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Glädjande nog har fakultetsopponenten Göran
Tagesson recenserat min avhandling i Fornvän-
nen 2007:3. Jag tycker givetvis att det är roligt
med det beröm som Tagesson framför. Däremot
anser jag mig vara tvungen att besvara den bitvis
hårda kritik som utgör huvuddelen av Tagessons
recension.

Tyvärr finns flera sakfel i recensionen. Inled-
ningsvis vill jag här påtala tre:

1) Avhandlingens katalog söker redovisa samt-
liga medeltida kyrkor och inte enbart de
romanska, som Tagesson skriver.

2) Det för avhandlingen centrala kapitel V
har inte som Tagesson påstår sin utgångs-
punkt i Åke Holmbäcks avhandling. Där
refereras överhuvudtaget inte till Holm-
bäck 1919. Kapitlets utgångspunkt är ett
antal områdesstudier (s. 152 ff).

3) Kyrkan i småländska Norra Sandsjö pre-
senteras i Tagessons recension som prero -
mansk, vilket är fel. I direkt motsats till
detta skriver Tagesson sedan själv att kyr -
kan hade kor och att den redan ursprungli-
gen hade absid, d.v.s. utgjorde en romansk
kyrka.

För att kunna använda Norra Sandsjö som
ett motexempel gentemot min framställning, vil -
ket Tagesson uttalar att han vill göra, krävs som
jag ser det att ett antal minimikriterier är upp-
fyllda: a) att kyrkan redan initialt var absidför -
sedd, vil ket alltså Tagesson påstår. I själva verket
är ut seen det hos kordelen på den romanska kyr -
kan okänt. Däremot finns obevisade antaganden
om att kyrkan varit absidförsedd. Detta framgår
t.ex. av min katalog (s. 273). b) Att runstenen i
Norra Sandsjö (Sm 71) med rimlig säkerhet kan
knytas till den medeltida prästgårdens mark.
Det förutsätter i sig en grundlig utredning där
hänsyn tas till möjliga skiften o.s.v. Enligt Leif
Gren (2003, s. 159) var inägomarken i Norra
Sandsjö under yngre järnålder indelad i band-
parceller. Under medeltiden flyttade man sedan
åkrarna och in förde tresäde. c) Runinskrifter av
Norra Sandsjös typ är mycket ovanliga. Egentli-
gen finns bara en direkt jämförbar parallell (den
hälsingländska Malstastenen, Hs 14). Däremot
var odalrätt allmänt förekommande. Om run-
stenen i Norra Sandsjö skall ses som ett utslag av
hävdad odalrätt eller som ett utslag av att det
förelegat problem med att hävda odalrätt är
således också något att fundera över, vilket To -
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run Zach risson gjort (2002, s. 40). Vad jag vet är
Tagesson ensam i sitt hävdande av att kyrkan i
Norra Sandsjö var absidförsedd, och han har
inte redo visat någon utredning enligt ovan ståen -
de.

Notera att Tagesson i sin recension inte för -
söker beslå mig med konkreta sakfel. Vid flera
tillfällen återkommer han istället till att han an -
ser att jag inte refererat tidigare forskning till-
räckligt ingående och att vissa av de resultat jag
når motsäger tidigare forskningsresultat. Detta
uppfattar Tagesson som mycket besvärande, och
uppenbarligen utgör det en kärna i hans kritik.
Han skriver:

»[Odalrätten utgjorde enligt Runer] ett pro -
blem i samband med kyrkans etablering ...
eftersom det fanns ett allmänkyrkligt krav
på att kyrkan skulle äga jorden kyrkobygg -
naden stod på. ... Tanken är tilltalande, men
det framgår inte riktigt på vilket sätt som
kyrkan i vårt land vid denna tid verkligen
såg äganderätten till kyrkojorden som ett
konkret problem. Istället menar de flesta
nutida forskare att stora delar av vårt land
under tidig medeltid präglades av ett konti-
nentalt egenkyrkosystem, där många kyrkor,
i vissa landskap kanske merparten, byggts
och ägts av stormän. Detta stora forsknings-
fält, som snarast går emot Runers tolkning,
berörs endast översiktligt och i mitt tycke på
ett alltför lättvindigt sätt.»

(Här framkommer en missuppfattning från Ta -
ges sons sida. Det är prästgårdarna som står i
fokus för mitt arbete, inte marken som kyrko -
byggnaderna stod på; se s. 62 ff).

Hela kapitel II i avhandlingen ägnas åt att
un dersöka och redovisa hur kyrkan, med särskilt
fokus på Norden, uppfattade problemet med
äganderätten till sin jord vid denna tid (s. 47 ff).
I avhandlingen diskuteras olika aspekter på egen -
kyrkosystem på ett flertal ställen. En mer sam-
manhållen diskussion finns i det avslutande ka -
pitel VII (s. 223 ff). Tagesson har uppenbarligen
inte insett att romanska kyrkor med rakslutet
kor med min tolkning kan ses som just »egen -
kyrkor» som i många fall har byggts och ägts av
stormän.

Tagesson fortsätter: »Jag saknar ... en or -
dentlig diskussion kring dagens vedertagna upp-
fattning, bl.a. vad det gäller ifrågasättandet av
ättesamhället och nya teorier om ett individuellt
ägandebegrepp (t.ex. Mats Widgren 1995 och
David Gaunt 1996). Förhållandet mellan odal -
jord och allmänningar har även behandlats i
Clas Tollins avhandling (1999), vars undersök-
ningsområde i centrala Småland jag refererade
till vid disputationen. Inte heller här finns det
något stöd för Runers teori.»

Den moderna forskningens ifrågasättande av
ättesamhället diskuteras i avhandlingens kapitel
I (s. 19 f; i detta kapitel har jag för övrigt en ut -
gångspunkt i Holmbäck 1919). Slutsatserna an -
gående ägandebegreppet i Widgren 1995 an -
vänds (s. 61) och diskuteras också ingående (s.
217 f). Slutsatserna i Clas Tollins avhandling
(1999) angående de småländska allmänningar-
na (»skogelagen») redovisas också (s. 160). I
min avhandling, särskilt det kapitel där Tollins
resultat refereras (kapitel V), framgår tydligt var -
för jag inte tror på Tollins idé att skogelagen
skall uppfattas som tidigare storgårdar.

Alltså kan Tagessons problem inte vara att
jag inte använt eller redovisat de ovan refererade
arbetena. Problemet måste således vara att jag i
mina slutsatser når delvis andra resultat än dessa.
Detta blir även tydligt i följande citat: »...före -
komsten av absid är [enligt Runer] ett så starkt
vittnesbörd att det i sig kan användas för ut -
sagor om rättsliga förhållanden även när andra
källmaterial, inklusive andra forskningsstudier, vi-
sar på motsatsen» (min kursivering; Tagesson
redovisar inte vilka »andra källmaterial» han
avser).

Tagesson anser också att de prästgårdar jag
redovisar i avhandlingen inte utgör ett tillräck-
ligt stort eller gott urval för att kunna dra ge -
nerella slutsatser utifrån. Samtidigt lyfter han i
sin recension upprepade gånger, både direkt och
indirekt, fram kulturgeografen Elisabeth Gräs-
lund-Bergs avhandling om de svenska prästgår-
darna och deras tillkomst och arrondering som
ett föredöme: »Runer presenterar en fallstudie
som omfattar sexton prästgårdar i Västergötland
och Uppland. Jag ställer mig dock tvekande till
urvalet och omfattningen av studien. Tidigare
forskning har snarast visat på stora lokala och
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tidsmässiga skillnader över landet vad gäller präst -
gårdarnas arrondering, något som knappast
låter sig fångas i ett så snävt urval.» Och på ett
annat ställe: »I mitt tycke tar Runer inte [Gräs-
lund-Bergs] forskningsresultat på tillräckligt stort
allvar, och argumentationen mot Gräslund-Berg
och för den egna tolkningen är svagt underbygd».
Här är inte platsen att recensera Gräslund-Bergs
avhandling, som jag för övrigt haft stort utbyte
av att läsa. Jag nöjer mig med konstaterandet att
hon i sin fallstudie »endast» studerar 13 platser
närmare, därav ingen i Götaland (Gräslund-
Berg 2004, s. 91 ff). Dessutom har Tagesson här
fel i sak. I fallstudierna i min avhandling redo -
visas 23 prästgårdar (24 om västgötska Över -
kyrke inräknas) varav 15 (16 ) västgötska och 8
uppländska, vilket tydligt framgår om man läser
mina fallstudier (s. 73 ff).

I ett fall diskuterar jag samma prästgård som
Gräslund-Berg. Det gäller Sånga prästgård i Upp -
land. Gräslund-Berg tolkar brevet från 1358 (DS
6022 a) som att Sånga prästbord tidigare legat i
ägoblandning, och att prästgården därför ur -
sprungligen har legat i byläge (Gräslund-Berg
2004, s. 139 ff). Med hänsyn tagen till vad som
är känt om regelverket kring de medeltida präst-
gårdarna och den hårda låsning som gällde för
prästbordsmarken, hävdar jag dock att det måste
vara sockenkyrkojorden som tidigare legat i ägo -
blandning och som 1358 omskiftades till en sam-
manhållen äga invid den orubbade prästbords-
marken (s. 108 ff).

Vidare finns alltså i min avhandling en dis -
kussion angående Gräslund-Bergs resultat (s. 58).
Angående att min argumentation mot Gräs lund-
Berg här skulle vara »svagt underbyggd», d.v.s.
mitt framhållande av att den typ av skriftliga
urkunder som utgör Gräslund-Bergs källmaterial
var praktiskt taget obefintliga under den tidiga
medeltiden och att hon därför inte kan påträffa
några belägg för att prästgårdar uppkom då, se
även min avhandling s. 67 f och där anförd lit-
teratur.

Tagesson söker i slutorden av sin recension
lyfta fram en viktig skillnad han anser finns mel-
lan honom själv och mig: »Min huvudinvänd-
ning rör (...) själva grundantagandet i boken, att
kyrkornas utformning kan ges en enhetlig och
bestämd tolkning som gäller för alla platser. I

Runers värld är materiell kultur entydig, i min
är den däremot mångtydig». Tagessons sam-
mantagna åsikt blir därmed tydlig; den innebär
bl.a. att den romanska absiden skall betraktas
som mångtydig.

Utifrån det för mig tillgängliga källmateria -
let når jag i min avhandling en mera bestämd
slutsats angående den romanska absidens bety-
delse. Jag utgår sedan ifrån denna slutsats och
utreder vad den får för konsekvenser för synen
på den tidigmedeltida samhällsomvandlingen.
Givetvis tror jag inte därför att jag levererat det
entydiga och slutgiltiga svaret. Vilken humanis-
tisk forskning har någonsin gjort det? Motsä -
gelsefullt nog verkar dock Tagesson anta att en
sådan entydighet kan påvisas. Tagesson accep -
terar idén om att absiden representerar himmel-
riket, och att den i fallet med Vä kyrka i Skåne
också representerar biskopens överhöghet, vil -
ket Jes Wienberg (1997) gjort sannolikt. Men
han saknar »ytterligare entydiga belägg» som
styrker min slutsats angående absidens bety-
delse. Vad Tagesson avser med »entydiga be -
lägg» och hur sådana överhuvudtaget kan exis-
tera samtidigt som materiell kultur alltid är
mångtydig blir för mig obegripligt. Däremot
anser jag, exempelvis, att det måste betyda
något att prästgårdar till absidkyrkor genom -
gående har en annan arrondering än prästgårdar
till rakslutna romanska kyrkor (s. 73 ff). Jag
anser också, exempelvis, att det måste betyda
något att alla romanska kyrkor som kan knytas
till Tuna-orter och där koravslutningen är känd
är absidförsedda (18 kyrkor), och på samma sätt
att alla romanska kyrkor belägna på Uppsala öd-
platser där koravslutningen är känd är rakslutna
(sex kyrkor; s. 167 ff). Jag tror även att den stora
skillnad som föreligger mellan olika områden i
detta avseende måste betyda något (Uppland
saknar t.ex. helt romanska rakslutna kyrkor men
har trettiotalet konstaterade absidkyrkor, me dan
Närke har elva konstaterade romanska rakslutna
kyrkor och två absidförsedda kyrkor; s. 197 ff).
Vad anser och tror Tagesson?

Tagesson synes alltså också argumentera för
att jag i flera fall borde söka hålla fast vid den
tidigare forskningens slutsatser. I min värld är
god forskning att självständigt och kritiskt sam-
manväga olika källor och utifrån detta dra slut-
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satser. Dessa slutsatser är man sedan skyldig att
redovisa, oavsett om de ifrågasätter tidigare veder -
tagna forskningsresultat. Att välja en annan in -
ställning skulle i mitt tycke vara djupt problema-
tiskt.

Mitt syfte med avhandlingen är att, utifrån
ett mångskiftande och stort källmaterial, söka
skapa en syntes om den övergripande utvecklin-
gen under den tidiga medeltiden. Därigenom
har jag kommit att uppmärksamma och tolka ett
antal saker som jag uppfattat som i stort sett
oupp märksammade och okända inom den mo -
derna forskningen (vetning, huvudtionde, mar -
kabol, skafthållning o.s.v.). Jag använder mig i
avhandlingen även av ett antal äldre studier som
jag också finner vara i stort sett okända inom
den moderna forskningen, så t.ex. Holmbäck
1919. Att det förhåller sig så tyckte jag framgick
tydligt vid min disputation. Sammantaget hop-
pas jag att min avhandling och de resultat jag där
når kan tjäna som utgångspunkt för en vidgad
diskussion och forskning angående den tidiga
medeltiden.

Referenser
Gaunt, D., 1996. Familjeliv i Norden. Ny, utökad uppl.;

1:a upplagan 1983. Stockholm. 
Gren, L., 2003. Hackerör i Njudungs västra härad:

regional analys och detaljstudier i Norra Sandsjö.
Röjningsröseområden på sydsvenska höglandet. Arkeo-

logiska, kulturgeografiska och vegetationshistoriska
undersökningar. Stockholm.

Gräslund-Berg, E., 2004. Till prästens bruk och nytta.
Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidig-
modern tid. Meddelanden från Kulturgeo gra fiska in -
stitutionen vid Stockholms universitet 128. Stock  -
holm.

Holmbäck, Å., 1919. Ätten och arvet enligt Sveriges me -
deltidslagar. Uppsala.

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
Stu dies in Archaeology 38. Stockholm.

Tollin, C., 1999. Rågångar, gränshallar och ägoområden.
Rekonstruktion av fastighetsstruktur och bebyggelse ut -
veckling i mellersta Småland under äldre medeltid.
Meddelanden från Kulturgeografiska institutio-
nen vid Stockholms universitet 101. Stockholm.

Widgren, M., 1995. Individuellt eller kollektivt ägan -
de i bondesamhällen? Äganderätten i lantbrukets his-
toria. Widgren, M. (red.). Skrifter om skogs- och
lantbrukshistoria 8. Stockholm.

Wienberg, J., 1997. Enten – eller. Apsidekirker i Nor-
den. Hikuin 24. Højbjerg.

Zachrisson, T., 2002. Ärinvards minne. Om runste-
nen i Norra Sandsjö. Om runstenar i Jönköpings län.
Småländska kulturbilder 2002. Jönköping.

Johan Runer
c/o Christensen
Hammargården

SE-179 75 Skå
johan.runer@ark.su.se

 Debatt 29-39 MO:Layout 1  08-02-26  03.24  Sida 35


