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Adam Wert darauf legt, dafi die Bekehrung der nicht immer im geographischen Sinn interpre-
Sueones schon zu der Zeit Adalberts geschah. 
In vielen Fallen unterscheidet Adem nicht 
zwischen Goten und Sueonen. Statt dessen will 
er die Sueones als Goten im biblischen Sinn 
deuten (II, 57). 

Aus diesen Grunden känn man Adams Text 

tieren. Sein Hauptanliegen ist vid mehr ideolo-
gischer als erdkundlicher Natur. 

Per Stille 
Teologiska inst. 

Box 1604, S-751 46 Uppsala 

Tredingsgränser på Åland 

I festskriften för E. Baudou {In Honorem Evert 
Baudou, Archaeology and environment 4, Umeå 1985) 
ingår en uppsats av Ake Hyenstrand: "Prob
lems in Early Medieval Settlement on Åland", 
där det bland annat blir fråga om äldre di
striktsindelning i landskapet. Det är med en 
personlig förnöjelse jag finner att författaren 
studerat min skrift Skattedistrikt och förvaltningsom
råden och att han funnit en del användbart mate
rial där. Man observerar med tillfredsställelse 
att han noterat, att i fråga om Åland mönster 
kan sökas inte blott i Uppland utan även i Dan
mark. Vidare avvisar han professor Hellbergs 
teser, bl. a. om avfolkning, såsom fantasier. Hy
enstrand anser att de åländska tredingarnas an
tagna höga ålder inte är klar. Han ritar upp en 
ny tredingsgräns i väster (och öster) utgående 
från antal gårdar med forngravfalt, med stöd av 
teorier om "tolftkyrkor" jämte dubbeltolfter 
och halvtolfter. Det är glädjande att en framstå
ende forskare tagit till behandling frågor röran
de Ålands äldre historia och bebyggelse. Beträf
fande tredingarnas (och de gamla skattdagens) 
ålder och de föreslagna nya tredingsgränserna 
är jag dock skeptisk till Hyenstrands tanke
gångar och slutledningar. 

När man jämför gränserna för tredingar— 
skattedistrikt gentemot kyrksocknarnas grän
ser, ser man sockengränserna flerstädes skära 
över tredingar—marklag—nötslag, och i fråga 
om socknarna har man därvid i flera fall från
gått vattenstråken såsom naturliga förenande 
förbindelseleder och mera tagit fasta på förbin
delsevägar till lands, vilka i en senare tid var 

mer dominerande. Saltviks kyrksocken har bil
dats av två likvärdiga hälfter (ett marklag, tre 
nötslag vardera) — på var sin sida av "Fjär
den" — från respektive Finströms och Sunds 
tredingar, vilka marklag sammanförts kring 
den nya kyrkans läge. Hammarlands socken 
har likaså bildats av två marklag från respektive 
Jomala och Finströms tredingar, vilka förenats 
kring kyrkplatsen, och där man dessutom an
slutit ett par byar från närliggande Gottby 
marklag (Jomala), vilka därmed fick en närma
re kyrkväg. Marby och Björnhuvud byar väster 
om Marsund hade utgjort en nödvändig utfyll
nad för 'södra marklaget' (Postad) och hade 
hört till Jomala treding i söder, i motsats till öv
riga Eckerö (Finströms treding). De båda byar
na hade haft bekväm gammal sjöförbindelse ös
terut via Marsund, men har kyrkligt genom 
landväg anslutits till Eckerö kyrka. Lumpar
land, som klart hört till Sunds treding i norr, 
har anslutits till Lemlands kyrksocken i söder. 
Den gamla tredingsgränsen genom oländiga 
utmärker runt Granboda—Haddnäs visar en 
terrängansluten naturlig och därför urgammal 
dragning, med Lumparsund som förenande 
vattenled för bebyggelsen, medan kapellgrän
sen senare dragits längs sundet och bryter för
bindelsen. Vargskärs-byarna, vilka som det 
gamla tingsområdet Lumparland—Angö— 
Vargskär anger, tydligen hört till norra treding
en, har vid sockenbildningen anslutits till Föglö 
kyrka. Och Önningeby, som namnet anger syn
barligen någon gången forn-holme, var anslu
ten till Väster marklag (Lemland) och utgjorde 
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en nödvändig komplettering för detta marklag, 
och liksom Nåtö—Järsö i söder hade byn sin 
anslutning till marklaget genom en bekväm 
vattenväg. Då Jomala socken bildades, överför
des dock Önningeby — med landväg — till 
nämnda kyrksocken. Men de gamla systemen 
är konservativa: Önningeby, sedan länge i Jo 
mala kyrksocken, har ännu i våra dagar, till
sammans med Nåtö by i Lemland, fiskevatten 
och hamnrätt vid holmar ute i Lemlands södra 
skärgård långt åt sydost. Det vittnar kanske om 
marklagsgränsernas höga ålder och om tenden
sen att gränserna blir bestående genom långa 
tidsperioder. — Begrundar man gränser och 
karta ordentligt, måste man sålunda komma 
till att sockengränserna är de sekundära, vilka i ett se
nare skede skurit över äldre förkristna linjer. 
Gränssystemen och anslutande frågor kan när
mare studeras i mitt av Hyenstrand anförda ar
bete Skattedistrikt och förvaltningsområden i tidigt 
1500-tal pä Åland — med ingående detaljerade 
kartor — särskilt s. 116 framåt och s. 176—179 
(Tredingarnas ålder). 

Allmänt taget anses tredingsindelning vara 
mycket gammal, äldre än ledingsväsendet {Be
byggelsehistorisk Tidskrift nr 4/1982 s. 36). Som all
män företeelse måste detta anses gälla även för 
Åland, så länge vi inte har några indicier på sär
skilda förhållanden. Då Åland synbarligen 
länge varit ett rätt fristående och självständigt 
område (lerhänderna under vikingatid, ett obe
roende intill Birger Jarl?) kan man antaga att 
vissa organisatoriska drag blivit säkrare beva
rade inom 'landet Åland' än i mer centrala nej
der. Nu synes det vid studium av gränsdrag
ningar att tredingar och marklag (jämte nöts
lag) här är klart äldre än sockenbildningen. Om 
man antager att 'landet Åland', såsom arkeolo
gin berättar, blev kristet omkring år 1000, san
nolikt genom enhetligt beslut, och att sedan 
kyrkor och socknar organiserades rätt snart 
därefter, då går tredingar och skattedistrikt 
klart ned i förhistorisk tid, och alla möjligheter 
föreligger att dessa skulle vara mycket gamla; 
ett antagande att tredingarna här skulle vara 
rätt unga synes sakna grund. Och tredingarna 
hade gemensamma uppgifter och onera (tings
hållning, skatteförsel, skatter, inkomster av all-
männingar, vägar, resande). Det är då inga skäl 

att antaga an gränsdragningen för tredingarna se
nare väsentligt skulle ha ändrats — envist bru
kar man hålla fast vid att skyldigheter och avgif
ter inte får förändras, fördelningen och balan
sen skall bestå, — gränserna för vadmalsleve
ranserna avviker knappast från äldre gräns
dragningar. Vi märker hur fast och envist man 
hållit gamla gränser: man observerar noga un
dantagen från sockengränserna för Lumpar
land, Sottunga och Saltvik—Västanfjärden; H. 
Torp-Byttböle som skiftats över till Hammar
land och antecknas i längderna längst i norr, 
har konsekvent inräknats i Jomala treding 
(vadmal). Lumparland deltar i Färjsunds färja 
tillsammans med Norra tredingen (Bertell 
a. a. s. 185), Sottunga skall vara kvar i försel 
med Kumlinge (Bertell a. a. s. 171), man håller 
hårt på att Borgö allmänningsholme i Marsund 
ligger under Jomala treding (Bertell a. a. s. 
191 f), Önningeby har som nämnt sina gamla 
vatten i Lemland. Tredingsgränsen genom 
Saltvik följer marklagets i en senare tid onatur
liga gränskrök runt Hjortö—Germundö och ta
lar därmed om ett forn-sund mot Odkarby. — 
De gamla små tingsområdena är märkliga; då 
motsägande uppgifter saknas är det fulla skäl 
att i dem se en urgammal institution — en di
rekt parallell med Gotlands 'ting'. O m gamla 
förhållanden och gammal tid synes särskilt det 
säregna ' länsmansdömet' tala, som omfattar 
Lumparland—Angö (med utägor anslutande 
till Vargskären)—NorrFöglö (och Önningeby, 
då i "Lemland" ) — med ännu år 1538 fortgå
ende anslutning av Vargskär till Lumparland. 

Allt tillsammantaget: Det förefaller som om 
Hyenstrand inte tillräckligt begrundat vad 
gamla gränsdragningar vid en närmare analys 
kan intyga om forn-distriktens ålder. 

Hyenstrand räknar spåren av fornbebyggdse 
och summerar till tolfter och får därmed som det 
synes en efter faktiska förhållanden helt onatur
lig och otänkbar dragning av tredingsgränsen 
mot väster (och i öster?). Saltvik — Geta? Sund 
delat?? Geta och Norr—Finströms byar förefal
ler att ha gammal säker anknytning; Kodbol-
stad i Geta kapell räknas i äldre tid till Västan-
träsk i moderförsamlingen. Och Geta hade sina 
naturliga gamla och bekväma vattenvägar 
(Vandö fjärd) mot Finström. I Sund var Kyrk-
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sunden säkerligen en förenande vattenled i stäl
let för en skiljelinje. Den lotteriartade under
sökningen av fornbebyggdsen utgår från grav
fält vilkas varaktighet inte blivit bestämd: vilka 
kommer efter varandra?? Framför allt: Tolft-
systemet är synbarligen en företeelse enbart för 
Uppland {Kulturhistoriskt Lexihonf. Medeltid; Bebyg-
gelsehisl. Tidskr. 4/1982 s. 5) och Södermanland? 
Vi har inga antydningar om att tolft-räkning 
skulle ha förekommit på Äland. Men tolft-
tanken, den leder Hyenstrand till att konstrue
ra ett par onaturliga nya gränsdragningar. 
Eventuellt har i Uppland kyrkorna spelat en 
stiirre roll för en där senare områdesindelning? 
Hypotesen att socknar och tolfter därstädes 
skulle vara grund för distriktsindelning är ju 
också omstridd. Aven här torde nog Hyen
strand vara inne på fel spår. Häradskyrkor, 
tolftkyrkor, halvtolfter förefaller på Äland helt 
främmande. 

Sockenbildningen 
De svaga konturer som avtecknar sig synes mig 
antyda att kristendomen, efter en rätt lång 
missioneringstid, antagits genom ett allmänt 
beslut (landstinget?) omkring år 1000. Därefter 
har kyrkor uppförts genom åtgärder av 'lan
dets' ledande grupper på centralgårdar, Saltvik 
(curia), Finström (regalt) och Jomala (uråldrig 
långhusform, spår av stormannaläktare, kas-
talgrund, vissa spår av en betydande central
gård). Vidare har kyrkor synbarligen anlagts 
på vissa ledande stormannagårdar: Sundby— 
Lappböle, Hammarland, Eckerö, Lemland, 
troligen Geta. I anslutning till alla dessa kyrkor 
ligger betydande vikingatida gravfält, vilket vi
sar en omedelbar övergång storgård—kyrk-
plats. Och till dessa kyrkor har sedan anslutits 
lämpliga omliggande områden; sålunda bilda

des socknarna. Saltvik—Västanfjärden hade 
bekväm vattenväg till kyrkan, Hammarland 
samlades kring sin kyrka, Jomala församling 
följde nu det stora sundet mot Lemland och 
skogsstråken mot Hammarland oberoende av 
Gottby marklags gräns, Sund sammanfördes 
kring kyrkan genom den centrala rodd-leden, 
Eckerö blev nu avgränsat genom Marsund. 
Föglö socken blev en nydanad enhet. Och Lum
parlands kapell anslöts söderut, vilket gav en 
något bekvämare kyrkväg än till den avlägsna 
Sunds kyrka, och kapellgränsen blev i de för
ändrade förhållandena Lumparsund. Vid den
na samling kring de nya kyrkorna var smärre 
överskridanden av gränser för tredingar och 
marklag inget väsentligt hinder. 

Det man har skäl att räkna med på Äland i fråga 
om grundenheter och äldre planering och in
delning är marklag och nötslag ( = hamnor), icke 
tolfter och "halvtolftskyrkor'. De förstnämnda 
storheterna utgör fasta grundenheter med be
tydligt äldre bakgrund än kyrkorna. Ett under
bart detaljerat och enhetligt, konkret system 
har vi härvid i de välbevarade Gottby och Sun
da marklag (vardera med 3 nötslag å 8 fullgär
der) i Jomala (Bertell a. a. s. 66) och i den bril
janta serien av sju helt regelbundna nötslag (8 
fullgärder och 10 rökar överlag) i Lemland— 
Lumparland (a. a. s. 88). Systemet med nötslag 
(hamnor) per fornbebyggd treding blir 15 + 
15 + 11 — 12 (a. a. s. 116); därmed tangerar vi det 
magiska talet summa 42\ 

Huvudsaken är dock: Räkna även med Åland, 
det är riktigt; här har vi gammal skandinavisk 
mark! 

Erik Bertell 
Södergatan 7, SF-221 00 Mariehamn 

Åland 

The Elgin Marbles Syndrome 

Since a few years we frequently hear claims for "country of origin", claims which, quite often, 
the return of archaeological or historical mate- have political overtones. After the most well-
rial from their present repository to their known of these claims, that on which the pre-

H.r,i, ,„„„•„ 83(1988) 


