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Med en debattartikel i Fornvännen 2009:3 kritise -
rade jag en tio år gammal tes om de romanska
kyrkornas absider som framförts av Jes Wien-
berg. Han ville se absiden som en juridisk markör
för biskopens överhöghet. Jag pekade på en rad
förhållanden som motsade tesen och vill hellre
förklara den som en fördyrande extradetalj i kyrko-
byggnaden. I följande häfte skrev Wienberg ett
svar där han mera inriktade sig på absidens litur-
giska och religiösa symbolik. I ett kort svar på
Wienbergs inlägg konstaterade jag att vi nu torde
vara överens om det som var min huvudfråga.

I samma häfte skrev även Johan Runer ett
inlägg. Anledningen var att jag i min debattarti -
kel nämnde Runers doktorsavhandling som ett
försök att applicera Wienbergs idé på ett konkret
material, men där resonemanget inte visat sig
hållbart. Det var inte Runers avhandling som
hade fått mig att skriva debattartikeln, utan or -
saken var att jag upptäckte att Wienbergs tes cit-
e rats okritiskt hos några andra forskare och
riskerade att cementeras. Vid Runers disputation
2007 gjorde jag en olämpligt argsint extraoppo-
sition och hade hoppats kunna stanna vid det.

Det är oundvikligt att den följande texten
handlar mera om Runers avhandling än om hans
debattinlägg, eftersom inlägget utgör ett försvar
för avhandlingen.

Absider och raka korslut
Johan Runers avhandling är vittfamnande men
har som utgångspunkt sambandet mellan romans-
 ka kyrkors absider och prästgårdsjordens arron -
dering i nya tidens kartor. Utifrån granskningen
av 24 socknar drar han slutsatsen att absidkyrkor-
na normalt hade samlade prästgårdsägor medan
de rakslutna kyrkornas prästgårdsjord låg ut -
spridd. Orsaken skulle vara att absidkyrkornas
prästgårdar hade anlagts utanför odaljorden, vil -
ket medförde att prästgårdsjorden inte kunde

krävas tillbaka med hänvisning till bördsrätten.
Absiden skulle signalera denna triumf för kyr -
kan.

I debattartikeln tog jag fasta på en observa-
tion som gjorts tidigare och som Wienberg ut -
vecklat: det tycks finnas ett samband mellan ab -
sider och rika socknar. Runer nämner i sitt inlägg
en rad kyrkor eller kyrkogrupper med rakslutet
kor som förefaller ha tillkommit i välbeställda mil -
jöer och ber mig förklara dem. Jag tycker inte att
det är så svårt. Jag betecknade i mitt inlägg ab -
siderna som »en av många fördyrande tillvalsde-
taljer i kyrkorna, jämförbar med att importera en
korkåpa istället för att skaffa en inhemsk, att sät-
ta in glasmålningar eller att täcka taket med plåt
istället för spån». Däremot har jag inte den upp-
fattning som Runer tillskriver mig (2009, s. 308),
»att det krävts en viss rikedom för att upp föra en
absid». Inte i annan mening än att det nog har
krävts en viss rikedom för att uppföra en kyrka,
men alltså att ett samband finns med rika sock-
nar. Att absiderna är så ojämnt fördelade tyder
dessutom på att de kunde bli regionala stildrag, vil-
 ket delvis går på tvärs mot rikedomsaspekten. Vill
man se absiderna som juridiska signaler tvingas
man söka absoluta regler, men vill man avdrama-
tisera dem är det gott nog att forskningen har
kunnat påvisa tendenser i materialet.

Arkitektoniskt fanns också en poäng med de
raka korsluten: de gjorde det möjligt att bygga
större östfönster än de små gluggar som fanns i
absiderna. Runer frågar hur det inom min tolk-
ningsram kommer sig att absiderna försvann. Kan-
 ske finns förklaringen i den strävan efter ljusa
kyrkorum som kännetecknar den internationella
gotiken. Runer vill se absidernas försvinnande
som en effekt av reformarbetet för kyrkans fri-
het, men då blir det svårt att förklara varför några
danska kyrkor fick absid på 1300-talet och en så
sent som på 1420-talet (Wienberg 1993, s. 43;
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1997 katalogen). Om absiderna hade fungerat
som markeringar av kyrklig juridisk framgång och
denna framgång nu hade blivit allmän vore det
egendomligt att man långt senare byggde nya.

Runer undrar i sitt inlägg: »Och om absider-
na ›bara› är ett fördyrande tillval utan egentlig
annan betydelse: varför är deras utseende och
placering så standardiserad? Varför finns inte
fyrkantiga absider? Trekantiga? Absider placer-
ade i väster? Absider utan valv?» Dessa varia-
tioner påvisar man enkelt genom att granska
Wienbergs förteckning. Där finns flersidiga och
rätvinkliga absider, inre absidnischer och t.o.m.
en dansk västabsid (Wienberg 1997, s. 30–37).
Däremot känner jag inte till någon ovälvd absid.
Absidernas djup kunde variera starkt (goda exem-
pel finns i Markus 1999). Gudhems klosterkyrka
hade absider på korsarmarna men inte på koret,
medan anordningen är den motsatta i Sankt Lars
i Sigtuna och Söderala i Hälsingland.

Runer ber mig också svara på frågan »varför
har den svenske kungen konsekvent avstått från
att förse romanska kyrkor på kronogodsen (de
Uppsala öd-enheter som nämns i landskapsla-
garna) med absid?» Det kunde ju tyckas vara
enkelt att svara att kungen visst lät bygga absider,
se bara på ett antal Husabykyrkor. Men de hör
inte hit enligt Runer. I avhandlingen skriver han
följande: »När en husaby är försedd med en ro -
mansk stenkyrka har denna vanligen en absidal
koravslutning. Detta visar alltså att husabyarna
som regel inte legat under odalrätt. Enligt min
syn omöjliggör detta att de har ett ursprung som
Uppsala öd» (Runer 2006, s. 175). Här har sålun-
da granskningen av 16 västgötska och 8 upp -
länds ka kyrkor föranlett en omtolkning av hela
begreppet Uppsala öd. Om kronogodsens kyrkor
hade absid skulle det skada Runers tes, och då det
visar sig att de faktiskt ofta hade absid kan de inte
ha varit kronogods »under odalrätt». Detta är
inte vetenskap, det är cirkelbevisning.

Kvar av Uppsala öd i Runers tappning blir bara
de gårdar eller bon som räknas upp i Hälsinge-
och Västgötalagarna. Där de berörda kyrkornas
korslut är känt saknas absid. Till dessa få namn
lägger Runer Gamla Uppsala domkyrka, där han
argumenterar för att korabsiden är sekundär men
inte nämner korsarmarnas absider, samt några
enheter vars kyrkor saknar absid. Adelsö i Upp-

land, som haft absid, finns med bland Runers
fallstudier och betecknas där som »kronogods
som har lytt under odalrätt» (2006, s. 107 f) men
skall tydligen inte räknas. Som exempel på absid-
kyrkor i kronogodsmiljö skulle kunna nämnas
Trefaldighetskyrkan i Östra Aros (kommande vo-
lymer om Uppsala domkyrka i Sveriges kyrkor).
Men jag tror inte att det är någon idé att försöka
peka ut några, för Runer kommer att underkän-
na dem med motiveringen att fanns absid så till-
hörde inte enheten Uppsala öd.

Prästgårdar
Mera fruktbart är att rikta intresset mot präst-
gårdarna. Runer utgår från att de skapades redan
då de romanska kyrkorna byggdes. En bakgrund
till dessa kyrkliga godsinnehav skulle vara huvud-
tiondet, lagfäst i Västergötland och frivilligt i Ös -
tergötland. Det erlades åtminstone en gång i li -
vet och omfattade en tiondel av förmögenheten,
inte en tiondel av gårdens avkastning som det
vanliga årliga tiondet. Runer tror att huvudtion-
det togs ut även av jorden, och möjligen har han
blivit missledd av en slarvig formulering om »lös
och fast egendom» i Holmbäcks och Wesséns kom-
mentarer till Västgötalagarna (se nedan). Om
huvudtiondet hade fungerat på detta sätt skulle
det emellertid ha lett till en våldsam jordansam-
ling: med tre generationer per sekel skulle socken-
kyrkorna och biskoparna ha ägt 60% av all jord i
Västgöta lagsaga efter 250 år och minst 70% vid
reformationen. I själva verket hade Västergöt-
land knappt 30% kyrkojord vid medeltidens slut,
och häri innefattades även klosterjorden. Det var
en högre andel än t.ex. i Uppland men lägre än i
Östergötland (Olsson 1947, s. 31). Man kunde
kanske framföra tanken att huvudtiondet gradvis
hade förlorat sin roll och att detta var orsaken till
att den förväntade andelen jord aldrig uppnåd-
des, men det finns belagt i flera diplom. 1371 jäm-
ställs huvudtiondet med övriga biskopsinkoms -
ter, och 1528 anges att det togs ut som en tiondel
av ett dödsbos penningar (Holmbäcks och Wes -
séns kommentarer till Äldre Västgötalagen, s. 12;
Schlyters ordbok s. 284; DS X 78; Nylander 1953,
s. 218). Huvudtiondet hade således ingenting
med prästgårdsjordens framväxt att göra.

Runers åsikter står och faller med förekoms-
ten av prästgårdar under romansk tid, den tid då
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absider var vanliga. Elisabeth Gräslund Berg
(2004) visar att prästgårdar ofta tillkommit
senare, före trädesvis i perioden 1275–1350.
Runer undrar i sitt inlägg varför jag valt att utgå
från detta arbete, som »utgör ett undantag i
förhållande till annan forskning som nått slutsat-
sen att prästgårdar regelbundet skapades tidigt».
Det är ett un der ligt sätt att beskriva nya rön.
Svaret är givetvis att den äldre forskningen, i
likhet med Runer, felaktigt har antagit att land-
skapslagarnas be stämmelser om prästgård
speglade en etablerad verklighet. Av Gräslund
Bergs forskningsgen omgång framgår också att
omtolkningen låg i tiden: i regionala studier
hade Mats Riddersporre och Sigurd Rahmqvist
kommit fram till att prästgårdar bildades sent
(Gräslund Berg 2004 s. 29; jfr även en undran
hos Ferm 1991 s. 397). Redan 1960 konstaterade
Carl Göran Andræ att i de förteckningar från
tidigt 1200-tal vi har över tre enskilda uppländs-
ka kyrkors jordinnehav nämns ingen fundus
(Andræ 1960 s. 107).

Gräslund Berg finner att prästerna länge kan
ha levt dels av spridda ägolotter som de inte bru -
kade själva, dels som en slags landbor på kyrko-
ägarens jord. Hon förnekar emellertid inte att det
kan ha funnits tidiga prästgårdar (2004, s. 176). I
några dokument utfärdade av såväl kungen som
påvekyrkans representanter från år 1200 och fram-
åt antyds eller nämns prästgårdar (Andræ 1960,
s. 104 ff). I alla landskapslagarna från slutet av
1200-talet och senare finns bestämmelser om
prästgård. Det är emellertid osäkert om präst-
gård stipulerades i den äldsta fastlandslagen, Äld -
re Västgötalagen. En lakun finns i handskriften i
det avsnitt där prästgårdsbestämmelsen kunde
förväntas.

Som Runer påpekar hade påvekyrkan sedan
gammalt krav på prästgårdar. Ideal och verklig -
het har dock inte alltid överensstämt. I Yngre
Västgötalagen (slutet av 1200-talet) framgår det-
ta. Lagen har den vanliga bestämmelsen om att
jord skall vara avsatt till kyrkan och att hus skall
byggas för prästen (Kyrkobalken [Kk] 2). Dess -
utom anges att prästen skall bo på kyrkobolet
(Kk 1). Men längre fram finns en bestämmelse
som speglar andra villkor: »Om präst bryter mot
nå gon och icke bor på kyrkobol. Bor han på
annan jord…» (Kk 64).

Man bör notera att ingen av landskapslagar-
na anger något straff i denna fråga, utan präst-
gård stipuleras för kyrkans konsekrering. Men
ännu 1233 utfärdade påven dekret som handlade
om icke konsekrerade kyrkor, och det är troligt
att en kyrka i äldre tid kunde ses som benedice -
rad, alltså ha fått en lägre grad av vigning, genom
att första mässan hölls (Pernler 1977, s. 236–241).
Det innebär att om lagbudet tillämpades i Sve -
rige redan på 1100-talet var det ineffektivt, och
då det första gången återfinns i lagarna i slutet av
1200-talet var absidkyrkorna redan byggda och
berördes inte. Emellertid krävdes ny invigning av
kyrkan efter ombyggnader då altaret flyttats
(Pernler 1977, s. 245; jfr Yngre Västgötalagen Kk
10), och kanske skulle man kunna leta efter en -
staka samband mellan gotisk korutvidgning och
upprättandet av prästgård.

En typbild hos Runer är en absidkyrka med
prästgårdsjorden väl samlad nära kyrkan. Han
föreslår tolkningen att såväl kyrka som prästgård
och kyrkby anlagts samtidigt på mark som inte
hörde till den gamla odalen, det vill säga någon
form av utmark. För att göra detta troligt gran -
skar han förekomsten av fornlämningar från yng-
re järnåldern i närheten, och om inga sådana finns
inom 500 m från kyrkan anser han tolkningen
bekräftad. Emellertid torde graden av bortodling
i socknarnas centrala åkerbygd vara särskilt hög –
man kan jämföra med den rika Tåkernbygden i
Östergötland som har ytterst få gravfält (Broberg
1990, fig. 2). Ett möjligt stöd för tesen är Claes
Thelianders (2005, s. 328 och passim) slutsats att
de tidiga kristna begravningsplatserna i Väster -
götland anlagts på behörigt avstånd från de gam-
la gravfälten, men då handlar det om en tid långt
före de äldsta konstaterade absiderna. Runer stö -
ter också själv på undantag från sina regler (2006,
s. 89 ff, 104 ff, 107 ff), men bemöter dem med en
rad specialresonemang.

Runer anser att många av absidkyrkorna i Väs -
tergötland byggts på allmänningsmark, men hans
egen karta över Falbygden (1996, fig. 34) visar
inget tydligt samband. I sig är dock frågan om
allmänningarnas ålder och skydd intressant, och
just i Västgötalagarna finns flera bestämmel ser
som handlar om nyodlingsverksamhet. Runer la -
bo rerar också med begreppet »inre allmänning -
ar». Här missförstår han en bestämmelse i Upp-
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landslagen om dråp »på vägar och i betesmarker,
obygder eller allmänningar, mellan kyrkor och
köpstäder» (2006, s. 159). Betesmarkerna skulle
enligt Runers läsning av bestämmelsen ha räk-
nats som allmänningar, men de är liksom vägar-
na sidoställda med dessa. Det bör påpekas att
kommatecknen i citatet är insatta av översättar-
na. Lagbudet anger inom vilka områden ett på -
träffat lik var hundarets ansvar istället för byns
och räknar helt enkelt upp det som var utom syn-
och hörhåll.

Runers avhandling bygger på två axiom: att
prästgårdarna skapades under romansk tid, och
att det kan »förväntas att en prästgårds jord inne -
hav medeltiden igenom legat fast» (2006, s. 74).
I sitt debattinlägg skriver Runer emellertid: »Van-
liga församlingskyrkor med rak korvägg i öster
hade antingen ingen prästgård, eller hade präst-
gårdar försedda med ›lånad› odaljord» (2009, s.
308). Så vitt jag kan finna antar Runer överallt i
avhandlingen att alla kyrkor hade prästgård un -
der romansk tid, men nu förutsätts de bara vid
absidkyrkorna. Det utgör ett viktigt avsteg från
avhandlingen. Den som vill gendriva Runers tes
genom att peka på sent skapade eller flyttade
prästgårdar tvingas därför hålla sig enbart till
socknar med absidkyrkor. En svårighet är att
många romanska kyrkor sekundärt försetts med
ett brett gotiskt kor och att det därför behövs
utgrävningar för att visa det ursprungliga korets
form. Det finns en rad belägg för ny- eller ombil-
dade prästgårdar vid kyrkor där vi inte känner till
korslutet, flera av dem behandlade av Gräslund
Berg 2004.

Man kan dock peka på några säkra absid-
kyrkor vars prästgårdar skapats eller ombildats
sent. Tre av Gräslund Bergs fall hör till denna
kategori – Halla och Nykyrka i Södermanland
samt Vidbo i Uppland – och läsaren hänvisas till
hennes framställning. Jag känner till ytterligare
tre. En Erik Mase i Horn i Västergötland hade
1313 donerat sin egendom Prästbol till prästbor-
det vid Horns kyrka (predia sua dicta prestæbol sita
in murhorn jn parrochia Horne … ad mensam sacer-
dotis; DS 1916). Enhetens namn tyder på att
prästen redan bodde här, men fram till 1313 var
den alltså i privat ägo. Prästen i Horn tycks ha
varit ett slags landbo enligt Gräslund Bergs mo -
dell. En godsförteckning från 1300-talet för

Hagebyhöga kyrka i Östergötland anger att »år
1298 grundade fru Sigrid prästgård och bol till
Hagebyhöga kyrka» men att Nils Dansson 1322
donerade den nuvarande prästgården Brustorp
(Eriksson 1990 s. 9; SDHK nr 1762; jfr DS 2426).
Bälinge i Uppland har haft absid (utgrävning
2008, se tills vidare information på upplands -
museet.se). 1344 nämns »gamla prästgården» i
Bälinge (antiqum fundum ecclesie, DMS 1:3 s. 62 f),
och en flyttning hade således skett.

Det måste framhävas att prästgårdarna oftast
tiger i det skriftliga källmaterialet och att de som
regel inte upptas i 1500-talets jordeböcker. Vi har
kunskap om en rad om- och nybildningar, och de
kunde kanske pekas ut som undantag. Emeller-
tid gjordes godsaffärer som dessa på lokal nivå,
och de utfärdade dokumenten hamnade i socken-
kyrko- och gårdsarkiv som har en ytterst låg be -
varandegrad. Och Runer själv förutsätter i sina
kartanalyser ett antal ombildningar utan att kun -
na belägga dem i skriftligt material.

Oavsett om de sex fallen ovan handlar om att
prästgården upprättades eller ombildades är de
förödande för Runers metod och teser.

En annan tolkningsmöjlighet
Runers granskningar omfattar 24 kyrkor. Sedda
i relation till hela materialet på ungefär 2 000
kyrkor är de en helt otillräcklig grund för att stäl-
la upp en dogm på som Runer gör, och i några av
fallstudierna pressar han dessutom materialet hårt
(t.ex. 2006, s. 100 f). Men om en större undersök -
ning skulle visa att det finns en korrelation mel-
lan samlad central prästgårdsjord och absidkyr -
kor, och om det kunde göras troligt att prästägor-
na inte förts samman till en enhet genom sena
ombildningar, vore det onekligen en upptäckt
som skulle pocka på en förklaring. Svårigheten är
att byggandet av absider ligger i en period, präst-
gårdsbildningen oftast i en annan, och en för -
klaring behövs som överbryggar detta tids av -
stånd. Det följande förslaget kan visa en möjlig
väg ut ur en tolkningskonflikt som riskerar att bli
fastlåst.

Elisabeth Gräslund Berg granskar bildandet
av prästgården i Vidbo i Uppland. Den tillkom
genom ett testamente utfärdat 1316 av Nils Jons-
son (Rickebyätten) och hans hustru Kristina
Kristiernsdotter. Deras sätesgård var Rickeby
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väster om kyrkan, och de hade gott om jord på
annat håll. Donationen omfattade ungefär två
markland i byn Bista strax öster om kyrkan. Dess-
utom låg torp under Bista, vilket är en huvud -
gårdsindikation. På 1500-talet fanns prästgården
fortfarande i Bista och omfattade två markland,
medan de andra två gårdarna i byn mätte ett mark-
land vardera. Bista tycks ha varit en tidigare
huvudgård, varav hälften blev prästgård och den
andra hälften lades ut på två jämnstora land-
bogårdar (Gräslund Berg 2004, s. 142–150). Det
handlade således om en prästgård av betydande
storlek som skänktes vid ett enda tillfälle, och
donatorerna var förmögna.

En snabbt framvuxen mycket stor prästgård
fanns också i Vallentuna i Uppland. En godsför -
teckning från omkring 1200 nämner ingen präst-
gård men 1290 fanns en på hela tre markland
(Ferm 1991, s. 392 ff). Vallentuna prästgård lig-
ger invid kyrkan då den dyker upp i kartorna och
får antas ha utgjort hela den gamla enheten Tuna
(muntliga upplysningar av Sigurd Rahmqvist).
Med hjälp av hittills utkomna delar av Det me -
deltida Sverige kan man peka på tre uppländska
socknar som har bebyggelsenamn men där ingen
by eller gård med samma namn är belagd. Om
man granskar dem i det eftermedeltida källmate-
rialet finner man att de hade stora prästgårdar,
belägna nära kyrkan (om undantaget Ramsta se
Erikson & Lovén 2006). Det gäller Estuna (DMS
1:5 s. 34, s. 45), Söderby (nu en del av Söderby-
Karl, DMS 1:5 s. 97, s. 104) och Västeråker (Aker-
by, DMS 1:6 s. 155, s. 164). Här torde det vara
uppenbart att kyrkan byggdes vid en huvudgård
eller by som vid okänd tidpunkt övergick till
prästbordet. Någon regel att stora prästgårdar do -
nerats momentant kan det givetvis inte handla om
– man kan t.ex. jämföra med Ärentuna, Färentuna
och Österunda (DMS 1:3 s. 219 f , 1:7 s. 132, 1:8 s.
213; se även Gräslund Berg 2001). Frånvaron av
tidigare belägg gör det emellertid möjligt att
Estuna, Söderby och Västeråker blev prästgårdar
i stora samlade donationer. Det kun de kanske
föreslås att orsaken var att huvudgården eller byn
blivit öde, men då skulle den knappast ha blivit
prästgård utan i stället ha förvandlats till utjordar
(jfr Erikson & Lovén 2006). Det torde här, lik-
som i Vidbo, handla om donationer av förmögna
familjer som också hade jord på annat håll.

Av de nämnda kyrkorna är det bara Vidbo
som kan beläggas med absid, men det spelar mind-
 re roll här. Det viktiga är att stora samlade präst-
gårdar kan visas ha uppstått av gamla huvudgår-
dar eller kyrkbyar. Resurser att överge sådant
hade bara familjer med mycket jord.

En släkt som varit rik på 1100-talet var det
nog ofta ännu på 1300-talet. Detta är ett anta-
gande, men det har ett visst arkeologiskt och be -
byggelsehistoriskt stöd  (Anglert 1989, s. 227 f;
Hansson 2001, s. 143–147). Rika familjer kunde
bygga påkostade kyrkor, och rika familjer kunde
avstå från stora centrala jordbruksenheter efter-
som de ägde många. Familjer med jordinnehavet
begränsat till den egna bygden byggde säkerligen
kyrkor, men de får antas ha varit mindre benägna
att bekosta fördyrande tillvalsdetaljer. Då det
blev aktuellt med prästgård kunde inte deras ätt -
lingar upplåta en hel gård, och än mindre sin mest
centrala enhet, utan prästen fick mindre jord -
styck en som kanske ofta kom från andra socken-
bor och gav en spridd ägobild.

Den gemensamma diakrona faktorn bakom
absidkyrkor och samlade centrala prästgårdsjor-
dar skulle enligt detta tolkningsförslag ha varit
rikedom.

Referenser
Andræ, C.G., 1960. Kyrka och frälse i Sverige under äldre

medeltid. Uppsala.
Anglert, M., 1989. Den kyrkliga organisationen under

äldre medeltid. Andersson, H. & Anglert, M.
(red.). By, huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsom-
rådets medeltid. Lund studies in Medieval Archaeo -
logy 5. Lund.

Broberg, A., 1990. Tåkernbygden. En arkeologisk
bebyggelseanalys. Dahlbäck, G. (red.). I Heliga Bir-
gittas trakter. Nitton uppsatser om medeltida samhälle
och kultur i Östergötland »västanstång». Humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Stock -
holm.

DMS = Det medeltida Sverige. Uppland 1:1–. Av G.
Dahlbäck, O. Ferm, S. Rahmqvist m.fl. Riksantik-
varieämbetet. Stockholm 1972–.

DS = Diplomatarium Suecanum. Utg. av Riksarkivet
genom J.G. Liljegren, B.E. Hildebrand m.fl. Stock-
holm 1829–.

Erikson, M, & Lovén, C., 2006. Den försvunna gården
Ramsta och dess kyrka. Uppland. Årsbok för medlem-
marna i Upplands fornminnesförening och hembygsför-
bund. Uppsala.

47Debatt

Fornvännen 105 (2010)

Debatt s.43-60:Layout 1  10-03-22  11.27  Sida 47



Eriksson, J., 1990. Hagebyhöga kyrka. Linköping.
Ferm, O., 1991. De uppländska sockenkyrkornas

jordinnehav. Kyrka och socken i medeltidens Sverige.
Ferm, O. (red.). Studier till Det medeltida Sverige
5, utg. av Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Gräslund Berg, E., 2001. Länna prästgård. Plats, land-
skap, karta. En vänatlas till Ulf Sporrong. Elgh, M. &
Widgren, M. (red.). Kulturgeografiska institutio-
nen, Stockholms universitet.

– 2004. Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i
Sverige under medeltid och tidigmodern tid. Kulturgeo-
grafiska institutionen, Stockholms universitet, Med -
delande 128. Stockholm.

Hansson, M., 2001. Huvudgårdar och herravälden. En
studie av småländsk medeltid. Lund studies in Medie -
val Archaeology 25. Lund.

Lovén, C., 2009a. Absidernas gåta löst? Fornvännen
104.

– 2009b. Svar till Jes Wienberg. Fornvännen 104.
Markus, K., 1999. Från Gotland till Estland. Kyrkokonst

och politik under 1200-talet. u.o., tr. i Kristianstad.
Nylander, I., 1953. Das kirchliche Benefizialwesen Schwe-

dens während des Mittelalters. Skrifter utgivna av Ins -
titutet för rättshistorisk forskning, Rättshisto riskt
bibliotek 4. Lund.

Olsson, G., 1947. Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens
slut. Göteborg.

Runer, J., 2006. Från hav till land eller Kristus och odalen.
En studie av Sverige under äldre medeltid med ut -

gångspunkt från de romanska kyrkorna. Stockholm
studies in archaeology 38. Stockholm.

– 2009. Lovén och absidernas innebörd. Fornvännen
104.

Schlyter, C.J., 1877. Ordbok till samlingen af Sweriges gam-
la lagar. Lund.

SDHK = Svenskt diplomatariums huvudkartotek, http://
62.20.57.212/ra/medeltid/FMPro.

Theliander, C., 2005. Västergötlands kristnande. Reli gions-
skifte och gravskickets förändring 700–1200. GOTARC.
Series B, Gothenburg archaeological theses 41.
Göteborg.

Wienberg, J. 1993. Den gotiske labyrint. Middelalderen og
kirkerne i Danmark. Lund studies in Medieval Ar -
chaeology 11. Lund.

– 1997. Enten – eller. Apsidekirker i Norden. Hikuin
24. Højbjerg.

– 2009. Absider med mening. Fornvännen 104.
Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagens

kyrkobalk. Svenska Landskapslagar, tolkade och för -
klarade av Å. Holmbäck och E. Wessén, 5. Stock-
holm 1946.

Christian Lovén
Orrebacksgatan 4

SE-415 06 Göteborg
christianloven@hotmail.com

48 Debatt

Fornvännen 105 (2010)

I denna artikel hävdar jag att Sophus Bugges
tolkning år 1877 av Forsaringens inskrift är rik-
tig. Bugge menade att texten avser påföljder för
underlåten betalning av det kyrkliga tiondet och
därför är från medeltiden. Den i dagens forsk -
ning rådande dateringen till vikingatiden tar inte
hänsyn till att textens språkbruk och begrepp
samt den stegrande bötesskalan är kända från
medeltiden, men knappast från vikingatiden.

Forsaringen är gjord av järn och mycket väl-
bevarad med en diameter av ca 42 cm. Den har ca
250 tydliga kortkvistrunor, som var vanliga
under äldre och mellersta vikingatiden, utan upp-
delning i ord, och samma runa skrivs inte två
gånger i följd. Detta innebär att det finns flera
tolkningar. Ringen är dekorerad med två spiraler
och en figur som kan tolkas som kors, torsham-

mare eller lilja. Den nämndes i skrift redan om -
kring år 1600 och satt då på dörren till vapen-
huset i Forsa gamla kyrka i Hälsingland. Dit kan
den ha flyttats från grannkyrkan i Hög då Forsa
blev patronatskyrka på 1300-talet.

Rättshistorikern Gerhard Hafström m.fl. god-
tog den medeltida dateringen, men textinnehål -
let har många tolkningar. Texten är uppenbar -
ligen juridisk, och förslag på brott som det skulle
kunna handla om är bl.a. obetalt tionde (Bugge
1877; Wessén 1940), brott mot kyrko friden gen -
om slagsmål och skador på kyrkans egendom
(Wad stein 1898; Brate 1922, s. 83 f; Sandström
1948) samt mässfall, inställande av utlyst guds -
tjänst p.g.a. att präst saknas (Hafström 1959). Jag
tolkar inte själv inskriftens tecken, men återger
Bugges tolkning.

Forsaringen är medeltida
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