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Anders Andrén har berört kyrkolokalisering och
»storgårdar» på Gotland i en artikel i Saga och
Sed 2009. Han visar övertygande att de flesta
socknarna på Gotland (64 av de 94 landsbygds-
socknarna) har namn som liknar ett nutida gårds-
namn i eller utanför socknen. Det är ett mycket
intressant påpekande. Sambandet mellan socken-
namnet och en namngivande gård har inte upp-
märksammats av tidigare gotlandsforskning på
detta fullödiga sätt (jfr dockMelefors 1983 s. 67 f,
118). Andrén visar att det i vissa socknar finns
tecken på att det ursprungliga sockennamngivan-
de gårdsnamnet försvunnit genom att det änd-
rats (till exempelvis »Kyrkbys») eller att gården
blivit prästgård. Han skriver (s. 40 f): »I de flesta
fall som går att rekonstruera framträder kyrkan
som en gårdskyrka belägen precis vid den ur-
sprungligen namngivande gården, t.ex. Kräk-
lings vid Kräklingbo kyrka ochKyrkeby vid Etel-
hems kyrka.»

Andrén refererar (s. 35 f) den allmänna dis-
kussionen om kyrkobyggandet i Norden och hän-
visar som sig bör bland annat till Stefan Brink.
Här bör också nämnas ett värdefullt nyligen pub-
licerat bidrag avClas Tollin (2010). Andrén kon-
staterar att vad gäller Gotland är forskningsläget
»förvirrat».

Andrén talar övertygande om behovet av yt-
terligare kartstudier av de gotländska socknarnas
centralbygderomkring respektivekyrka.Hanme-
nar med rätta att det kan finnas möjlighet att
skissa förloppet för hur gårdar avstyckats från ur-
sprungliga enheter, på vilken gårds mark kyrkan
har blivit byggd och hur prästgårdar uppkommit.
Andrén ger exempel på att man i skattläggnings-
kartorna från omkring 1700 kan finna gårds-
klungor somförmodligenuppkommitgenomdel-
ning av ursprungliga gårdar. Han hänvisar i flera
fall till Per-Göran Ersson (1974 m. fl.). Tilläggas
bör att i man detta sammanhang även bör näm-
na Ersson 1997 och Bendegard 1993; 1995.

De gotländska skattläggningskartorna har un-
der decennier studerats av många forskare med
skilda infallsvinklar. Säkert kan de undersökning-
ar Andrén nu eftersträvar resultera i ytterligare
ny värdefull kunskap om Gotlands historia. Låt
oss hoppas att Andrén och andra goda krafter
(kulturgeografer, ortnamnsforskare med flera)
går vidare med detta!

Med detta sagt får jag nu övergå till att kriti-
sera fyra viktiga punkter i Andréns resonemang.

1) Andrén omnämner men förbigår den en-
ligt min mening riktiga beskrivning av förloppet
kring Gotlandskyrkornas placering som fram-
lagts av Sven-Olof Lindquist (1981; 2001; 2009).
Lindquist har visat att Gotlandskyrkorna med
ett fåtal undantag är placerade mitt i socknen på
ett sätt som gör att ingen gårdsklunga missgyn-
nas. Han har undersökt vilka gårdar som ligger
»fel» jämfört med en strikt matematisk place-
ring och konstaterar att »antalet felliggande går-
dar inte [är] mer än cirka 5%» om man beaktar
naturhinder som våtmarker med mera. Sålunda
finns inga tecken på att stormän påverkat lokali-
seringen till sin fördel. Eventuella stormänsmakt-
utövning har inte resulterat i något ojämlikt sam-
hälle. Lindquist konstaterar: »Kyrkobyggen i an-
slutning till stormannagårdar dit den övriga me-
nigheten sökt sig anser jag för Gotlands vidkom-
mande tillhöra fablernas värld» (Lindquist 2001,
s. 74 f).

Andrén hävdar (s. 37) att »de sent skapade
sockengränserna»påGotland visar»hur de geo-
grafiska avgränsningarna av sockenmenigheter-
na successivt anpassades efter kyrkornas läge».
Andrén beaktar inte att Lindquists resonemang
också bygger på odlingslandskapet, hur gårdarna
med deras inägor hänger ihop i »bygder» och
hur gotlänningarna med utgångspunkt från byg-
derna sedan lokaliserade varje sockenkyrka opti-
malt så att ingen gårdsklungamissgynnades. Själ-
va odlingslandskapet är inget man i efterhand
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»successivt anpassar» till kyrkans lokalisering,
såvidaman inte är beredd att lägga igen åkrar och
ängar som inte passar in i det geografiskamönst-
ret, och sedan brytamark och anlägga nya gårdar
där de lämpligen bör ligga med hänsyn till var
kyrkan råkat hamna!

Lindquist har i sin analys utgått från gårdslä-
gena omkring 1700. KulturgeografenDanCarls-
son menar att resultatet blir detsamma om man
utgår från järnålderns odlingslandskap (muntlig
uppgift 7 augusti 2008 vid frågestunden efter
Andréns föredrag på Gotlands Museum).

Enligt Andrén skulle en jordägande magnat
ha byggt kyrkan vid sin storgård, varefter kyrkan
senare blev sockenkyrka. I så fall är det enligtmin
mening besynnerligt att den lokale magnatens
gård alltid var placerad mitt i socknen sett i rela-
tion till tidens odlingslandskap. Om det under
medeltiden fanns magnater på Gotland (vilket
jag inte tror), så kunde man ju vänta sig att åt-
minstone några av demhade sina gårdar i respek-
tive sockens utkant.

2) Det är alldeles obevisat att det på Gotland,
som Andrén hävdar, skulle ha funnits »storgår-
dar», i betydelsen »magnater». Hade det fun-
nits storgårdar på medeltidens Gotland borde
några av dem ha funnits kvar efter medeltiden
eller åtminstone efterlämnat tydliga spår i arkeo-
logiskt eller historiskt källmaterial.

Andrén hävdar att det var »storgårdar som
låg bakom kyrkorna. Sådana stora gårdar passar
bättre till Gutalagens bild av det gotländska
samhället än det eftermedeltida källmaterialet»
(s. 52). I motsats till Andrén anser jag att Gutala-
gens gotländska agrarsamhälle påminner starkt
omdet eftermedeltida som vi känner väl tack vare
ett rikare källmaterial: en dominerande bonde-
klass, en jordlös arbetarklass i stugorpåofri grund
(GL 55, 56, 56a, 48, 24:1), och en troligen liten
grupp arrendatorer, på medeltiden benämnda
landbor (GL3:2, 47) (Siltberg 1998 s. 71). Jag kan
heller inte se att Hugo Yrwing (1978 s. 171 not 7,
173) tolkade Gutalagen på något annorlunda
sätt, fastän Andrén (s. 34 f) hävdar att »Yrwing
betonar de sociala skillnaderna i det gotländska
samhället utifrån Gutalagen». Däremot trodde
Yrwing (1978 s. 169), dock utan att åberopaGuta-
lagen som stöd, att det under medeltiden före-
kom storfamiljer på de gotländska gårdarna (en

uppfattning som för övrigt enligt min mening
bör avvisas, se Siltberg 1998, s. 78).

Andrén åberopar Carl Johan Gardell (1986)
ochhansbild avettGotland styrt av endomarolig-
arki samt hithörande tankegångar hos Lerbom
2003, utan att beakta de debatter som följde på
Gardells och Lerboms avhandlingar. Där ifråga-
satte jagbilden avgotländskoligarki och elit (Gar-
dell 1989; Siltberg 1989; 1990a; 2006; 2008;
Lerbom 2006).

Andrén menar att kartmaterialet antyder
»storgårdar» vid vissa kyrkor, exempelvis Öja,
ty där »låg prästgården och Domerarve i tydlig
ägoblandning med varandra», och Halla, där
»[k]yrkojorden låg ... i tydlig ägoblandning med
Hallegårde» (s. 51 f). Jag vill varna för tolkning-
en att uppkomsten av två gårdar från en nöd-
vändigt skall förutsätta att ursprungsgården var
en »storgård» vars storlek skulle vara lika med
summan av de båda senare gårdarna. Troligen
var ursprungsgården mindre än så. Man får för-
utsätta att en gårdsklyvning kombinerades med
nyodling och olika former av ändrad markan-
vändning på ursprungsgårdens ägor.

3) Eftersom»storgårdar» lysermed sin från-
varo påGotland i början av nya tiden krävs det en
förklaring till varför de försvunnit. Andrén skri-
ver därför: »Demer jämnstora gårdarna på 1600-
talet var sannolikt resultat av samma typ av social
utjämning mellan gårdar som förekom i de flesta
byar i övriga Skandinavien under senmedelti-
den» (s. 52). En sådan förklaring är omöjlig i fal-
let Gotland. En utjämning av detta slag förutsät-
ter att det fanns en stark feodal överklass. Någon
sådan fanns inte på Gotland.

4)Andrén förutsätter utannågon egentlig för-
klaring att det var den namngivande gården som
bestämde kyrkans placering: »Namnskicket vi-
sar därmed att initiativet till kyrkorna främst
måste ha kommit från de namngivande gårdar-
na, d.v.s. från enskilda hushåll och inte från några
kollektiv i äldre bygder» (s. 41).

Sanningen måste enligt min mening vara att
kyrkan, efter det att den placerats mitt i socknen,
ofta tog sitt namn efter någon av de närmaste
gårdarna. Det måste ha varit ett naturligt sätt att
ge socknen namn. (Först nu kan vi inse detta, och
vi skall inte glömma att det är tack vare Andréns
värdefulla påpekande!) Vidare bör det rimligen
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ofta ha varit praktiskt att sockenkollektivet köp-
te eller bytte sig till en gård, eller en del av en
gård, nära kyrkan till att bli prästgård (Siltberg
1990b, s. 127f). Den gård som fick ge namn åt
socknen kan ha varit den som låg närmast kyr-
kan, men man kan också gissa på andra anled-
ningar: gården kanske lämnade mark till kyrkan
eller till prästgården, eller gården hade ett namn
som av någon idag okänd anledning då ansågs
vara kännetecknande för den trakt där kyrkan
hade hamnat.

Hur stor var den namngivande gården? Om
man accepterar teorin om ett kollektivt beslut
(vilket är det enda rimliga) finns ingen anledning
att tro att den namngivande gården vad gäller
storlek var dominerande i socknen.Däremot kan
man kanske gissa att det ibland fanns ett sam-
band mellan kyrkans slutliga placering och en
gård som var villig att upplåta mark gratis eller
billigt, eller som var pådrivande i beslutet att
bygga kyrka. Den sistnämnda synpunkten, att de
kollektiva besluten om kyrkobyggande på Got-
land måste ha varit beroende av aktörer på
enskilda gårdar som tog initiativ, har framförts
av Åke G. Sjöberg (muntlig uppgift 7 augusti
2008 vid frågestunden efter Andréns föredrag på
Gotlands Museum).

Mot denna bakgrund kan man gissa att den
namngivande gården tillhörde gruppen större
gårdar på Gotland. Den gruppen kan beräknas
till ungefär en fjärdedel av öns gårdar, och det var
från dessa rika gårdar som domarna rekryterades
i början av nya tiden. Man får räkna med att det-
samma gällde rekryteringen av präster (Siltberg
1990a; 1998, s. 87 not 16; 2006).

Gissningen om gruppen större gårdar verkar
bli i någonmån verifierad dåman ser närmare på
de ovannämnda Kräklings i Kräklingo och Kyrk-
bys i Etelhem. De var enligt »Revisionsboken»
1653 rätt stora gårdar, dock utan att dominera
socknen. I Kräklingbo hade de fem största gårdar-
na storleken10–14marklej, ochKräklingshade 13.
I Etelhem hade de nio största gårdarna storleken
13–18 marklej. Kyrkbys och en gård till hade 18.

Andrén påstår utan bevis att den namngivan-
de gården var en »storgård» i betydelsen »mag-
natgård». Hans åsikt är en följd av hans i mitt
tycke felaktiga åsikt att gården ensam skulle ha
bestämt kyrkans placering.

Låt oss sammanfatta. Onekligen har Andrén
visat att många gotlandssocknar fått sina namn
efter någon gård. Det är ett forskningsresultat av
bestående värde. Däremot förblir det obevisat,
och till och med osannolikt, att den namngivan-
de gården var en storgård och att dess innehavare
hade makt och vilja att bestämma kyrkans pla-
cering utan hänsyn till sockenkollektivet.

*

Så långt min respons på Anders Andréns inlägg.
Utöver detta har jag här anledning att framlägga
en kompletterande synpunkt på Sven-Olof Lind-
quists modell (1981; 2001; 2009). Denne har
visat att Gotlandskyrkorna med ett fåtal undan-
tag är placerademitt i socknen på ett sätt somgör
att ingen gårdsklunga missgynnas. Jag anser att
han framlagt ett starkt kartografiskt-matema-
tiskt bevis på att beslutsprocessen i varje enskild
socken rimligen utgått från likaberättigade går-
dar. Genom närmaste-grannegrupperingar sam-
lar Lindquist gårdarna i gårdsgrupper, vilka där-
efter med samma metod samlas i bygder. Varje
socken består av en bygd eller två eller ibland fle-
ra (upp till sex stycken: Dalhem socken).

Lindquist (2009, s. 427) tänker sig att det got-
ländska Alltinget beslutar »att hela landet skall
anta kristen tro och rätt samt bygga kyrkor», var-
påAlltingetöverlämnar följdbeslutentill»huvud-
männen för gårdarna», vilka »har dels att söka
sig samman och bilda församlingar, dels att utse
en plats för sockenkyrkan». »De enskilda byg-
dernas beslut i kyrkofrågan måste rimligtvis ha
varit regionalt samordnade med en i det när-
maste samtidig konstituering av församlingarna
över ön. Detta leder till att processen knappast
kan ha tagit mer än ett par årtionden» (s. 436).

Lindquists ståndpunkt rörande processens
snabbhet torde för många forskare framstå som
en svag punkt i hans resonemang. Den traditio-
nella uppfattningen är som bekant att kristnan-
det, kyrkobyggandet och sockenbildningen var
en rätt långdragen process på Gotland liksom
vanligen i övriga Skandinavien. Även hos dagens
forskaremöter sammauppfattning.MartinRund-
kvist (2003, s. 90 f) har granskat Gotlands grav-
fält från vikingatidens slutfas. Han beskriver hur
övergången till kristet gravskick sker vid olika
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tidpunkter och med varierande konsekvens från
början av 1000-talet till början av 1100-talet i
vart och ett av de sex områden i vilka han indelar
Gotland. Han konstaterar »att ön under ett år-
hundrade var ett religiöst lapptäcke utan central
kontroll. Kristna församlingar kunde leva granne
i årtiondenmedhedniska kultförbund» (2004, s.
29).

Lena Thunmark-Nylén (1980, s. 29, 32) beak-
tar krönikören Strelows (1633) årtal för kyrkobyg-
gandet, vilka sträcker sig under en period av 150
år; hon räknar med att vissa socknar på Gotland
kan ha utgjort hedniska centra långt fram i tiden.

Jag delar inte Lindquists åsikt att sockenbild-
ningsprocessen nödvändigtvis måste ha varit så
kortvarig. Hans tolkning i övrigt kan enligt min
mening väl förenas med bilden av ett långsamt
förlopp. Idag är det en oomstridd uppfattning
att, som Dan Carlsson (1979) påpekat, Gotlands
medeltida och tidigmoderna agrarlandskap har
sina rötter långt ner i romerska järnåldern.Carls-
son visar på den stora konstansen i det gotländs-
ka kulturlandskapet: »en mycket stor andel (ca
80%) av de historiska gårdarna torde ha sitt ur-
sprung i en gård från äldre järnåldern» (1986, s.
35). De gårdsgrupper och bygder som Lindquist
påvisar i kartmaterialet omkring 1700måste allt-
så i mycket stor uträckning ha existerat redan
under tidiga järnåldern. Kan de medeltida sock-
narna då ha existerat redan före kristendomen?
Enligt min mening är svaret ja.

Vad gäller Gotlands socknar vet vi att de
under medeltiden hade en långt mera betydelse-
full ställning i samhällslivet än de samtida sock-
narna på svenska fastlandet. Hugo Yrwing kon-
staterade (1940, s. 108): »De egentliga adminis-
trativa befogenheterna inom den lokala förvalt-
ningen tillhörde däremot socknarna. Dessa voro
centra för det lokala politiska livet.» Byar och
byalag saknades påGotland ochGutalagen ålade
inte tingen några egentliga förvaltningsuppgif-
ter. Dessutom fungerade socknen inom rättskip-
ningen som underordnad instans åt tinget för
snatteri och vissa lindrigare mål (Yrwing 1940, s.
95–108; 1978, s. 87 f, 93, 152–154).De talrika små
aktiva socknarna som bar upp den decentralise-
rade Gotlandskyrkan framstår som själva grun-
den för den medeltida bonderepubliken Gotland
(Siltberg in press).

Har dessa grundläggande samhällsförhållan-
den uppstått före kristendomen? Spelade det got-
ländska lokalsamhället, de förkristna bygdegemen-
skaperna (»hedniska socknarna»), en liknande
viktig roll även under hednisk tid? Om detta har
vi ingen primär kunskap,men enligtminmening
finns det ingen anledning att tronågot annat.Var-
för skulle den ovan beskrivna relationen mellan
Gotlands ting och de mindre bygdegemenska-
perna (socknarna) ha uppstått först i samband
med kyrkobyggandet? Mera rimligt är att de be-
skrivna samhällsförhållandena har sin grundval
och orsak i Gotlands befintliga kulturlandskap,
oavsett rådande religiös tro. Och vad gäller kul-
turlandskapet vet vi att det har anor från romer-
ska järnåldern.

Sålunda kan denmedeltida sockenindelning-
en på Gotland kanske ha uppstått under ett par
decennier på det sätt som Lindquist beskriver,
men den kan enligt min mening troligare vara
resultatet av en flera sekler lång process under
järnåldern. När kristendomen börjar tränga in i
bygdegemenskapen har man kanske i den bli-
vande socknens centrala område bedrivit både
hednisk och kristen kult i närheten av varandra
under mycket lång tid. Man bör räkna med att
nordborna var vana vid att ha sin religionsutöv-
ning under bar himmel även efter det att de bliv-
it kristna och därför länge kunde klara sig utan
kyrka (Lönnroth 1982, s. 17). När man till sist
kunde samlas för kyrkobygge har det centrala
området i socknen varit den självklara platsen.

När kyrkobygge blev aktuellt har vissa byg-
der antagligen vacklat i frågan om vilket socken-
territorium man ville tillhöra. Man kunde lämna
sin socken, sluta sig sammanmed andra och byg-
ga en ny kyrka enligt Gutalagens regler för det
fall då »någon vill göra sig kyrka till större väl-
mak än han förut hade» (§ 3:3). För vissa bygder
har valmöjligheterna rimligen inte varit stora
beroendepå avståndochnaturhinder.Andrabyg-
der däremot har varit belägna mitt i uppodlade
trakter med förutsättningar för att ansluta sig åt
vilket väderstreck man ville.

Även teorier om den gotländska sockenbild-
ningens slutskede och dess tänkbara alternativ
bör kunna testas genom matematiska kartmo-
deller. Låt oss hoppas att detta kan bli föremål för
kvalificerad forskning!
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Gränserna för Gotlands 20 ting och för sock-
narna uppvisar en rätt dålig överensstämmelse.
Gränserna, som i sina huvuddrag är kända från
1600-talets första hälft, visar att 23 av Gotlands
91 landsbygdssocknar är delade på två ting och
två socknar på tre ting (Siltberg 1990, s. 136–138;
1991, s. 187 f). Den klassiska förklaringen till det-
ta lades fram avRichard Steffen 1943 och har inte
i högre grad ifrågasatts i forskningen: tingen är
förkristna och socknarna tillkom som ett slags
friförsamlingar helt vid sidan av det äldre sam-
hället. Sigurd Rahmqvist (1982, s. 93) har för
övrigt motsvarande syn på kyrkliga och rättsliga
gränser iUppland. Tydligen varmedeltidens upp-
länningar mycket toleranta i fråga om administ-
rativa inkonsekvenser i territoriell indelning.
Samma tolerans kan ha funnits på Gotland:man
kanske helt enkelt inte såg något behov att sam-
ordna eller ändra gränser. Å andra siden vill jag
peka på en alternativ möjlighet: att tingen ur-
sprungligen kan ha varit sockenbaserade och att
man vid skatteökningen 1412 gjorde försök (gan-
ska tafatta) att utjämna skattekraftenmellan ting-
en genom att gårdar i gränstrakterna fick byta
ting.

Låt mig sammanfatta: oavsett om socken-
bildningsprocessen på Gotland varit kortvarig
eller långvarig visar Lindquists resonemang att
kyrkornas placering uppenbarligen har skett
med målsättningen att ingen gårdsgrupp skulle
missgynnas. Det kan ha skett genom kyrkornas
placering i sedan länge etablerade och inarbetade
sockencentra. Det viktiga är att det var kultur-
landskapet sombestämdeplaceringen av öns kyr-
kor, inte några »stormannagårdar». Några så-
dana i egentlig mening har enligt min åsikt ald-
rig existerat på Gotland.
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