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Debatt

I förra numret av Fornvännen publicerade Trygg-
ve Siltberg ett kritiskt debattinlägg om min ar-
tikel »Vem lät bygga kyrkorna på Gotland?»
(Andrén 2010). Kritiken var inte oväntad, efter-
som jag redan vid en föreläsning i Visby som-
maren 2008 hade en mycket lång och livlig dis-
kussion om samma ämne med många aktiva
Gotlandsforskare, bland andra Siltberg. Liksom
han tycker jag det är bra att den svårlösta frågan
om Gotlands samhällsskick under den äldre me-
deltiden ska fortsätta att studeras och debatteras.
Däremot är det synd att Siltberg framför sin kri-
tik av min artikel i ett annat forum än där den
publicerades. Jag hänvisar därför den intressera-
de läsaren till Saga och Sed 2009. För denna läsare
kommer det då att framgå att jag egentligen
försöker inta en position mellan dem som före-
språkar en gotländsk bonderepublik och dem
somuppfattarGotland somdominerad av»stor-
män» av samma karaktär som på det svenska
fastlandet. Det är olyckligt att Siltberg i sin kritik
genomgående använder begreppen »magnat»
och »stormannagård», vilka inte alls förekom-
mer i min artikel. Gotland var annorlunda än de
svenska fastlandslandskapen, och det måste man
ta hänsyn till även i förhållande till kyrkorna.
Jag hävdar attmånga av de första träkyrkorna

på ön uppfördes på initiativ av enskilda hushåll
på stora gårdar, som i flera fall bör ha varit större
än de största gotländska gårdarna på 1600-talet.
Likväl utesluter jag inte att vissa kyrkor redan
från början kan ha tillkommit genom förhand-
lingar mellan flera gårdar. Dessutom menar jag
att när stenkyrkorna började uppföras från mit-
ten av 1100-talet var flera gårdar delaktiga i varje
bygge, även om initiativet kanske fortfarande
kom från gården på vars mark den ursprungliga
träkyrkan uppförts.
Trots dessa nyanser är Siltberg kritiskmot att

jag förordar enskilda beslut framför kollektiva be-
slut när det gäller de första kyrkornas tillkomst.
Han menar att de små gotländska socknarna var
»själva grunden för den medeltida bonderepub-

likenGotland»(Siltberg2011, s. 130).Siltbergbyg-
ger framför allt sin kritik av min artikel på Sven-
OlofLindquists studieravdegotländska socknarna
(1981;2009).Dennehävdarutifrånrumsligaunder-
sökningar, baserade på tyngdpunktsanalyser, när-
maste-granne-analyser och Thiessen-polygoner,
att de gotländska sockenkyrkorna och socken-
gränserna ligger optimalt i förhållande till be-
byggelsen och kulturlandskapet. De flesta kyrkor-
na ligger mindre än en kilometer från respektive
sockens optimala centrum. Därför hävdar Lind-
quist att sockenkyrkorna tillkom genom kollek-
tiva beslut under en kort period, då hela ön inde-
lades i socknar. Initiativet till kyrkorna skulle
alltså ha kommit från sockenkollektiv, i stället för
från enskilda stora gårdar vilket jag hävdar.
Jag har imin artikel inte fördjupatmig i Lind-

quists studier, eftersom grunderna för hans ana-
lyser tidigtmötte kritik från flera håll. Redan 1983
skrev Ebbe Nyborg att

»... netop fordi sognenettenes regelmæs-
sighed er så generel – skal man være forsigtig
med at drage for hastige og vidtgående kon-
klusioner af den. En almindelig – og
udpræget moderne – forklaring er, at et så
veltilpasset systemmå være resultat af en
samlet overordnet planlægning i forbindelse
med fastlæggelsen af et sognenet. Man har
foreslået kongemagten, bispemagten, tings-
forsamlinger og – som Sven-Olof Lindquist
– lokale beboerkollektiver som planlægger.
Men ingen af disse har naturligtvis på én
gang besiddet magt, overblik og lokalkend-
skab til at skabe et så smukt tilpasset net.
Vore samfund og deres administrative
mønstre er ikke blevet til på én gang ud fra
færdige planer, og allermindst sognenettet.
Det færdige mønster lader sig kun forstå
som resultat af en – vel oftest ganske lang-
varig – frodig udvikling af enkeltinitiativer,
reguleringer og tilpassninger, hvorved både
lokale og mere overordnede interesser har
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kunnet gøre sig gældende. Der er ingen
grund til at undre sig over, at det færdige
sognenet fremtræder så smukt afstemt til
landskabet, bebyggelsen og til den øvrige
administrative inddeling – det har ud fra
ethvert synspunkt været foremålstjenligt»
(Nyborg 1983, s. 26-27)

SärskiltNyborgs kritik av det »utpräglatmoder-
na» i Lindqvists analys är viktig att framhålla.
Lindqvists undersökning med tyngdpunktsana-
lyser,närmaste-granne-analyserochThiessen-poly-
gonbyggerpå enmodern rumslig rationalitet som
inte nödvändigtvis har funnits under den äldre
medeltiden (Asplund 1983, s. 18 ff, 189 ff). Samt-
ligametoder bygger på geografisk närhet till kyr-
kan.Men ett bra ett exempel på ett helt annat sätt
att organisera sig rumsligt är den tidigmedeltida
politiska organisation på Island, som i vissa av-
seende bör ha liknat Gotland (Njardvik 1973).
Island styrdes av hövdingar (godar), men ett
hövdingadöme (ett godord) var inte territoriellt
avgränsat, utan bestod av hövdingen och de bön-
der som var knutna till honom, oavsett var på
Island sombönderna bodde.Den avgörande prin-
cipen var alltså social närhet och inte rumslig
närhet, vilket innebar att det saknades territo-
riella gränsermellanhövdingadömena (Njardvik
1973).
På liknande sätt, men i mindre skala, bör

organisationen runt de tidigmedeltida kyrkorna
ha fungerat (Andrén 1984; 1987), särskilt med
tanke på att betydelsen av själva ordet socken
pekar mot grupper av människor snarare än ter-
ritorier. Eftersom det fornsvenska ordet sókn be-
tyder »samling av människor» menar Stefan
Brink att det ligger »nära till hands att räkna
med att den första sockenbildningen var av per-
sonell natur» (Brink 1990, s.73). Ett annat tyd-
ligt uttryck för att människor var knutna till kyr-
korna genom social tillhörighet snarare än via
territoriell avgränsning är att socknen inte an-
vändes för att lokalisera byar eller gårdar förrän
under 1200-talet, då socknen blev territoriellt
definierad. Inte ens i ett så centralt område som
Danmark förekom socknen som lokaliserings-
princip under den äldre medeltiden. I stället an-
vändes härader och bygder för att lokalisera går-
dar och byar från slutet av 1000-talet till mitten

av 1200-talet (Dahl 1942, s. 52 f; Andrén 1987). I
min artikel visar jag att sammamönster kan spå-
ras på Gotland, även om de skriftliga källorna är
mycket färre än i Danmark. Flera av Gutalagens
regler förutsätter att socknen var en territoriell
enhet. Lagen dateras normalt till 1200-talets förs-
ta hälft, men problemet är att den äldsta kända
versionen av lagen är enhandskrift frånmitten av
1300-talet (Holmbäck&Wessén 1943, s. LXIV ff).
Därför är det svårt att veta om de aktuella stad-
gorna fanns i lagen när den först formulerades.
Vid sidan omGutalagen finns egentligen bara ett
annat samtida lokalt textmaterial, nämligen de
mångagravstensinskrifterna.Avdessa framgår att
socknen som lokaliseringsprincip inte spelat nå-
gon roll förrän under 1300-talet (Andrén 2010).
Med andra ord har Gotland följt samma utveck-
ling som övriga Skandinavien. Socknarna har
efter hand uppstått som gemenskaper runt kyr-
korna, och först successivt blivit territoriellt
reglerade. Därför blir en modern analys som en-
bart bygger på rumslig närhet meningslös om
man ska försöka förstå ett tidigmedeltida sam-
hälle som i stället byggde på social närhet och till-
hörighet.
Lindquists rumsanalyser visar snarare hur de

gotländska socknarna slutgiltigt reglerades under
1200- och 1300-talen, i samband med att de blev
territoriellt definierade.Men även i dettamycket
kortare tidsperspektivärLindquistsmetodergans-
ka trubbiga. Hans analyser ger ett slags efter-
handsperspektiv, som aldrig kan förklara varför
vissa socknar inte var delade i fler enheter eller
varför vissa bygder inte var egna socknar. Två
tredjedelar av öns kyrkor befinner sig inom ett
avstånd av en kilometer från Lindqvists rekonst-
rueradeoptimala tyngdpunkt,mentvå tredjedelar
befinner sig också mer än 500 meter från denna
punkt. Det innebär att antaletmöjliga platser för
ett kyrkobygge var stort. Metoden kan alltså ald-
rig användas för att peka ut varför en kyrka en
gång uppfördes på en viss plats, och det är just
denna fråga som är central i min artikel.
Redan från början stod det klart att Lind-

quists tes om en snabb och samtidig sockenbild-
ning på Gotland under decennierna omkring
1100 inte alls stämmer med arkeologin på ön. I
stället visar gravar påmånga vikingatida gravfält
och tidiga kyrkogårdar att dessa gravfält och
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kyrkogårdar användes samtidigt under slutet av
1000-talet och åtminstone första hälften av 1100-
talet (Trotzig 1983;Rundkvist 2003; Thunmark-
Nylén 2006, s. 595-640). Förmin del ser jag detta
som ett mycket starkt arkeologiskt argument för
att kyrkor uppfördes successivt på enskilda går-
dar, utan någon övergripande plan och utan kol-
lektiva beslut. Siltberg är välmedveten omdenna
svaghet i Lindqvists tes. Därför tvingas han att
införa en rad nya – och icke bestyrkta – antagan-
den, för att få sitt resonemang om de kollektiva
besluten bakomkyrkobyggandet att stämma. Silt-
bergmenaratt socknarna i storutsträckningbygg-
de på förkristna bygdegemenskaper från den äld-
re järnåldern, och att det var dessa bygder som
beslutade om kyrkobygget och sockenbildning-
en. Efter att de kollektiva besluten var tagna,
hävdar han, fick socknarna namn efter de gårdar
som upplät mark till kyrkorna och prästgårdar-
na.
Att som Siltberg försöka diskutera förhisto-

riska organisationsformer är alltid svårt, men i
detta fall är hans idéer knappast sannolika. Om
det hade funnits en sådan kontinuitet som han
föreslår borde de medeltida sockennamnen har
varit baserade på bygdenamn snarare än gårds-
namn. Dessutom skulle man ha förväntat sig
större kontinuitet mellan gravfält och kyrkogår-
dar. Det är snarare uppseendeväckande att de
stora vikingatida gravfälten inte alls ligger i an-
slutning till kyrkorna, vilket anger ett tydligt brott
i organisationsformerna. Siltbergs idé om förhis-
toriska rötter för de medeltida socknarna illust-
rerar i stället hur hans grundläggande idé om den
gotländskabonderepublikenmåste försvarasmed
en hel rad obestyrkta hjälphypoteser. Jag hävdar
däremot den mycket sparsammare (sensu Ock-
ham) tesen att sockennamnens ursprung i gårds-
namn anger det enskilda initiativet till många av
de tidiga kyrkorna.
Siltbergs andra större invändning mot min

artikel är att det aldrig skulle ha funnits storgår-
dar påGotland, eftersom det varken finns arkeo-
logiska eller skriftliga belägg för sådana.Hanme-
nar i stället att den sociala struktur som fram-
träder i de skriftliga källorna från 1600-talet »på-
minner starkt» om den äldre medeltidens got-
ländska samhälle. Enligt dessa källor har det fun-
nits större gårdar på Gotland, men enligt Silt-

berg har de inte varit så stora att de har dominer-
at sin omgivning, till exempel i frågan omen kyr-
kas placering.
Den som idag besöker till exempel Kattlunds,

Stora Bringes, Stora Hästnäs eller Lauks, med
stora stenhus från 1200- och 1300-talen, får svårt
att förstå Siltbergs invändning mot de stora går-
darna. Här fanns helt tydligt storgårdar på Got-
land, med resurser att bygga ett eller flera sten-
hus, som i många fall var både större och mer
manifesta änmotsvarande byggnader på det sam-
tida svenska frälsets sätesgårdar. Dessa gårdar
måste ha kunnat dominera den närmaste omgiv-
ningen, även om de inte var gods i samma me-
ning somde stora jordegendomarna på det svens-
ka fastlandet. Uppskattningsvis uppfördes under
1200- och 1300-talen stenhus på 200 gårdar, det
vill säga i cirka 10% av den dåtida gotländska be-
byggelsen (Andrén 2011, s. 34–42). Min tes är att
de första kyrkorna uppfördes vid närmare 100
motsvarande storgårdar något århundrade tidi-
gare. Det obefintliga skriftliga källmaterialet gör
det svårt att belägga sådana tidiga storgårdar,
men jag pekar på ortnamn, ägoblandning som
tyder på gårdsdelningar, och enstaka arkeologis-
ka indicier såsom Hallegårda och Sundre. I fallet
Bjärs-Enbjänne anger en runsten en tidig gårds-
delning och i fallet Hejnum kanmin rekonstruk-
tion av en storgård få stöd avGutasagans uppgift
om den mäktige Ormika från Hejnum (Andrén
2010). Det är i förhållande till sådana storgårdar
som jag ävenmenar attmanmåste förstå de trälar
somomtalas iGutalagen.Till skillnad frånSiltberg
menar jag att träldomen måste ha inneburit att
relationerna öborna emellan var radikalt annor-
lunda under den äldremedeltiden än under 1500-
och 1600-talen.
Siltberg är en av de främsta kännarna avGot-

lands äldre historia. Likväl kan jag inte följa hon-
om när han beger sig till den äldre medeltiden
och järnåldern i sitt försvar av idén om den got-
ländska bonderepubliken. Hans argument byg-
ger på en rad obekräftade hjälphypoteser, som
används för att visa att den gotländska bondere-
publiken var en social konstant från den äldre
järnåldern till den tidigmoderna tiden. På något
sätt ser Siltberg byggandet av de första kyrkorna
som givet av en oföränderlig social ordning och
av naturen, eftersom hanmenar att det var »kul-
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turlandskapet som bestämde placeringen av öns
kyrkor, inte några ›stormannagårdar›» (Silt-
berg 2011, s. 131). Mot detta vill jag hävda att
kyrkornas placering alltid bestämdes av män-
niskors beslut och handlingar. Och för Gotlands
del menar jag alltjämt att kyrkornas placering i
stor utsträckning bestämdes av hushållen vid de
gårdar som gav namn åt socknarna.
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I Fornvännen 2010:3 skriver Påvel Nicklasson om
kyrkoherden m.m. Johan Haquin Wallman och
dennesstrapatsersomJacobAdlerbethsochVitter-
hetsakademiensutsände förattdokumentera forn-
minnesplatser, kyrkor medmera. Det är utmärkt,
för Wallman är verkligen värd att uppmärksam-
mas så som Nicklasson gjort i flera artiklar. All
heder åt detta. Men vad beträffar hans material

om den rivna kyrkan i Lofta i Småland, särskilt
dess målningar, brister det på några punkter.
Carl Samuel Graffman blev 1827 anlitad att

göra avbildningar avmålningarna i kyrkan. Nick-
lasson skriver apropå honom: »Hans kopior av
medeltida kalkmålningar har hittills inte upp-
märksammats av konsthistorien,men ett närma-
re studium av dem skulle utan tvekan löna sig».

Några noteringar om Lofta kyrka och
Carl Samuel Graffman
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