPPER 
 

Den historiske tid for vårt folk kan vi regne fra vikingetiden, ca. år 800-1030. Nordiske 

gude- og heltedikt fra det 9. og 10. århundre forteller oss om våre forfedres tro, 

sedvaner, tenkesett og sosiale forhold. Gula- og Frostatingsloven - som visstnok først er 

oppregnet i det 11. århundre - er trolig blitt til mye før, avspeiler samfunnsforhold og 

rettstilstanden, som allerede var herskende ved vikingetidens begynnelse. I denne 

tidsperioden får vi skaldekvad og opptegnelser i forskjellige lands annaler som er 

pålitelige og viktige for studier av denne tidsepoken. Selv om opplysningene er 

sparsomme fra den tidsepoken kan vi likevel danne oss et bilde som er tilstrekkelig nok 

til å lære samfunnsforholdene i vikingtiden nærmere å kjenne. Bondesamfunnet var i 

sterk utvikling.  

Folkemengden økte hurtig og gårdenes antall fordobles ved rydning av nye bygder. Men 

plassen var allikevel ikke stor nok her hjemme for mange av våre landsmenn. De begynte å 

trekke til fremmede land som vikinger og kolonister. Allerede i det 6. århundre var det en 

livlig forbindelse mellom Agder, Hordaland, Sogn i Norge og de britiske øyer. I begynnelsen 

av det 7. århundre omtaler irske annaler hvordan vikinger - utvilsomt nordmenn - allerede den 

gang plyndret på nordkysten av Irland og Hebridene. Fra omkring år 700, kanskje før, begynte 

bønder fra Vestlandet å slå seg ned på Shetlandsøyene og trolig også på Orknøyene hvor de 

grunnla nye bygder og "jaget" den gamle befolkningen. Tilslutt la disse landflyktige 

nordmenn begge øygruppene under seg. I engelske årbøker fra 780- og 790-årene omtales de 

første kjente norske plyndringstoktene til Østenglands kyster, og slik innledes vårt folks store 

utfoldelse og makt i vikingtiden. Oldfunn fra denne tiden forteller oss om en aristokratisk 

utvikling av denne tidens samfunn. De store og kostbart utstyrt gravhaugene må ha gjemt rike 

og mektige menn. Den gravlagte var bondesamfunnets høvdinger. De prektige våpen til 

forsvar og angrep som fulgte høvdingen i graven vitner om den krigerske ånd de øvre lag i 

samfunnet hadde. 

De kan synes som om et av de eldste Edda-diktene nettopp skildrer samfunnsklassene i Norge 

på begynnelsen av vikingetiden. Etter tolking av Oscar A. Johnsen bærer dette diktet prek av å 

ha blitt til i den vest- eller nordenfjeldske Norge i Harald Hårfagres tid, muligens i tiden rundt 

slaget ved Hafrsfjord. De samfunnsforhold som dikter skildre er typisk germanske, men har et 

utpreget norsk preg. Norsk natur og folkeliv har satt sitt sterke preg på diktet. 

Hos oss i det norske samfunnet - som hos de øvrige germanere - var innbyggerne delt i to 

adskilte klasser - trellene og de fribårne. Trellen skildres av dikteren som helt forskjellig fra 

de øvrige samfunnsklasser. Han har svart hår, stygt ansikt, skrukkete hud på hendene, knuter 

på knoklene, digre fingre og lutete rygg. Trellkvinnen som bor sammen med han skildres som 

hjulbent, skitne ben, flatneset og med solbrente armer. Fra dem stammer trellenes slekt. De 

lever i usle hytter og utfører det tyngste og groveste arbeidet. Deretter fører dikteren oss til 

bestefars og bestemors hus. Der sår døren på klem, det brenner på arnen og en kiste står på 

gulvet. Mannen i huset spikker stikker til veven, skjegget er vasket, håret kjemmet ned i 

pannen og skjorten sitter stramt til kroppen. Konen svinger rokken og spinner til vev. Hun 

bærer hodetøy og brystsmekke, halsplagg og knapper over skuldrene. Bestefar og bestemor 

eier huset. De byr den fremmede gjest suppe og kokt kalv. Deres sønn blir overøst med vann 

og får navnet Karl, det vil si bonde. Karl ekter en fri kvinne, som bærer nøkler ved belter, et 

tegn som viser hennes husmorverdighet, og hun er kledd i geiteskinnskjortel. De er i 



motsetning til trellene lovlige ektefolk, utdeler ringer, deler laken og stifter hjem. Deres barn 

bærer alle hedersnavn. Fra dem stammer bøndenes ætter. 

Diktet er inspirert av den krigerske og aristokratiske utveksling som i den senere del av eldre 

jernalder og i vikingtiden omskapte det urgamle, frie bondesamfunnet til et krigersk 

høvdingestyrt samfund, som ender i enekongedømmet som Harald Hårfagre hadde skapt. 

Denne nye kongemakt som ikke bare kunne godta å råde over gårder og bygder, men ville 

herske over land og rike. Det avspeiles et samfunn i sterk vekst, men det skildrer kun typer og 

går ikke inn på samfunnets lagdeling. Men de eldste lover og kristenretter kommer oss til 

hjelp her. De viser, noe dikter svakt antyder, at selv det frie bondesamfunnet ikke var så 

ensartet som det trolig har vært. Norge var ikke lenger et nybyggersamfunn hvor, hvor alle var 

like gode. Århundrers sterke utvikling hadde satt sitt preg på det og ført landet til en skarp 

lagdeling - også innen bøndenes egne kretser. De gamle slekter på de store fruktbare gårdene i 

storbygdene var ikke lenger alene. Rundt om hadde det vokt opp et nytt samfunn av 

rydningsmenn, som hverken i velstand eller anseelse kunne måle seg med ættene på 

storgårdene. Rydningsmennenes verdi kom først til syne ved rydningen av det karrige 

jordsmonnet og med den voksende kultur. De gamle ætter, som opprinnelig hadde vært 

enerådende, forble å være de ledende også under nye forhold. Det var den frigitte trellenes 

slekter som var i ferd med å bli husmannsslekter under storbøndene.  

Den som ryddet seg jord eller kjøpte en gammel odelsgård - ble ikke selv odelsbonde, ja, ikke 

engang hans sønn eler sønnesønn etter ham. Først i fjerde slektsledd ble gården etter 

Frostatingsloven familiens odel. Etter den gamle Gulatingsloven måtte gården ha gått 

gjennom fem slektsledd og kommet under der sjette før den ble ættens odel. Eidsivating og 

Borgarting eldste kristenretter beskriver i sine forskrifter at gravplasser på kirkegårder - ikke 

mellom hold, dvs. fri bonde overhode, og den alminnelige bonde, men kun mellom bonde, 

frigiven og trell. Ikke engang lendermannen, hersen arvtager, fikk tildelt noen særplass på 

kirkegården, tross sin høye rang. Kun hvis han hadde andel i kirkebygningen - hadde han etter 

Vikens kristenrett - krav på å ligge nærmest kirken under takskjegget, ellers, står det, skulle 

lendermannen ligge i bondens gravplass. Trolig har lendermenn og rike odelsbønder opptatt 

de beste plassene nærmest kirken, etter dem kom de alminnelige bønder og så de fattigere 

bønder og frimenn ved gjerdet. En lignende klasseordning finner man igjen på kirkegårdene 

langt opp gjennom middelalder og nyere tid. 

Den gamle, arvelige trellestand ble i vikingtiden sterkt oppblandet og forøket ved innførsel av 

krigsfanger og treller utenfra, især fra de britiske øyene. Trellen stod utenfor samfunnet, 

hadde ingen rett, og kunne til og med drepes ustraffet av sin herre. Derimot kunne eieren 

kreve skadeserstatning for en trell på lik linje med et husdyr eller annen eiendom, som ble 

ødelagt eller skadet. Rettslig sett kunne ikke trellen inngå ekteskap, eie noe, eller 

testamentere. Men i praksis var det allikevel ikke så ille. Trellfolket fikk faktisk leve i 

ekteskap og få barn, og hva er de utrettet i sine fristunder, fikk de gjerne lov til å beholde selv. 

Derfor var det mange treller som kjøpte seg frihet, og ble sine egne herrer og senere selveiere.  

En klok mann som Erling Skjalgsson på Sola forsto å dra nytte av dette forholdet. Han satte 

bestemte dagsverk for sine treller, og når de hadde utført det, fikk de lov å arbeide for seg selv 

i tussmørket og om natten. Han gav dem jordstykker som de i sine fristunder ryddet og sådde 

korn på. Når de så hadde skaffet seg nok midler lot han dem få lov til å kjøpe seg fri etter en 

bestemt takst. For de pengene Erling tjente på denne måten kjøpte han seg så nye treller. Men 

han glemte heller ikke de frigivne, og mange av dem tok han i sin personlige tjeneste. Trolig 

var det fler stormenn i landet som gjorde det samme som Erling på Sola. Rund om i landet 

finnes det mange gårdsnavn som tyder på at de opprinnelig ble ryddet av treller. Tilførselen 



av treller til billig arbeidskraft utenfra har nok vært heldig for jordbruket. Stormennene kunne 

utvide sine hovedgårder og drive et større jordbruk enn tidligere, og også de alminnelige 

bøndene dro nytte av dette. Etter Frostatingsloven hørte det til et gårdsbruk på 12 kyr og 2 

hester til sammen 3 treller. Med en slik organisering trengte ikke bonden og hans hustru 

lenger selv å utføre grovere arbeid. Trellearbeidet dannet derfor grunnlaget for vikingetidens 

kulturliv og den krigerske ånd. Stormannen og bonden kunne gå i viking, for trellen stelte 

gården og passet på den øvrige husstanden – trellen fikk våpen i hånd til å forsvare bonden. 

Allerede i vikingtiden må det ha vært et tydelig skille på bondesamfunnet i de forskjellige 

landsdelene, og leilendingsvesenet må ha vært mer utbredt i de jordfattige strøk langs 

Vestlandet og Nordlandskysten. Godseierveldet fikk tidlig et forholdsvis større overtak på 

Vestlandet og i Nord-Norge enn i det Østafjelske.   

Det hadde også oppstått ett nytt fenomen, og det var innvandringen til Norge; den store 

folkevandringstida. Det er ikke usannsynlig at deres ledere erobret, og ikke kjøpte, den jorda 

som de hadde tilegnet seg eller begynt å bruke og at den også ble dyrket av leilendinger. Det 

er visstnok heller ingen tilfeldighet at plyndringstogene til de britiske øyer fra Norges vestkyst 

begynte like etter innvandringen av de nye folk, som på sine tog hadde blitt vant til et krigers 

liv. Det finnes fler vitnesbyrd om slike plyndringsferder - vikingtogenes forløpere - at de 

begynte allerede i tiden omkring år 600, kanskje tidligere. Kan det derfor tenkes at strømmen 

mot nord på 3-500-tallet var fra et folk som tidligere hadde blitt splittet under Romerriket 

utbredelse og at de nye «nordmennene» var fjerne slektninger til de som hadde tatt landet i 

bruk tidligere – de som hadde utvandret fra Kaukasus (Odinfolket).  

Vikingenes plyndringsferderer gikk nettopp fra bygdene på Vestlandet, og hvor det utviklet 

seg det reneste høvdingedynastiene. Derfor er Vestlandet ved den historiske tids begynnelse i 

Norge småkongenes, jarlenes og de mektige hersers land. Disse stormenn, som gjennom 

slektsledd hadde samlet seg rikdom ved å herje i fremmede land, rådet hjemme over store 

eiendommer, som de dels hadde arvet, ved kjøp eller med vold. Dette var noe som vedvarte 

inn i historisk tid over hele landet, men spesielt på Vestlandet og i det nordenfjeldske, inntil 

kongedømmet satte grenser for de krigerske stormenn. Var det også en forbindelse mellom 

disse høvdingættene på Vestlandet og folket som i folkevandringstiden strømmet til Norge fra 

sørlige og østlige området av Europa. Det er lite historien sier om dette, men det må ikke 

utelukkes at mange av dem som kom til Norge i folkevandringstiden hadde etterkommere 

eller slektninger som gikk inn i Vestlandskongens småkongeriker, enten som krigere i viking 

eller at de overtok de frigitte trellenes plikter på kongsgården. 

Den store europeiske Folkevandringstiden regnes i perioden 100 f. Kr. – 550 e. Kr., men i 

Norden regnes den noe senere og mest aktiv i perioden 400-600 e. Kr. Vikingetiden (den 

nordiske) regnes i perioden 800-1050 e. Kr. Dermed er det en logisk tankegang at det skjedde 

noe med befolkningsutviklingen i de nordiske land, særlig i Danmark og Norge, i perioden 

500-800 e.Kr. som har en forbindelse med utviklingen av samfunnsklasser å gjøre. Var det 

slik at «våre nye landsmenn» som kom til Norge i Folkevandringstiden utviklet 

trellesamfunnet og at det var deres etterkommere som var småkongenes treller og «soldater» 

når vikingtoktene satt inn for fullt? Var det disse «våre nye landsmenn» på Vestlandet som 

viste vikingkongen veien over Nordsjøen til De britiske øyer og videre til Island og Grønland? 

Var det en forbindelse mellom disse «våre nye landsmenn» og de irske munkene på 4-500-

tallet, og hvordan visste den norske vikingkongen om landene der vest?  

 


