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Gårdar & byar 
En sedan några decennier vida spridd bild är att byar 
aldrig har existerat på Gotland. Sven-Olof Lindquist 
(1987: 164) uttrycker den gängse bilden på följande sätt: 
På Gotland har inte funnits byar, varken i topografisk, 
kameral eller funktionell mening - bara ensamgårdar. 
Detta är ett synsätt som tycks blivit etablerat under 1970-
80-talen, och blev snabbt det förhärskande synsättet och 
stadfäst i ledande arbeten som t.ex. Dan Carlsson 
avhandling från 1979, där byar inte nämns. Möjligen 
skedde detta under inflytande av de debatter som då 
fördes på fastland avseende byar under järnålder (t.ex. 
Ambrosiani 1964; Hyenstrand 1974), i kombination med 
det faktum att byn aldrig varit kameral- eller administrativ 
enhet på Gotland, till skillnad mot på fastlandet. 
Begreppet by har idag ingen juridisk funktion, men lever 
dock kvar i vissa sammanhang och utgör grunden i det 
som lantmäteriverket kallar traktnamn, som alltså i de 
flesta fall är bynamnen. På Gotland är dock traktnamnet 
gårdsnamnen. Men betyder det att byar aldrig funnits på 
Gotland? Svaret på den frågan hänger naturligvis ihop 
med hur man definierar begreppet by. För några decennier 
sedan fick en väldigt kameral syn på vad en by är fäste i 
Sverige, där byn till stor del definierades utifrån skriftliga 
källor och vad som omtalades som by i olika äldre 
jordeböcker, och andra fiskala- och kamerala dokument 
Frågan är om det är en adekvat definition. 

I äldre forskning av t.ex. gotlandsforskarna Nils Lith
berg och John Nihlen används begreppet by frekvent för 
att beskriva bebyggelsestrukturen på Gotland. Även om 
de egentligen inte definierar begreppen hade de en till-

synes annan syn på vad som konstituerar en by än den 
som nu är förhärskande i gotlandsforskningen. Deras 
bybegrepp utgick från bebyggelsestruktur, funktion och 
samarbete. Detta synsätt tycks även de lantmätare som 
karterade fastlandsverige och Gotland för ca trehundra år 
sedan också haft. I områden där det bara fanns kamerala 
ensamgårdar, kunde lantmätarna notera att olika gårdar 
låg i byalag med varandra (Welinder et al. 2004: 430). 
Gårdarna hade alltså ett sådant samarbete att de kunde 
betraktas som byar, även om de inte var det i kamerala 
termer. I de första geometriska jordeböckerna över Got
land, på ön kallade skattläggningskartor, från åren 1692-
1704, har flera, men inte alla lantmätare noterat om 
gårdarna låg i byalag eller ej . Cirka hälften av gårdarna 
har uppgifter om de var enstaka eller i byalag, och mer än 
40% av de gårdar som har sådana uppgifter, sägs ligga i 
byalag med andra gårdar. De flesta var byalag med bara 
två gårdar, men över 20% av alla gårdar tycks ha legat i 
större byalag kring år 1700. På Gotland används ofta 
termen grannelag, som nog kan likställas med "att ligga i 
byalag". Vissa kartor fick göras om på 1730-40-talet av 
lantmätare Fineman, där en del uttryckligen sägs vara 
över namngivna byar, bl.a. Uddbyggarebyn och Bällbyn i 
Näs, Burgebyn och Ukebyn i Havdhem (Lantmäteri
styrelsens arkiv akterna H66-14:1 , H42-7:1 & H42-23:1). 

Min syn på vad som konstituerar en by, sammanfaller 
med den store byforskaren Sigurd Erixons definition från 
1960 (s.195), där gårdarnas inbördes avstånd, ägo
blandning och samarbeten står i fokus. En fråga är 
naturligvis var man skall dra gränsen mellan en by med 
många gårdar, och en större gård med många hushåll. 
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Man kan se en gård som en produktionsenhet, en bruk
ningsenhet som är ekonomiskt självständig. 
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Figur 1. De tre byarna i Fide socken. Färgerna i kartan 
indikerar de olika byterritorierna, och nyanserna de 
enskilda gårdarnas ägor. Bara inägomarken, åker och 
äng, är medtagen i kartbilden. 

Ett hushåll är en konsumtionsenhet och inordnade i en 
större ekonomisk produktionsenhet, där hushållets med
lemmar deltar. Gränsen mellan dessa kan vara svår att dra 
och även att urskilja i ett arkeologiskt eller historiskt 
material, vilket gör att diskussionen om byns varande 
eller icke varande till viss del tenderar att bli semantisk. 

På Gotland är ägosplittringen stor och de olika gård
arnas ägor, som de avbildas i skattläggningskartorna, är 
ofta blandade. På många håll kan man dock se att några 
intill varandra liggande gårdars ägor är blandade inom ett 
klart definierat ägoområden, vilket jag tolkar som ett 
byterritorium, på samma sätt som i oreglerade byar på 
fastlandet. Även etnologiska källor på Gotland nämner 
namngivna byar, som många gånger sammanfaller med 
dessa byterritorier. T.ex. består Fide socken av tre byar 
(Figur 1) som i etnologiska källor går under namnen 
Fidbyn, Annbyn och Sudabyn, Varje by har ett klart 
definierat byterritorium i skattläggningskartan från 1703 
(Lantmäterimyndigheternas arkiv akt 09-FID-1 ). 

I en visuell analys av skattläggningskartorna i fem
tioen av Gotlands socknar kunde ca 53% av alla gårdar 
återfinnas som liggande i ägoblandning med andra gårdar 
i väl definierade byterritorier. De visuellt identifierade 
byarna sammanfaller i de flesta fall med de av lant
mätarna identifierade byalagen, och andra textuella källor 
och i flera fall med de mer sentida samarbetsformer, de 
s.k. bidlagen. På många håll, t.ex. i Burs socken, är 
ägoblandningen dock mycket kraftig och svårtolkad, men 
döljer nog fler byar än vad som identifierats inom detta 
arbete. 

Hur långt kan då byar gå tillbaks i tiden? För tiden 
före mellersta järnåldern, med vilket menas ca 200-600 e. 
Kr., är det arkeologska bebyggelsespåren ta, vilket gör det 
svårt att säga något om bebyggelsens struktur och orga
nisation. För mellersta järnåldern har vi på Gotland, 
tillsammans med Öland, och faren i Norge, ett unikt 
Skandinaviskt källmaterial för att studera bebyggelsen, 
nämligen det som ofta kallas kämpgravar. Dessa är rester 
av traditionella långhus, men byggda av låga, massiva, 
kallmurade stenväggar, som i stor utsträckning finns kvar 
i det gotländska kulturlandskapet, då mängden sten gör 
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dem arbetskrävande att ta bort. Det finns ca 1 800 kvar 
synliga i landskapet, och ett par hundra, nu försvunna 
men kända från andra källor, som är karterade och 
beskrivna i det digitala fornminnesregistret FMIS. Här 
kommer ju naturligtvis bortodlingsproblematiken in, som 
skapar luckor i källmaterielat. I vissa områden som tro
ligen var ganska tättbefolkade under mellersta järnåldern, 
saknas många av de kämpgravar som en gång fanns . På 
andra ställen är bortodlingen inte lika stor. Bortodlingen 
är sannolikt i hög grad ett relativt sentida fenomen, från 
det sena 1800-talet och framåt, då laga-skiftet och 
nyodling samt nya brukningsmetoder gjorde att de stod i 
vägen för rationell odling och togs bort. 

Av mig gjorda beräkningar tyder på att det kan ha 
funnits ca 4 000 hus, representerande ca 2 000 gårdar, 
bestående av mellan en till fyra hus, varav den absoluta 
majoriteten sannolikt var bebodda samtidigt. Att antalet 
hus varierar indikerar att det finns en hierarki bland 
gårdarna, där ett antal kan ses som större gårdar. En 
analys med statistiska, geometriska och visuella metoder 
tyder på att byar nog var vanliga, även på mellersta 
järnåldern. Metoden att bestämma gårdar och byar utgår 
främst från kämpgravarnas inbördes avstånd, positioner 
och storlekar. I många fall har även de kvarvarande 
stenhägnaderna använts i analysen för att avgränsa gårdar 
och byar. Även om resultaten blir osäkra p.g.a. bort
odlingen, pekar resultaten på att över 60% av gårdarna låg 
i byar. Majoriteten var mindre med 2-5 gårdar. Det är 
troligt att bortodlingen gör att dessa siffror blir i under
kant. I de flesta byar låg gårdarna med visst avstånd från 
varandra, men även mer tätbebyggda byar fanns . Två av 
de största byarna är den välkända Vallhagarbyn i Fröjel 
socken och Visne ängar i Alskog (Figur 2a-c). 

I många socknar och bygder kan man i skatt
läggningskartorna finna stora ängsområden (Figur 3) där 
marken är uppdelad mellan många, ibland alla gårdar i 
socknen eller bygden, något som kulturgeografen Ivar 
Moberg uppmärksammade redan 1938, men som ännu 
inte är närmare studerat. Dessa ängsområden ligger ofta 
centralt och kan vara spår av ett äldre, mer kollektiv 
brukande. Med kollektivt ägande menas här att man hade 

en viss andel av skörden, och inte ett specifikt stycke 
mark. Delägarna arbetade alltså tillsammans i brukandet 
av jorden. När dessa områden delades upp på de olika 

------\ lron Age Farms 

F~ 

otl'lerlunctJOn 

"\ -SIOneeoclo54.lre 
• Stooehooselou!ldl'llJOI' 

I ,.._ Presenldayfield 

I ~ I r Gravelield 
• Smglegril...e 

\ ---;:-
a/ 

I 0 " "" "' 
~-··\ ' ' oA..' ' 

.. ! _,_.- ( - .. 
1 ' ~ ~ ·m 

.. i 
' ..:.. ' ,'"t ~" 0 25 50 100 

Meters ~/ I 

"·· 1 ~ ' 
}\ 

r """···~:-·: !,..... -- L----- - - I 

I>!;~ ... ,,. L.___ 

b ... ~o,1 :~~<19 •&!57 c ~'t<'>'; •N J 

Figur 2a-c. Exempel på byar från mellersta järnåldern. 2a är 
exempel på en tät by med 3 större funktionsindelade hus, 
som var och ett utgör en gård. Den vanligaste gårdsstorleken 
är att varje gård bara hade ett stengrundshus. Att det inte är 
en större gård med tre hus indikeras av ett bevarat 
hägnadssystem med en fägata som leder in till fähusdelen på 
varje gård och att varje gård hade egna brukningsområden. 
2b visar på en större gård med tre hus. 2c visar en den kända 
byn Visne ängar i Alskog, som är exempel på en mer utspridd 
by. 

brukningsenheterna eller gårdarna, och ett mer fixerat äg
ande av en bestämd jordbit låg för handen är heller inte 
närmare studerat. Det fa!Uls även en hel del allmänningar 
på Gotland, som syns i skattläggningskartorna, främst på 
öns södra del och på Fårö, som även de bör ses som rester 
av en äldre organisationsform. Med detta menar jag inte 
att man i alla lägen bör betrakta kollektivt brukande och 
ägandeformer som alltid vara en ålderdomligare bruk
ningsform, utan kollektivt nyttjande och ägande kan också 
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ha blivit infört i senare tid som en nyhet. I detta Got
ländska sammanhang tror jag emellertid att man bör se 
det som rester av ett äldre system. 
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Figur 3. Ett större ängsområde i Anga socken, som är 
uppdelat mellan nästan alla gårdar i socknen {Lant
mäteristyrelsens arkiv akt H5-1:2). 
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Social struktur, produktion och handel 
Mycket tyder alltså på att byar varit vanligt förkommande 
på ön, åtminstone sedan strax efter Kristi födelse, men 
troligen har de även tidigare varit förhärskande. Byarna 
och även bygderna, är ursprungligen uppbyggda kring 
familjer och släktskap, men denna koppling försvagas 
över tiden. Hur samhället och dess ägandeförhållanden 
var organiserat under mellersta järnåldern är till stora 
delar höljt i dunkel, och kan betraktas på olika sätt. 
Avseende de äganderättliga förhållandena finns en del 
forskning från andra delar av landet, men resultaten är 
blandade, och naturligtvis finns olika tolkningar av de få 
spår som finns. Men att det skulle funnits någon 
äganderätt i dagens bemärkelse är inte sannolikt, utan 
man kan nog mer prata om att det fanns en rätt för 
fullvärdiga medlemmar av samhället att bruka jorden, 
men inte att fritt förfoga över den. Jorden tillhörde ett 
större kollektiv, som vi vanligen kallar ätten eller släkten. 
I många andra områden, som Danmark (Hedeager 1992: 
246) och Öland (Fallgren 2006: 143ff), görs tolkningen 
att ett hierarkiskt samhälle med en härskande jordägande 
klass börjar växa fram under denna period, och att den 
äldre ättbaserade samhällsordningen försvagas. Kerstin 
Cassel, som ingående studerat alla olika typer av 
källmaterial från den romerska järnåldern (0-400 e. Kr.) 
på Gotland, tolkar det gotländska samhället under denna 
period som familjebaserat och icke hierarkiskt, där ättens 
betydelse snarare ökar. De större gårdarna och centra, 
som man kan se i materialet, tolkar Cassel som centra för 
en släkts gemensamma angelägenheter, t.ex. produktion. 
Vissa familjer kan naturligtvis ha större makt och inflyt
ande än andra. Cassel anser att Gotland, inte kan betraktas 
som en enhet, utan bestod av ett antal mindre samhälls
bildningar (Cassel 1998: 123, 126ff, 161, 181). Detta tror 
jag är en rimlig tolkning, som passar väl med mina resul
tat från bebyggelsestudierna. 

I stora delar av Skandinavien börjar det under yngre 
järnåldern/tidig medeltid växa fram riken, med en stark 
kungamakt och en jordägande aristokrati och kyrka (se 
bl. a. Bratt 2008), som till stora delar tar kontrollen över 
samhället, främst genom kontroll över jorden och pro-
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duktionen och lagstiftningen. Av detta syns inga direkta 
spår på Gotland. Det finns mycket som tyder på att det 
släktbaserade samhället, där jorden kontrolleras av släkten 
fortsätter att vara starkt på Gotland långt in i medeltiden. 
Byarna bör nog främst ses i samma ljus som under 
mellersta järnålder, alltså som centra för olika familjers 
aktiviteter, men nu med ökat fokus på handel. Här kunde 
olika medlemmar av familjerna samarbeta. Det skriftliga 
källmaterialet från medeltidens Gotland är väldigt magert 
med få källor. Historikern Nils Blomkvist menar, utifrån 
analyser av främst arvsregler i Gutalagen som bl.a. med
gav att bröder fortsatte att bruka gården tillsammans efter 
faderns död, att den gotländska gården var flexibel och 
kunde bestå av flera gårdar/parter/hushåll, som kunde 
variera över tiden under medeltiden (Blomkvist 2010). 
Det skulle då motsvara det som jag benämner byar. Ett 
exempel kan vara från gården/byn Bingle i Gothem 
socken, som är identifierad som en fordom ganska stor by 
i skattläggningskartorna i mina analyser. En gravsten från 
1326 är rest över en Petrus ... Dictus Bingil de Gautem, 
och bekostad av hans bror Olavr Bingil. Högst sannolikt 
bodde dessa båda bröder i samma by, centrerad kring en 
släkt, då de hade båda samma familjenamn som också är 
gårds/by-namnet, och idkande näringsverksamhet till
sammans. Idag finns flera gårdar där namnetledet -bingels 
ingår, som tillsammans med andra gårdar utgjorde den 
medeltida byn Bingels. 

I Gutalagen, som gällde ända fram till senmedeltiden, 
fanns ett förbud mot att sälja jord, " ... om ej trångmål 
nödgar därtill. Då tillsäge han närmaste fränder med 
sockenmän och ättemän, och de pröve, vad som nödgar . .. 
Men jord må aldrig köpas utom ätten." (Holmbäck & 
Wessen 1943: 229). På Gotland vill man uppenbarligen 
inte att jordegendomar med enskilda jordägare skall 
kunna etableras, utan det är familjerna, ätterna, som skall 
kontrollera jorden. Bördsrätt till jord fanns även i vissa 
fastländska landskapslagar, men i den gotländska är dessa 
paragrafer mer omfattande, och starkare i sin formulering. 
Även de omfattande restriktioner om jorddonationer till 
kloster och kyrkan (GL kap. 7), visar på att man inte vill 
ha en jordägande kyrka. Klostret i Roma hade bara ca tolv 

underlydande gårdar på ön, och avsnittet i Gutalagen kan 
vara tillkommet på förkommen anledning, för att för
hindar att klosteret fick kontroll över mer jord på ön. De 
största egendomarna hade klostret på Öland och i Estland. 
Gotland tillhörde sedan tidig medeltid Linköpings stift, 
men stiftet eller biskopen ägde ingen jord på Gotland, och 
biskopen hade lite inflytande över förhållandena på ön, 
utom i sina kyrkliga uppgifter. 

Det finns alltså inga spår av att större jordegendomar, 
tillhörande någon jordägande överklass, kyrkan, eller 
adel, någonsin funnits på ön, utan de gotländska gårdarna 
ägdes av gotländska bönder, även om det nog förkom att 
man kunde äga mer än en gård, som omtalas i Gutalagen 
(GL kap 28 §8). 

Det finns säkerligen flera faktorer som gjorde att det 
feodala samhället vi kan se på fastlandet inte växte fram 
Gotland. Avsaknaden av en kungamakt, och det ovan 
beskriva starka släktbaserade samhället är nog stora 
anledningar, men en annan starkt bidragande orsak är nog 
att det var enklare och mer lönsamt att engagera sig i 
handeln än att försöka lägga under sig jord, som medel till 
rikedom och makt. Studier av historikern Olof Holm 
(2012) från andra områden, främst Jämtland, pekar på att 
det i områden med en landsbygdsbefolkning som var 
starkt engagerad i handel så växte ingen jordägande klass 
fram, utan rikedomen och makten var knuten till handeln 
istället. På Gotland finns från vikingatid en stor mängd 
arabiskt och västeuropeiskt silver, som återfinns över hela 
ön, som vittnar om omfattande handel. En som forskat 
mycket kring silverskatterna är Majvor Östergren. Hon 
ser att mot slutet av vikingatiden sker en koncentration av 
skatterna som blir färre men större, vilket hon tolkar som 
att handeln koncentrerats till färre händer (Östergren 
1989: 65), vilket är en rimlig tolkning. Detta menar jag, 
leder till en ökad social stratifiering av samhället och 
maktkoncentration till färre familjer, som i analogi med 
Holms tankar, bygger sin makt och rikedom på kontroll 
av handeln, och inte på kontroll av jord som på fastlandet. 
Detta förstärks under medeltiden. Under tidig medeltid 
börjar de mest förmögna, och troligtvis mest inflytelserika 
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Figur 4. Fördelningen av de från olika källor kända 
medeltida stenhusen, som kan placeras någorlunda 
exakt till läge. Man ser två tydliga koncentrationer. 
Den ena på Storsudret och den andra nordöst om 
Visby. 

familjerna och personerna, den socioekonomiska eliten, 
att bygga sig stora stenhus som ett uttryck för sin makt 
och rikedom (Figur 4). Dessa hus måste ha krävt 
avsevärda resurser att uppföra. Gjorda uppskattningar 
utifrån äldre skriftliga källor och fysiska lämningar pekar 
på att ett par hundra medeltida stenhus en gång funnits 
(Qviström 1995; Svedjemo 2014: 124t). De är ganska 
jämnt spridda över ön, men med två koncentrationer; 
Storsudret och området nordöst om Visby. På Storsudret 
är gårdarna ofta små, men där finns de äldsta spåren av 
den stenindustri som blir väldig omfattande under 
medeltiden. Tusentals stenprodukter från Gotland åter
finns över hela Öster- och Nordsjöområdet vilket tyder på 
att det var stenbrotten, och handel med färdiga sten
produkter, främst dopfuntar, som ligger bakom rike
domarna som bekostande stenhusen på Storsudret. 
Koncentrationen av stenhus vid Visby kan nog mest för
klaras av handel som gick via Visby, men även här kan 
stenindustrin spela in, som på andra ställen på ön. 

En åsikt som har fått stor spridning är att det got
ländska samhället alltid varit förhållandevis, egalitärt och 
inte speciellt stratifierat, vilket jag menar är fel. Det 
egalitära gotländska samhället som vi ser i de historiska 
källorna, är troligen ett resultat av den ensidiga satsningen 
på hantverk och handel som väg till rikedom och makt, 
som gjorde att de ledande handelsmännen, den socio
ekonomiska eliten, utraderades när handeln kraftigt 
minskade. Minskningen började troligen redan i slutet av 
1200-talet, för att sedan rasa under 1300-talets senare del, 
då en serie välkända händelser slår hårt mot det got
ländska samhället och dess handel. De förmögna handels
männen hade de inga andra resurser, som jordegen
domar, att falla tillbaks på och gjorde en "klassresa" 
nedåt. Den tidigmoderna egalitära gotländska bondesam
hället, där jorden var den främsta resursen och som ägdes 
av fria bönder, är alltså en produkt av satsningen på 
handel under vikingatid och tidig medeltid som inte var 
hållbar. Inom den självägande bondeklassen under histo
risk tid fanns självklart en social skiktning, med en grupp 
dominerande storbönder och i botten ett fattigare skikt 
småbrukare. Jag tror att det sena 1300-talet och 1400-
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talet, är en vattendelare i det gotländska samhället, med 
två i vissa avseenden ganska olikartade samhällen på var 
sida. 

Åter till byarna 
Varför växer då inte kamerala byar fram på Gotland, som 
på fastlandet? Jag menar att den reglerade kamerala byn 
vi ser på fastlandet är en produkt av ett jordägande skikt 
bestående av aristokratin, kungamakten och kyrkan, som 
för att kontrollera sitt j ordinnehav i byarna, inför olika sätt 
att reglera byns struktur och liv. Bl.a. genom att ange 
turordningen på gårdarnas tegar i gärderna/vångama, och 
dess andel i byn, via storleken på gårdstomten. Det kallas 
solskifte respektive laga läge. På initiativ av nämnda 
jordägare blev dessa regler och paragrafer inskrivna i 
landskapslagarna tillsammans med andra bestämmelser 
för att de skulle kunna hålla ordning på sina jordegen
domar och skydda sina intressen i byn, där de kunde äga 
gårdar, som de arrenderade ut. I Gutalagen saknas sådana 
bestämmelser, där varken enjordägande kyrka, aristokrati 
eller stark kungamakt fanns. Det fanns alltså inga som 
hade intresse att reglera eller kontrollera byn och bylivet, 
utan där var byn uteslutande en social samarbetsorga
nisation, från början baserad på släktskapsband. Skatte
systemets utformning under dansktiden, där skatten 
bestämdes på tingsnivå av den danska överheten, men 
uppbörden skedde i lokalsamhället, gjorde att den danska 
överheten inte hade anledning att ha ett kameralt material 
på gårdsnivå. De gotländska byarna blir alltså inte fixe
rade i något sådant material utan kan förändras över tiden. 
När sedan sambandet mellan jord och släkt blir svagare, 
kan samarbeten mellan olika gårdar skifta över tid, något 
som syns i det sentida etnologiska materialet. Detta är 
troligen en succesiv process och redan i mitten på 1600-
talet hade en tredjedel av alla bönder köpt sin gård. 

Denna artikel är i stort sett en sammanfattning på 
svenska av mina huvudteser framförda i min avhandling 
Landscape Dynamics - Spatial analyses oj villages and 
farms on Gotland AD 200-1700, från 2014. Dock med 
några mindre tillägg. I den finns en mer detaljerad be
skrivning av det mesta som jag skisserat här, men den är 

som framgår av titeln på engelska. Den finns tillgänglig 
som PDF på internet. 
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