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►

TexT: Oscar TörnqvisT

I första delen av denna artikel framgick att ka-
pellplatser kan tas som avstamp för att studera 
kyrklighet och heliga personer i skärgårdarna. 
Frågan är då vad kapellplatserna egentligen 
hyste för personer och verksamheter.

KapellplaTser Och  
mariTima cenTalpunKTer
Westerdahl (2006b) gör ett försök att sätta ka-
pellplatser, även medeltida, i ett större samhäl-
leligt sammanhang där kapellplatserna tonar 
fram som delar av ”servicedepåer” (min term) 
där det kyrkliga fick samsas med kost, logi och 
övrig verksamhet riktad åt framförallt fiskare 
och sjöfarare på öarna och skären. En liknan-
de tanke har ofta förts fram vid forskningen 
kring lotsning (t.ex. Cederlund 1997) och 
sjövägsbeskrivningen känd som ”det danska 
itinerariet”, senast av Breide (2006), där bil-
den av en lokalt organiserad mångfacetterad 
maritim service centrerad till vissa viktiga 
knutpunkter växer fram, försiktigt föreslagen 
för en så tidig period som 1200-talet. Wester-
dahls (2006b) uppdelning av kapellplatserna 
i kategorier såsom skärgårdskapell, maritima 
kapell, fiskekapell, kapell på öar osv. är dock 
problematisk eftersom det är kapellens roll 
som är relevant, organisationen bakom dem 
och deras inverkan på samhället, inte t.ex. hu-
ruvida kapellen låg på en ö, eller är att definie-
ras som ”maritimt” eller ”skärgårds-”. Det är ju 
denna roll vi måste undersöka för att förstå det 
komplicerade andliga eller kyrkliga aktörska-
pet och landskapet. Problematisk är även hans 
åsikt att kapellen tidsmässigt är att uppfatta 
som ett utslag av la longue durée med Braudels 
terminologi, eftersom ju kapellen motsvarar 

fluktuerande kyrkliga eller andliga incitament 
i ett tusenårsperspektiv, vari alltså finns inbäd-
dat meningsbärande kortare konjunkturer och 
långlivade sega strukturer. Dessa svagheter till 
trots stärker Westerdahls diskussion bilden av 
att vi måste söka fysiska noder i skärgårdsha-
ven som har hyst kapell, så tidigt som under 
medeltid.

KöpmansKapell Och landsKöp
Det har visat sig att många kustanknutna ka-
pell framförallt i sydskandinaviska områden 
bör ses som köpmanskapell, etablerade av ett 
köpmansgille bestående av traktens rikare 
personer. Sådana kapell hade som syfte att ut-
göra köpmännens replipunkt. Där kunde de 
förrätta bön, finna härbärge och skydd, idka 
köpenskap och till och med lagra sina varor 
inför någon marknad. Det finns tecken på att 
eventuella begravningsplatser invid kapellen 
var ämnade åt besökande köpmän och främ-
lingar, eftersom det var förbjudet att begrava 
främmande på sockenkyrkogården (Boström 
& Göranson 2011, Brynielsson 2000:17f, 21ff). 
Sådana kapellplatser är ganska monumentala 
i jämförelse med de mer blygsamma träkapell 
som vi finner längre norrut längs Sveriges kust. 
Med kapellet vid Drakön i Hälsingland (Lund-
ström 1981) som exempel kan vi dock förmoda 
att det har funnits en glidande skala mellan de 
centrala handelshubbarna såsom vid Sikavarp 
på Öland, de regionalt mer relevanta, såsom 
Drakön, samt de lokala, vilka allmänt tolkas 
som fiskarkapell där fiskarena bland annat 
kunde förvara sina redskap. Den förenande 
länken skulle här vara landsköp, dvs. den små-
skaliga handel som främst under första halvan 

av medeltiden var förlagd till landsbygden och 
till skärgårdens öar. I och med Magnus Eriks-
sons landslag som trädde i kraft under 1350-ta-
let förbjöds landsköpen, och handeln centrali-
serades till städerna och belades med tull och 
avgifter (Nordström 1839:346ff). Landsköpet 
var under flera hundra år en tidvis ljusskygg 
verksamhet förknippad med många konflikter 
och slitningar mellan kungen, borgarna och 
landsorten (Sandström 1996:54ff, 113f). Lands-
köpet på öarna bestod till stora delar av handel 
med fisk (Helmfrid 1995). I ljuset av detta blir 
det tämligen uppenbart att de maritima knut-
punkterna med fiskekapell även inkluderade 
platser för köpenskap, ibland inordnat i större 
nätverk under något handelsgille. Vid flera s.k. 
tomtningslokaler, platser med tomtningar tol-
kade som medeltida fiskelägen, har flera med-
eltida mynt påträffats, trots att bara små ytor 
har provundersökts (Stibéus 2005, Norman & 
Petersson 2009). Vid Furö påträffades en hel 
penningpung. Varför skulle fiskarbonden ta 
med sig sina besparingar till skäret om inte för 
att bedriva handel? Denna handel som även 
inkluderade byteshandel finns för övrigt om-
nämnd i Per Brahes handbok för unga adels-
män, Oeconomia, ursprungligen från första 
halvan av 1500-talet (Brahe 1677).

Andliga uttryck kunde alltså ha flera länkade 
verksamheter. Kyrkan hade även gods som 
bedrev gruvdrift, fiske och andra näringar i 
skärgården och tillhandahöll tjänster såsom 
själasörjande, härbärgen, fattigvård osv. Vi har 
dessutom all anledning att förmoda att öarna 
kunde tjäna kyrkans tjänare direkt, som retreat 
för kontemplation, dvs. som eremitage. Det är 

vem var Gunnar  
som gick på vattnet?
del 2: Kyrkans aktörer och en möjlig eremit i södermanlands medeltida skärgård

i förra numret av mT presenterades legenden om Gunnar, i vilken anges att en helig man skall ha bott på 
det lilla skäret norrskär vid Gunnarstenarna under medeltiden. Behovet av att förstå kulturlandskapet 
utifrån olika aktörskap betonades, och med utgångspunkt från kapellplatser diskuterades en okänd och 
komplicerad katolsk geografi inom vilken Gunnar kunde få plats. Kan man genom att driva denna diskussin 
vidare försöka slå fast vem Gunnar var och vilken roll han hade i samhället – om nu legenden talar sant?
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► alltså viktigt att se överlappande aktörskap och 
verksamhetet i landskap och aktörsnätverk.

sjöfärder Och väGfararKapell
Man behöver nog inte leta efter viktiga och 
stora hamnar eller fiskelägen för att kunna på-
träffa kapell i skärgårdarna. Det finns tecken 
på att sjölederna på många sätt kan jämföras 
med landsvägarna när det gäller samhällelig 
närvaro och etableringar (Westerdahl 2006a). 
Den centrala placeringen av kapellplatserna 
och begravningsplatserna i Södermanlands 
skärgård talar även för en sådan bild.

Längs vägarna har funnits kapell och härbär-
gen för resande och pilgrimer. Exempelvis har 
det längs kustvägen norr om Kalmar påträf-
fats ett antal kapellplatser från medeltiden; S:t 
Botulfs kapell vid Kråkerum (Brunius & Ferm 
1990:196, 204f, Domeij 1963:127f), Pata kapell 
vid Strömsrum (Klackenberg 2001), i Ålems 
socken vid Ålemsskogen (Johansson & Jons-
son 2005:7), samt S:t Jürgens kapell (Kärrdahl 
1972) och vid Torp, Byxelkrok. Kronbäcks 
kloster, ett Johanniterbygge från 1400-talet, 
har troligtvis en föregångare i ett härbärge, 
eller själahus, som ensligt belägna härbärgen 
kallades under medeltiden, samt ett kapell 
från 1200-talet. Första gången som ett hospital 
omnämndes i området var år 1292 (Holmén & 
Ring 2007:10). Kapellet i Pata kunde dateras 
genom fynd av mynt till tiden 1480–1530 och 
var en träbyggnad som därefter förföll. Dessa 
kapell var mycket enkla byggnader och med 
tiden har de flesta spåren av dem försvunnit. 
I Östergötland låg under medeltiden det lilla 
S:t Anna kapell, ensligt på en udde i Slätbaken, 
med hamnplats för besökare, som måste tolkas 
som ett maritimt vägfararkapell. Kapellet kom 
att namnge S:t Annas skärgård. Strax öster om 
detta låg det strandanknutna medeltida Sant 
Antonii Capell, byggt utav trä (Larsson 1996).

En speciell form av resa under medeltiden var 
pilgrimsvandringarna. De resande kunde ta in 
på de många själastugor som rests efter vägen 
(se t.ex. Lindeblad 2004:111). Pilgrimsvand-
ringarna antas ha förbjudits vid riksdagen i 
Västerås 1544, men de fortsatte troligen längre 
in mot slutet av 1500-talet. Genom Hälsing-
land ledde minst ett tiotal vandringsleder till 
Trondheim, använda inte bara av pilgrimer, 
eftersom dessa använde sig av redan etable-
rade stigar och handelsleder. En dagsetapp 
på 25–30 kilometer innebär att det med gan-
ska korta avstånd måste ha funnits härbärgen 
för pilgrimerna (Hovanta 2008:25f). En sådan 
plats är Själstuga på Ödmorden, där det fanns 

ett sälohus, härbärge, omskriven 1302 i ett brev 
av ärkebiskop Nils Alleson. Däremellan fanns 
det troligen vägfararkapell, rastställen i form 
av källor och platser med s.k. tavlor, helgon-
bilder uppsatta längs vägen på ett avstånd av 
6–8 kilometer, vilket motsvarar det medeltida 
vägmåttet rast (Lundell 2002:30).

Många pilgrimsvandringar startade i Mälar-
dalen och där kunde man ta sig ett stycke på 
väg med båt. Längs kusten finns flera fiskarka-
pell, fiskehamnar och naturhamnar. Man skall 
alltså troligtvis se Kirkeskeer, Enskär, Rånö, 
Lacka m.fl. bland annat som platser för väg-
fararkapell. Det finns flera anledningar (Wes-
terdahl 2006a) att betrakta vattenvägarna som 
vilka vägar som helst. Gunnarstenarna ligger 
förstås extremt centralt i inloppet till Stock-
holms skärgård men eftersom ön erbjuder en 
så pass dålig hamn för besökare att vila vid är 
det svårt att se något rationellt i en ”normal” 
kapellplats och regelrätt härbärge här.

Kapell Och BeGravninGsplaTser
I sammanhanget måste förekomsten av be-
gravningsplatser i skärgården beröras. Nor-
man (1993:96) har noterat att dessa platser ofta 
ligger långt bort från övrig bebyggelse men i 
närheten av farleder. Platser i skärgårdarna ut-
pekade som begravningsplatser är ofta mycket 
små, med en diameter av omkring 10–20 me-
ter, ofta kvadratiska eller rektangulära med 
en enkel bogårdsmur av lokalt stenmaterial. 
Denna enkla mur upfyllde ändå den medeltida 
lagens krav på att skilja vigd jord från allmän-
ning (Johansson 1989). I Sörmlands skärgård 
finns anläggningar på Landsort, Fifång och 
Lacka. På Sandskär finns dessutom uppgift 
om ytterligare en begravningsplats. Där kunde 
dock vid inventering bara iakttas några vaga 
husgrunder. Dessutom finns ett antal begrav-
ningsplatser på de större öarna, varav den på 
Rånö är från medeltiden.

Den folkliga traditionen (Norman 1993:96) gör 
gällande att dessa platser antingen var kolera- 
eller pestkyrkogårdar eller begravningsplatser 
för ilandflutna drunknade sjömän, samtliga 
från relativt recent protestantisk tid. Även om 
historisk vittnesbörd från senare sekel gör det 
troligt att flera av dessa platser har använts 
som karantänsstationer och för att begrava 
sjömän (t.ex. Andersson & Boije 2000) finns 
det inget som säger att den folkliga traditio-
nen fångar in meningen med alla dessa platser. 
Framförallt gäller det uppfattningen om att de 
skall ha använts för att begrava kolerans eller 

pestens offer, en uppfattning som med all san-
nolikhet är en vitt utbredd vandringssägen.

Frågan som inställer sig är om inte vissa av 
dessa platser skall ses i ljuset av katolsk ri-
tual. Dateringsmässigt har flera platser med 
bogårdsmurar kunnat föras till katolsk tid; 
anläggningen på Enskär, en begravningsplats 
på Bokö, Mönsterås samt Örskärskyrkogården 
på Holmön, samt troligtvis även jungfrugra-
ven i Lövånger. En vanlig uppfattningen är 
att många av dessa platser inte kan ha utgjort 
regelrätta kyrkogårdar, eftersom kapellplat-
serna inte hade tillstånd för begravningar (jfr 
Westerdahl 2012:267ff), och att vi dessutom 
saknar kapell på många begravningsplatser. 
Men den är inte relevant eftersom det under 
tidig medeltid enligt den äldre Gulatingslagen, 
kapitel 14, fanns helgad mark utan kapell, där 
man kunde begrava döda, och att vi med allra 
största sannolikhet inte har påträffat alla ka-
pellplatser på grund av dåligt bevarande och 
bristfällig inventering. Sanmark (2004:267ff) 
poängterar även att prästerskapet och kyrkans 
män måste ha haft andra platser än kyrkor för 
predikan och religiösa ceremonier innan ett 
nätverk av kyrkor hade anlagts, och där ett tätt 
nätverk saknades. Hon pekar på den utbredda 
seden att resa stenkors (och antagligen många 
träkors som inte bevarats) samt användandet 
av portabla altare. År 1244 ger påve Innocen-
tius (IV) generalmästaren och bröderna av 
predikarorden tillstånd att förrätta gudstjänst 
med konventet vid ett flyttbart altare, när de 
befinner sig på resande fot bortom städer och 
byar (SDHK 539). Sanmark gör även en poäng 
av att prästens ställföreträdare kunde utföra ri-
tualer då prästen inte stod att uppbringa, t.ex. 
långt från sockenkyrkan.

Vi ser här alltså att en del begravningsplatser 
mycket väl skulle kunna kopplas till senare 
försvunna kapell, till tillfälliga religiösa behov 
(t.ex. sjöolyckor) eller som lokala begravnings-
platser för en lokal fiskarbefolkning. I samtliga 
fall är det dock fråga om religiösa ritualer i 
ett sakralt landskap. Den skenbara bristen på 
kapell vid bogårdsomgärdade begravnings-
platser i skärgårdarna kan då förklaras som en 
effekt av träkapellets dåliga bevarande. Ett ex-
empel på detta är S:t Botulfs kapell i närheten 
av Kråkerum, Småland. Detta omtalas år 1515 
som ”Capella Boskulla circa Krakerum sancti 
Botolffi” i biskop Hans Brasks förteckning över 
kapell i Linköpings stift som inte hade någon 
präst. När mönsteråsprästen Peder Munsterus 
år 1667 skulle nedteckna sin bygds antikvite-
ter skriver han att endast bogårdsmuren fanns ►
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kvar av kapellet, vilket inte hade varit i bruk 
i mannaminne (Brunius & Ferm 1990:196, 
204f). I Finland byggdes under 1600-talet 246 
nya träkyrkor. Av dem är idag endast 16 beva-
rade. I Sverige är 54% av de 419 kända kapellen 
och kyrkorna av trä från 1600- och 1700-talet 
förstörda. Antagligen föreligger här ett stort 
mörkertal. Särskilt stor är förstörelsen i östra 
Mellansverige, där över 75% är borta. (Lind-
blad et al. 2000:36ff)

Vi kan alltså räkna med att flera medeltida be-
gravningsplatser med bogårdsmur men utan 
kapell mycket väl kan ha haft sådana (jfr Wes-
terdahl 2006b:161, ett möjligt exempel med en 
stensyll innanför en bogårdsmur i Norman 
1993:147ff).

Begravningsplatsen på Kökar (Gustavsson 
1995) och köpmanskapellens begravnings-
platser med deras slutna användargrupp av 
köpmän (Boström & Göranson 2011) gör det 
relevant att föreslå att flera av de små begrav-
ningsplatserna i skärgården nog anlades direkt 
för olika slutna sällskap, t.ex. ett lokalt katolskt 
prästerskap, munkar eller religiösa handelsgil-
len, samt att sådana grupper alltså har haft fler 
anledningar att uppehålla sig i skårgårdarna.

francisKaner, själasTuGOr,  
Kapell Och eremiTer
Vid sidan av sockenkyrkans rutin, pilgrimsre-
sorna och de små kapellen präglades 1200-ta-
lets dynamiska kyrklighet, på landsbygden, 
längs vägarna och i städerna, av en speciell 
aktörsgrupp, tiggarordnarna. Bröderna äg-
nade sig åt sjukvård, själavård och predikan 
och befann sig på resande fot för att kunna nå 
fram till så många som möjligt. Både francis-
kaner och dominikaner var tiggarmunkar som 
förlade sin verksamhet till tätbefolkade orter, 
där man kunde förutse en viss ekonomisk 
expansion. Tiggarordnarna hade kommit till 
i opposition mot tidigare klosterordnar som 
innehade både gods, guld och makt. Francis-
kanerna utmärkte sig genom att de gick bar-
fota och var klädda i grått, varför de kallades 
gråbröder.

Inom tiggarordnarna var i enlighet med or-
densreglerna individuellt ägande förbjudet. 
Donationer av mark omvandlades ofta (men 
inte alltid, som vi skall se nedan) till pengar 
som förvaltades av personer utanför orden. I 
samband med sina predikoresor önskade sig 
bröderna därför betalning i natura, ibland i 
mindre penningsummor. Varje konvent, eller 
kloster som det kallas i vanligt tal, ansvarade 

för ett visst område, den s.k. terminen där de 
utövade sin själavård. Detta område kunde lig-
ga långt ifrån konventet och av den anledning-
en fanns ofta kapell uppfört inom terminen. 
Till kapellen kunde även höra en bostadsdel, 
ett lagerutrymme och härbärge för resande. 
Under vissa delar av året, när verksamheten 
var som störst, fungerade kapellen som små 
ordenshus. (Ohlsén & Ternström 2006)

Franciskanklostret på ögruppen Kökar (se fi-
gur 1), strax söder om fasta Åland, är ett ex-
empel på ett utmarkskloster i skärgårdsmiljö. 
Klostret placerades strategiskt i anslutning till 
den medeltida segelleden mellan Sverige och 
Finland (Gallén 1993). Inkomsterna fick brö-
derna genom det omfattande fisket och den 
livliga sjöfarten. Under tidig medeltid uppför-
des ett sjöfararkapell i anslutning till farleden. 

Runt de större städerna växte det från och 
med 1200-talet fram större hospital och hel-
geandshus för sjuk- och fattigvård under de 
olika klosterordnarna (Arleskär 2007). Kyrkor 
och kapell grundades vid större fiskelägen som 
t.ex. Marstrand, Skanör och Falsterbo (Aasma 
1974). I mer perifera lägen förekom det mindre 
fattig- och sjukstugor, eller själastugor, samt 
terminarhus och allmosehus, jämförbara med 
enklare härbärgen och lagerlokaler. Många av 
dessa drevs av franciskanerna. Ett allmosehus 
var placerat på Vätö i Stockholms skärgård 
(Jansson 1964:98, Lovén 2001:255). Wilcke-
Lindqvist (1961) kopplar en dopfunt i Vätö 
kyrka med Vätös äldre moderkyrka, Frötuna, 
och menar att Frötuna byggdes av cistercien-
serna, av klostrets arbetare, s.k. conversi, och 
följaktligen att klostrets lekmän i skärgården 
inte bara ägnade sig åt godsdrift och skär-
gårdsfiske utan även kyrkobyggen.

Klostret i Krokek anlades nära ett rastställe vid 
Krokbäcken på gränsen mot Sörmland. Här 
passerade många resande och för munkarna 
blev det en viktig uppgift och inkomstkälla att 
ge mat och husrum åt dessa. Färdvägen över 
Kolmården och förbi denna plats vid Krok-
bäcken var en del av kungens väg, den s.k. 
eriksgatan. Sannolikt ersatte Vårfruklostret 
en äldre etablerad själastuga. Till dessa själa-
stugor kunde även ett kapell vara knutet. Det 
finns ytterligare exempel på ensligt belägna 
franciskankloster såsom Torkö i Blekinges 
skärgård. (Ohlsén & Ternström 2006)

Den helige Franciskus av Assisi, grundaren till 
franciskanerna och munkarnas förebild, levde 
stundtals som eremit och utfärdade riktlinjer 
för eremitliv i den korta skriften Regler för 
eremitage, där han uppmuntrade till samtal, 
kontemplation och närhet till Gud (Robson 
2012:41). Eremiterna, som respekterades högt 
för deras andliga renhet, underhölls ofta av de 
välbärgade i samhället och anlitades av allmo-
gen för bön, råd, ibland spådomar, samt and-
lig vägledning (Licence 2011). Kombinationen 
utmarksetablering av kloster och klostergods 
kan reflexmässigt kanske ses som ett uttryck 
för cistercienserorden. Gränsen mot tiggar-
ordnarna när det gäller folkhälsoarbete och 
förekomst av eremiter i utmarksmiljöer är 
dock flytande, men hela detta är ett europeiskt 
mönster för 1200-talet (Dewitte 2004).

Om kunskapen om eremiter är dålig finns i 
alla fall några tecken på s.k. recluse eller inclu-
se, dvs. personer som lever isolerat eller inne-
slutet i en liten cell, ibland vidbyggd en kyrka, 
och där tjänar gud och människor som andliga 
ledsagare och orakel. Lovén (2001:253) pekar 
på en uppgift i Karlskrönikan om en kvinnlig 
inclusa som ger Karl Knutsson (Bonde) po-
litiska råd som ett slags orakel. Lovén pekar 

►

►

Figur 1. S:ta Anna kyrka på Kökar, Åland. Kyrkan är byggd ovanpå den medeltida 
klostergrunden. Foto: Anna Rydin, Wikimedia Commons.
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även på ett möjligt eremitkapell byggt vid 
havsstranden söder om Borgholm, tillhöran-
de Vadstena kloster. Till kapellet hörde en he-
lig man, knuten till Borgholms slott (nämnd 
även av Boström & Göransson 2011:9).

dOminiKaner Och francisKaner  
i sKärGården
1200-talet var en expansiv period för tig-
garordnarna. Franciskanmunkar grundade 
i Stockholm ett kloster på 1270-talet, vars 
kyrka numera kallas Riddarholmskyrkan. År 
1289 grundades det franciskanska S:ta Klara 
kloster, även det i Stockholm (Ahnlund 1953, 
bl.a. 115ff). Något tidigare, år 1237, etablerade 
sig dominikanerna i Sigtuna. 

För Sörmlands del etablerade sig franciska-
nerna i Nyköping år 1280. Tiggarordnarna 
var kända för sitt stora intresse för sjöfart. De 
vände sig exempelvis år 1202 till kung Val-
demar Sejr för att få tillstånd till en fyrbåk 
på Falsterbo rev (SDHK 297). På 1430-talet 
stötte den skeppsbrutna venetianaren Pietro 
Quirini på en broder från Bergens konvent 
som övervintrade hos fiskarena på ön Röst i 
Lofoten och på våren följde fiskeflottan till-
baka hem. Från mitten av 1400-talet känner 
vi enligt ovan Kökars konvent i Ålandsskären. 
Bröderna skötte dessutom själavården vid kro-
nofisket i utskären där, vid Mörskär och Utö. I 
Blekinge uppstod likaledes i slutet av 1400-ta-
let enligt ovan ett franciskankonvent ute på 
Torkö (Gallén 1993:41f). Gallén ser det som om 
tiggarbröderna i hela Skandinavien hade kust-
områdena med deras hamnar, fiskelägen och 
sjöfart som sitt särskilda verksamhetsområde, 
där de kompletterade sockenprästerskapets 
arbete och samtidigt skaffade sig sin utkomst. 
Detta daterar Gallén till omkring mitten eller 
slutet av 1200-talet. Han menar vidare att hela 
sjövägsbeskrivningen kallad ”det danska inti-
nerariet” (Breide 2006) skall dateras till 1200-
tal och ses i ljuset av franciskanernas verk-
samet och resor längs kusterna. Vid studiet av 
detta itinerarium har det på den finska sidan 
påträffats över 20 kapell eller indikationer på 
kapell, flera med säkra medeltidsdateringar. 
Kapellen tolkas som huvudsakligen anlagda 
under 1200-talet av franciskaner (Edgren & 
Hiekkanen 1993).

Dokument från åren 1488 och 1492 visar att 
Sigtunakonventet tog hand om själasörjandet 
vid fiskeplatsen Svenska Högarna i Stock-
holms skärgårds yttersta havsband (SDHK 
32093, 32753). Detta konvent predikade dock 
redan år 1305 vid sälmarknaden i Stockholm 

(Gallén 1993:41). Flera forskare hävdar även att 
fisket i sig har varit en anledning för kyrkan att 
etablera sig i framförallt Norrlands kustband 
(Grundberg 1989, Wallerström 1983), och man 
kan förstås mena att de ”stormän” man tycker 
sig se t.ex. vid maritima knutpunkter såsom 
Kyrkesviken, från 1200-talet med sitt kapell 
(Grundberg 1994), mycket väl kan ha varit 
en kyrklig ”storman”. Kanske kan man se en 
sådan karaktär i den beväpnade prosten och 
storgodsägaren som omnämns i testamentet 
från kustsocknen Bälinge år 1275 (SDHK 965).

Som slutsats av detta kan vi förvänta oss när-
varo av dominikaner och franciskaner på fis-
keskär och i kustbandet i Sörmland. Vid sidan 
av kyrkans godsarbetare med profana sysslor 
(både munkar, lekmän, conversi, och landbor 
på klostergods) måste vi förvänta oss olika 
andliga uppdragstagare, både mobila och sta-
tionerade till kyrkans godsinnehav eller till 
kommunikativa och ekonomiska knutpunkter.

Här är det på sin plats att undersöka kyrkans 
eventuella jordinnehav i Sörmlands skärgår-
dar under aktuella period.

KyrKans marKinnehav vid sörm-
landsKusTen under senT 1200-Tal
Kyrkans godsinnehav och verksamhet i om-
rådet kring Gunnarstenarna är bl.a. på grund 
av Gustav Vasas reduktion och senare kom-
plicerade marktransaktioner ganska oklart 
(Quist 1930:60f). Vi saknar många uppteck-
ningar från katolsk tid. Gustav Vasa beslagtog 
klostrens och kyrkornas gamla böcker med 
början år 1527, brände stora samlingar (bl.a. 
historikern Olaus Petris stora bibliotek) samt 
slaktade andra och använde pergamentsidor-
na som omslag till sina egna arkivhandlingar. 
De gamla katolska handskrifternas pergament 
räckte i ungefär hundra år, sedan var mate-
rialet förbrukat (Abukhanfusa 2004). Det 
skriftliga källmaterialet från tiden före Gustav 
Vasa är alltså strängt begränsat. Det allmän-
na mönstret kan dock sägas vara att fr.o.m. 
1100-talet grundades kloster efter donationer 
av gods från kungen eller någon storman, och 
att kyrkan successivt under framförallt första 
halvan av medeltiden erhöll stora förläningar 
av mark och gods som monumentala varianter 
av avlatsbrev; den värdsliga maktens syndaför-
låtelse. (se t.ex. Lovén 2010)

Vi kan trots brister i källmaterialet konstatera 
att under 1200- och 1300-talen var domkyrkan 

►

►

Figur 2. Donationer till S:ta Klara kloster (franciskanernas systrakonvent) och till Tyska orden kan 
exemplifiera klostrens och religiösa ordnars ekonomiska intressen i skärgårdarna under 1200-talet. 
Ett rekonstruktionsförsök av farlederna som ligger bakom det s.k. danska itinerariet, en geografisk 
beskrivning antagligen från mitten av 1200-talet, visar var man troligtvis rörde sig mest frekvent med 
lite större farkoster. Datakällor: SDHK, Janzon & Rahmqvist 2002 samt Nordberg 1997.

Stockholm
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i Strängnäs en stor markägare i området. Un-
der en kortare episod under 1400-talet hade 
Vadstena kloster innehav i Ösmo socken. Från 
Stockholms skärgård vet vi att Runmarö med 
kringliggande öar inklusive Munkö (se figur 
2) försäljdes och doneras i olika omgångar till 
kyrkan; år 1167 (klosterbröderna i Julita), 1240 
(kyrkan och munkarna i Saba [Julita]), 1288 
(S:ta Klaras systrakloster), samt 1289 (också 
S:ta Klaras systrakloster), se figur 2 (SDHK 
218, 521, 1394, 1458, se t.ex. Hedenstierna 1995 
och Göthberg 2012:28ff).

Under 1200- och 1300-talen var Nyköping en 
av Sveriges viktigaste hamnstäder, alltså en 
bra plats för att bygga upp ett kloster. Mark-
innehavet kring Nyköping och de närliggande 
skärgårdarna i Sörmland är också dåligt känt. 
Ur ett medeltida brev från år 1250 framgår 
dock att drottning Katarina av Sverige på inrå-
dan av bl.a. Birger jarl och biskop Lars i Skara 
upprättar sitt testamente och skänker mycket 
mark, bland annat i och kring Nyköping, till 
klostret i Gudhem på villkor att avkastningen 
från dessa ägor går till uppbyggnad av klostret; 
vidare fördelar hon många gods bland kloster-
ordnarna; övrig lös egendom och vadhelst som 
tillkommer henne från kungens sida avsätter 
hon för fromma ändamål och till att fördelas 
som allmosor i enlighet med jarlens, skarabis-
kopens och hennes farbror Holmgers gottfin-
nande (SDHK 642). Här framgår att klostren 
även i denna del av skärgården och kusten 
gjordes till stora markägare under 1200-talet.

Visst markinnehav blev dock kortvarigt. 
Nyköping var mycket viktigt för den unga 
kungamakten. Ur medeltida brev från år 1253 
framgår att ärkebiskopen i Uppsala samt bi-
skoparna i Linköping, Skara, Strängnäs och 
Finland kungör och stadfäster ett jordabyte 
mellan Birger jarl och Gudhems kloster, var-
vid Birger får bland annat Nyköping ”østana” 
och ”vestan” med alla tillägor, vilka drottning 
Katarina tidigare skänkt till klostret, och klos-
tret i sin tur kompenseras med andra ägor 
(SDHK 682). Här är det alltså frågan om att 
kungen bytte till sig det kustanknutna Nykö-
ping, grunden till det kommande slottslänet 
som kom att påverka framförallt borgarnas, 
vägnätets och godsens kulturgeografi under 
lång tid. Under 1300-talet köper framför allt 
Bo Jonsson Grip upp många gods och gårdar i 
Sörmlands skärgård från olika kyrkliga perso-
ner (Janzon & Rahmqvist 2002, Janzon 2006).

Vi ser alltså att kyrkan och tiggarordnarna vid 
slutet av 1200-talet hade både markinnehav 

och verksamheter i skärgårdshaven men att 
även kronan var en stark maktfaktor, speciellt 
knuten till de framväxande städerna och bor-
garna under detta sekel. Enligt medeltidshand-
lingarna (Janzon & Rahmqvist 2002) domine-
rade dock frälset närmast totalt när det gäller 
innehav av mark, gårdar och torp i skärgården, 
i alla fall under 1300-talet och framåt då det 
finns mer fullödiga källor. Som regel var öarna 
ianspråktagna och lydde under något frälse-
gods i kustbandet. Men vi ser även att etable-
ringen av den tidiga medeltidens kyrkor och 
socknar till mycket stora delar direkt berodde 
av enskilda stora markägares initiativ och do-
nationer. Ett stort antal kyrkor i gamla bosätt-
ningscentra kan betraktas som gårdskyrkor 
eller egenkyrkor (Tegborg et al., 1998:104, Tol-
lin 2010:46ff), en förelöpare till de gårdskapell 
som fanns bland annat på Nynäs gård (Quist 
1930:299ff), till vilket Gunnarstenarna hörde 
under högmedeltiden (Janzon & Rahmqvist 
2002:263f). Här är dateringen problematisk 
och det är osäkert om Gunnarstenarna hörde 
till Nynäs under slutet av 1200-talet men det 
finns inget som talar emot denna hypotes.

Det är rimligt att föreslå att 
Gunnarstenarna togs i anspråk 
av det lokala frälset och att klos-
terordnarna var intresserade av 
själavården i denna utmark som 
annars låg utanför sockenkyr-
kans kontroll. Gunnar skulle då 
varit en själasörjare knuten till 
något av konventen i Nyköping. 
Men vad gjorde han på skäret?

själasörjare Och 
enslinGar på öar
Blickar vi mot de brittiska öar-
na, varifrån den mission kom 
som kom att resultera i Sörm-
lands och Västmanlands apost-
lar (Eskil, Botvid och David), 
hittar vi ett stort antal eremiter 
på öarna runt kusterna (Voraig-
ne 1470, Kingsley 1891). Här är 
förstås det skriftliga källäget ett 
helt annat.

Vid eremiternas boningar fanns 
ibland även annan verksam-
het förlagd, såsom hjälp för 
sjöfarande, kapell och fyrbåkar 
(Miller 2003). De eremiter som 
levde på dessa ensliga platser 
försörjde sig ofta som t.ex. fis-
kare eller färjkarlar.

Arvid Afzelius ger i sin monografiserie 
Swenska folkets sago-häfder flera exempel på 
eremitboningar, eremithus eller ensittares 
boningar, som han även kallar dem. Han be-
skriver en sådan boning färggrant, snudd på 
burleskt, som ”… en koja i skog eller ödemark, 
utan annan bekvämlighet eller prydnad än en 
dödskalle på bordet och ett timglas, en bädd 
av halm eller mossa och en vattenkruka …” 
(jfr figur 3). Helige Anselms kapell, som låg 
vid vägen inåt Närkes skogar mot Östergöt-
land, pekas ut som ett gemensamt eremitage 
och kapellplats för flera av skogens ensittare. 
Lämningar skall ännu under Afzelius tid fin-
nas vid gården Djupedal (Afzelius 1845:122f, 
1851:176). Han beskriver cellerna som att ”de 
vore små träkojor och hade lika litet, som de-
ras invånare, anspråk att få ett långvarigt min-
ne i världen”. Dessa enslingar undervisade bl.a. 
Gudmar Månssons söner (ibid.). Denne Gud-
mar Månsson finns omnämnd som riddare, 
rådman och lagman i Västergötland, alltså en 
av rikets främsta personer.

►

►

Figur 3. En färggrann kliché av en eremit i bön. Notera dödskal-
larna, helt i Afzelius anda. Oljemålning av Gerrit Dou, 1670.
Källa: Wikipaintings.



12        mt 3/2013

Vi har ingen levande tradition om eremiter i 
nordiska skärgårdar, associationen är istället 
indirekt och bygger på att bristande textuella 
källor inte skall styra vår tolkning av ”tysta” 
historiska perioder. Några korta notiser finns 
trots allt att tillgå. Ardgar var en eremit och 
präst som skickades till handelsplatsen Birka 
av Ansgar omkring år 850. I Birka tjänstgjorde 
han under tio år som präst för att hjälpa Bir-
kas hövitsman Herigar. Efter att denne dött 
lämnade Ardgar området och återupptog 
troligtvis sitt tidigare liv som eremit (Robin-
son 1921:11). På Färöarna fanns redan under 
vikingatiden vid nordbornas ankomst små-
grupper av iriska munkar som ville leva er-
emitliv. Enligt Färingasagan började nordbor 
bosätta sig på öarna på 870-talet (Almqvist 
& Olofsson 1992). I sagamaterialet finns ett 
antal omnämnanden om isländska eremiter 
från främst 1100-talet. Det engelska helgonet 
S:t Bartholomew av Farne var ursprungligen 
en norsk viking och englandsimmigrant som 
under 1100-talet skolades till präst och munk 
i Durham och slutade sina dagar som eremit 
på ön Inner Farne utanför Englands östkust 
(Leslie 1885:331). Från 1200-talet omtalas att en 
godsägare kallad Raimund i Närke upplät sin 
gård Boda åt eremiter (Hildebrand 1869:66). 
Det norska och isländska sagamaterialet be-
rättar att Olav Tryggvasson blev omvänd till 
kristendomen och blev en hårdhänt missionär 
efter att han mött en eremit och spåman på 
Scilly-öarna omkring år 988 (Sturlasson 1911).

Anders Sunesen, född inom den danska stor-
mannasläkten Hvideätten, var under början 
av 1200-talet ärkebiskop i Lund. Han deltog i 

korstågen mot esterna för att sprida den krist-
na läran. År 1223 drabbades han av gikt, avsade 
sig sitt ämbete, drog sig tillbaka och levde som 
eremit på ön Ivö i norra Skåne, nära Sölves-
borg, fram till sin död 1228. Grunden till hans 
stenhus finns fortfarande kvar (Rignell 1964). 
Lovén (2001:253) har enligt ovan identifierat 
recluse-lokaler intill kyrkor samt en trolig er-
emit på stranden söder om Borgholm.

Vi har alltså all anledning att förutsätta att ka-
tolska etableringar även i våra skärgårdar har 
haft andliga, inte bara ekonomiska, dimen-
sioner. En predikande tiggarorden byter inte 
identitet eller bryter klosterlöften när de utlo-
kaliseras. Allmose- eller terminarhus på plat-
ser som Vätö, Munkö (Jansson 1964:98), det ti-
digare Torkö och kanske Björnö (Lovén 2001) 
låg i katolska övärldar där munkarna bodde, 
interagerade med lokalbefolkningen och äg-
nade sig åt näringar, t.ex. fiskade och bröt kalk 
tillsammans med sina landbor. I dessa miljöer 
blandades ekonomisk verksamhet med ideella 
uppdrag enligt katolsk sed (Miller 2003). Att 
munkarna faktiskt bodde på öarna framgår av 
det kungliga beskydd som utlovas ”för de brö-
der, som där bo och för deras anhöriga, för-
bjudande att någon vågar att å dessa öar eller 
denna tomt åverka eller beslagtaga eller på nå-
got sätt mot abbedissans eller konventets vilja 
kränka eller störa dem, som å klostrets vägnar 
bo på dessa platser …” (SDHK 1416, översatt i 
Jansson 1964:97).

Eremitage på öar och i våtmarker utgör en 
egen typ av anläggning, enligt en brittisk in-
delning baserad på rumsligt sammanhang 

(English Heritage 2011, Licence 2011). Studerar 
man ö-eremitage i detalj framgår att lämning-
arna från de enklaste varianterna i många fall 
är fullt jämförbara med de lämningar vi har i 
våra skärgårdar, både konstaterade medeltida 
husgrunder och tomtningslokaler, tidigare 
tolkade som fiskeplatser (jämför figur 4 och 
5). Den enklaste formen av eremitage bestod 
av två byggnader, ett oratorium (eller kapell) 
och en cell för eremiten, där både celler och 
oratorium kunde vara mindre än 3 x 5 meter 
i storlek. Ibland kunde fler celler byggas, om 
eremitaget härbärgerade flera eremiter. Större 
anläggningar kunde även inkludera brunn, 
latrin, kök osv. I vissa fall kunde eremitagen 
byggas i anslutning till någon samhällsfunk-
tion, t.ex. en fyrbåk som de skötte åt sjöfa-
rande. Oftast hade eremitagen någon slags 
bogårdsmur, precis som många kapellplatser i 
nordiska skärgårdar.

Legenden om Gunnar gör gällande att han 
hade några likasinnade med sig på skäret. Det-
ta förefaller rimligt i ett franciskanskt kontext 
eftersom ett eremitage enligt Franciskus skulle 
härbärgera upp till fyra bröder, inte fler. Total 
ensamhet var inte det eftersträvansvärda, utan 
istället kontemplation och närhet till Gud.

förKunnelse Och fisKe
Om Gunnar fanns, var han då en ensling som, 
i enlighet med legenden, gick till kyrkan på 
söndagen, när han egentligen skulle kunna 
förväntas predika för fiskarena på skäret? Var 
han inte istället en tiggarbroder som levde 
som eremit och predikade på skäret och skötte 
annan själavård samt service åt sjöfarare i ar-

►

►

Figur 4. Rekonstruktion av S:t Cuthberts eremitage på ön Inner Farne utanför Englands östkust. Ön användes som retreat från 600- till 1600-talet e.Kr.
Källa: English Heritage 2011.
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► kipelagen under from kontemplation och en-
kelt husbehovsfiske? Bodde Gunnar i någon av 
de övriga tomtningsgrunderna och nyttjade 
Gunnarsborg som oratorium eller skärgårds-
kapell? Det intressanta här är att ön strax sö-
der om Norrskär heter Altarskär. Anledningen 
till denna namngivning är inte känd, men den 
folkliga traditionen talar om predikan för 
skärbönderna på denna plats (FMIS Ösmo 
587, Andersson 1982, 1985).

På Enskär i Sörmlands skärgård ligger ett 
större fiskeläge med ett antal husgrunder (se 
figur 5). Här har även påträffats ett kapell med 
bogårdsmur som via två 14C-prov har daterats 
till första halvan av 1400-talet (Norman & 
Rönnby 2011:39ff). Platsen associeras med ön 
Kirkeskeer som i Nils Bossoms jordebok från 
omkring 1510 räntar 6 örtugar, enligt Norman 
(2008:123) kanske syftande på fisket. Men fis-
keskär räntade vanligtvis inga pengar under 
denna period, skatten utgick istället från båt-
laget eller den fiskeutrustning man använde 
(Hedenstierna 1988:14). Kan det katolska Kir-
keskeer haft inkomster från själavård, lots, 
fyrbåk eller liknande? Vi vet från medeltids-
breven att även små kapell med tillhörande 
binäringar, t.ex. i form av fiske och insamling 
av tionde, utgjorde basen för fattigare kapla-
ner (t.ex. SDHK 501). I många fall gav kapel-
len så dålig intäkt att ingen ville besitta dem. 
I andra fall, som vid Kökar, gav fisket vid un-
derliggande fiskeskär skatt (s.k. tullfisk) som 
för franciskankonventet på ön var mycket 
inkomstbringande (Gustavsson 1984:22f). Vi 
skall dock komma ihåg att kyrkan som helhet 
gjordes skattefri i slutet av 1200-talet. Skatte-
friheten gällde dock inte katolska köpmansgil-
len eller religiösa ordnar. Hade Kirkeskeer ett 
enkelt köpmanskapell för landsköp av fisk?

mördare Och avfällinGar
Vi vet som sagt inte mycket om nordiska er-
emiter och utlokaliserade själasörjare, En offi-
ciell röst om sanktionerade mobila förkunnare 
hörs dock i bullan från 1250, utfärdad av In-
nocentius IV. I den framgår att påven tillåter 
augustinereremiterna att förrätta mässa och 
gudstjänst vid flyttbara altaren i sina kloster 
och kapell med flera platser, dock utan att in-
kräkta på sockenkyrkornas rättigheter i fråga 
om offergåvor, tionden och förstlingsgåvor 
(SDHK 643).

Men dokumenten visar att det även fanns kyr-
kans män som verkade utanför kyrkans och 
påvens ramar, drog land och rike runt och 
ibland våldgästade prästbostäder och gårdar. 

Vid kyrkomötet i Tälje 1279 hårdnade reglerna 
kring kyrkans män och deras beteende avse-
värt. Bl.a. anges att ”lantpräster förbjöds vid 
tre markers vite, att, utan sin biskops tillstånd, 
betjäna sig av löspräster, som drev kring lan-
det, tyskar, frisländare, engelsmän och dans-
kar” (Fant 1803:104). Även under 1300-talet var 
tillståndet mörkt inom kyrkan. Kyrkomötet i 
Arboga 1396 omnämner kringresande löspräs-
ter, som kom med falska betyg, men ofta var 
mördare, avfällingar eller på annat sätt bränn-
märkta, och förbjuder deras admitterande till 
tjänstgöring. Varning för förklädda munkar 
hade redan tidigare utgått (Bergström 1892).

självvald eller påTvinGad exil
Gunnar framstår i folkminnet som en vör-
dad, from och helig man och en trakasserad 
fredlös kristen (Andersson 1982, 1985). Kanske 
kom hans sökande efter enskildhet av andra 
problem än religiös förföljelse. Man kan då 
spekulera i att den förmente eremiten eller tig-
garbrodern Gunnar hade något annat problem 
med rätt eller sed och kanske under falska fö-
respeglingar sökt sig en fristad ute i det vilda 
terra nullius. Man kan här uppmärksamma lit-
terära källor som visar att öar ofta har använts 
för personer som flytt undan hot av olika slag. 
I det finska/karelska hjälteeposet Kalevala an-
vänds ofta öar som hemliga replipunkter (t.ex. 
i runa 24). I Olof Trygvassons saga (kap. 4) och 
Rolf Krakes saga (kap. 1) gömmer sig personer 
på flykt undan på öar. I bl.a. Grettirs saga (kap. 

55, 62) gömmer sig fredlösa i stugor i öde-
marken. I de båda dikterna The Seafarer res-
pektive The Wanderer ur Exceter book (Krapp 
1966) talas i poetiska ordalag om hur exilen 
från fränder och hemland kan anta religiösa, 
kontemplativa och livsfilosofiska dimensioner, 
både genom självvald (The Seafarer) respekti-
ve påtvingad (The Wanderer) exil, i båda fallen 
genom ett evigt kringflackande på havet.

Allt detta förblir förstås spekulationer men 
belyser ändå problematiken med enskilda, av-
vikande existenser och arkeologisk empiri.

prOfana förKlarinGar?
Lämnar vi för en kort stund den katolska sfä-
ren kan man försöka söka förklaringen bakom 
Gunnars borg utanför det religiösa. Kan den 
vitt synliga byggnaden ha varit ett sjömärke? 
Kan byggnaden ha haft en merkantil eller för-
svarsmässig roll?

KapelleT sOm sjömärKe
Det är inte klarlagt hur de första uppmärk-
ningarna av skärgårdarna gick till och när 
detta inträffade. Westerdahl (2011) har dock 
genom en bred översyn över tillgängligt käll-
material, både arkeologiskt, textuellt och to-
ponymiskt, kunnat visa att det föreligger en 
generell korrelation mellan samhälleliga, eko-
nomiska intressen och uppmärkningen av far-
vatten. Lokala fiskare liksom enskilda städer 
skötte redan under medeltiden uppmärkning ►

Figur 5. Den bogårdsomgärdade kapellgrunden på Enskär (i rött, överst t.h.) och tre grupper av 
husgrunder intill (i grönt) runt en under medeltiden lagunliknande vik (streckad linje anger medeltida 
havsnivå, 2 m.ö.h.). Skiss av Peter Norman (Norman & Rönnby 2011).

10 m
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av sina farvatten för egen räkning. De hansea-
tiska intressena spred behovet av säker sjöfart 
och ökade uppmärkning av farliga grund och 
säkra sjöleder, både genom utprickning med 
t.ex. tunnor men också genom att anlägga 
kummel och fyrbåk. Först med Gustav Vasa 
verkar Sverige som nation ha fått en gemen-
sam policy för säker sjöfart, uppmärkning av 
leder och lotsning. Till stora delar finansiera-
des sådana större insatser via pålagor på han-
deln bedriven vid städerna, t.ex. pålpenningen, 
erlagd av köpmännen innanför stadens pål-
spärr. Den tidigaste uppteckningen i Nor-
den av ett reellt system av sjömärken gjordes 
av italienaren Pietro Quirini år 1432, då han 
nämner ett system av kummel och enslinjer 
utanför Norges kust, med vilket det var möj-
ligt att hitta säkraste sjövägen (Wold 1991). Sjö-
vägsbeskrivningar från 1500-talet och framåt 
nämner även hur man använder byggnader, 
framförallt kyrkor och kapell, som sjömärken 
(Westerdahl 2011:111ff).

Miller (2003:136ff) visar att det i farvattnen 
kring Storbritannien har varit ganska vanligt 
med fyrbåk eller ljus upprätthållna av eremi-
ter, munkar och nunnor vid olika kapell i kust-
bandet och på öarna, i alla fall från och med ti-
digt 1200-tal. Ofta sågs dessa ljuspunkter som 
nödhjälp åt de sjöfarande men var samtidigt 
en källa till inkomst för kapellen och ordnarna 
bakom, t.ex. via tull och andra avgifter eller bi-
drag. En viktig faktor bakom uppråtthållandet 
av dessa fyrbåkar anses även ha varit de kyrk-
liga ordnarnas egna intressen av en säker sjö-
fart, dvs. säkrade transporter av personer och 
gods till och från kloster, kyrkor och städer. 
Att det var regel att som sjöfarande observera 
fyrbåk och sjömärken framgår av de medeltida 
sjölagarna. Dessa hade nämligen regler som 
förbjöd falska fyrbåkar, vilka användes för att 
lura sjöfarare in mot skeppsbrott och efterföl-
jande vrakplundring. (ibid.)

Den från alla håll vitt synliga Gunnars borg 
bör alltså ha använts dagtid som ett av de 
mest framträdande sjömärkena i denna del av 
skärgården (jfr figur 6), som ett märke i farle-
derna in mot huvudstaden. Carl Gripenhielm 
beskriver hur bönderna under 1600-talet an-
vände Gunarstenarna, ”Gunnars Öör”, för att 
spå väder. Vid dålig sikt då öarna inte kunde 
ses ”spådde[s] en stor storm eller mycken fisk” 
(Sahlgren 1915:130). Om ”Gunnar” vid sitt hus 
nattetid har hållit en lykta eller bloss för natt-
liga sjöfarare är förstås okänt.

►

►

lOTs eller sKeppsBruTna?
En från kyrkan skild aktörsgrupp som skulle 
kunna ligga bakom byggnaden var områdets 
lotsar, antingen lokala eller associerade med 
den allt viktigare Hansan. Birger jarl slöt näm-
ligen efter 1250 ett avtal med Lübeck om be-
frielse från tullar och avgifter. År 1261 erhöll 
Hamburg liknande privilegier. Efter detta 
befolkades Stockholm av ett stort antal tyska 
borgare, som byggde upp staden på Stadshol-
men efter tyskt mönster (Ahnlund 1953:115ff). 
Hansan utbildade lotsar och byggde från och 
med tidigt 1200-tal fyrbåk och stiftade lagar 
med vilka sjöfarten längs sjölederna kunde 
säkras (Daenell 1909:50f). En ledsagarfunk-
tion omnämndes i Söderköpingsrätten under 
1200-talet (Eriksson 1995a). Kan man tänka sig 
en ledsagarfunktion under Hansans ledning, 
stationerad till Gunnarstenarna i den viktiga 
sjöpassagen Danziger Gatt?

Från nyare tid vet vi att skärbönderna i områ-
det agerade lotsar i sin del av skärgården. Det 
var även de som skötte utprickningen av far-
lederna under i alla fall 1600-talet och framåt. 
Skärbönderna var dock bosatta på öar som var 
stora nog att kunna bära familjerna via deras 
torp eller gårdar. Gunnarstenarna utgör en så 
pass liten arkipelag att man inte kan tänka sig 
ett lotshemman där, även om platsen är myck-
et strategisk för t.ex. en lotsutkik. Dessutom 
har Breide (2006), Cederlund (1997) och Wes-
terdahl (1995) med flera visat att om det har 
funnits lotsar under 1200-talet i skärgården så 
bör det ha varit på de öar som förekommer i 
”det danska itinerariet”. I Sörmlands skärgård 
anger detta itinerarium just sådana större öar 
med medeltida bebyggelse.

Man behöver dock inte förvänta sig en regel-
rätt lotstjänst på dessa öar för att de skall ha 
varit betydelsefulla för sjöfarten. Vi ser att öar-
na, däribland Gunnarstenarna, i alla fall under 
tidigt 1800-tal har tillhandahållit förnödenhe-

ter för sjöfarande eller skeppsbrutna. Torparen 
i Långsudden skulle bl.a. hålla 5 kakor bröd 
och något salt i en stuga på Gunnarstenarna 
för sjöfarandes behov med skyldighet, att när 
det förbrukats eller möglat, lägga dit nytt. Tor-
paren i Skyttsland skulle göra likadant vid ön 
Viksten (Quist 1930:137, 237), även denna ö en 
”tomtningslokal” med fiskeläge. Så sent som 
1901 finns en anteckning om en skeppsbruten 
som var tvungen att tillbringa fem dygn på 
Gunnarstenarna, ”denna helvetets ö”. (ibid.)

Denna omsorg om främmande sjöfarare har 
en medeltida motsvarighet i Pietro Quirinis 
berättelse ovan, där han utan ersättning erhöll 
förnödenheter från öbor på sin resa genom 
Norges arkipelag (Wold 1991). Möjligtvis kan 
man se dessa goda gärningar som sprungna ur 
en värdegrund rotad i en sammansmältning 
av kristlig dygd och en gemensam känsla av 
utsatthet och sårbarhet i detta kärva landskap 
(se avsnittet om inre och yttre resor i del 1 av 
innevarande artikel).

Eftersom vi vid Gunnarstenarna saknar den 
vid lotsplatser viktiga naturhamnen har den 
eventuella service som här har erbjudits alltså 
snarare varit tänkt för skeppsbrutna eller vilse-
komna än normalt förbipasserande. En eremit 
som skötte ett hanseatiskt fyrbåk och därmed 
åtnjöt maritima privilegier är ett på andra plat-
ser historiskt belagt scenario (Orme 1996:88) 
och även rimligt att fundera kring för Gunnar-
stenarnas del.

KOrsTåG Och mariTim lOGisTiK?
Vi rör oss i korstågstid. Den religiösa aktör 
som var dominerande i korstågen mot Balti-
kum och slaviska områden och hade stort in-
flytande över Södertörns skärgård under slutet 
av 1200-talet var Tyska orden. Denna korsrid-
darorden erhöll år 1260 ett godskomplex i arv 
efter den i korstågskrigen avlidne högaristo-
kratiske Karl Ulfsson, vilket föranledde att 

Figur 6. Kapellen vid Uddskär och Rödkall avbildade tillsammans med andra båk och 
sjömärken i Norrbotten till hjälp för sjöfarandes navigering.
Källa: Underrättelse om fyrar ..., 1852.
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orden bildade ett lokalkontor (en s.k. komtur) 
i Sörmland med Årsta som huvudgods. Kom-
turen varade mellan 1262 och 1467 och gods-
komplexet omfattade i Sörmland, förutom 
ett antal enheter på fastlandet, gårdar på Utö, 
Ornö och Gålö (Nordberg 1997), se figur 2.

De egentliga ordensbröderna bestod av rid-
dare och präster. För att upptas i orden måste 
man ha gott rykte och vara av förnäm börd. 
I allmänhet rekryterades dock riddarna, som 
utgjorde ordens kärna, ur den tyska adeln. 
Alla ordensbröder skulle lova att vårda och 
beskydda de sjuka och fattiga samt dessutom 
avlägga de tre löftena om kyskhet, lydnad och 
fattigdom. Ingen ordensbroder fick nämligen 
inneha enskild egendom, och var tvungen att 
följa en i minsta detalj bestämd levnadsord-
ning, som var mycket sträng och bland annat 
omfattade bön fem gånger per dag. Under 
ordensbröderna i rangordning kom medbrö-
derna, vilka fick gifta sig och skulle överlämna 
åtminstone hälften av sin egendom till orden. 
Till medbröderna hörde ofta regerande furstar. 
Under medbröderna stod halvbröderna som 
också avlade de tre löftena. Alla ordensbröder 
bar speciella mantlar med ordens emblem. Sist 
kom de tjänande bröderna, gråmantlarna samt 
halvsystrarna, ett slags nunnor, som vårdade 
de sjuka. (Lundmark 2007, Nordisk familjebok 
1920)

Tyska ordens gods Årsta var av samma typ 
och nästan lika stort som Alsnö hus på Adelsö, 
alltså ett för tiden modernt palats i tegel. De 
småskaliga arkeologiska provundersökningar-
na av Årsta har givit ganska spektakulära fynd 
(Stockholms läns museum 2012). Vi kan alltså 
här räkna med en ganska mångfacetterad aris-
tokratisk och katolsk miljö av kontinentalt 
snitt med ett starkt religiöst inslag. Hur Tyska 
orden med sin handel, godsdrift och katolska 
nit har påverkat omgivande landskap, kom-
munikationsnät, fattig- och själavård och lik-
nande är inte känt. Men en bulla utfärdad av 
påve Gregorius (IX) år 1231 befaller bland an-
nat Tyska orden att ta emot fria personer som 
söker vård hos dem samt att inviga och välsig-
na de kapell och kyrkogårdar som de anlägger 
(SDHK 475). Lovén (2001:252f) håller det för 
möjligt att Årsta har utgjort ett konvent, möj-
ligtvis genom att använda Österhaninge kyrka, 
vilken orden anses ha uppfört. På Ålö-Rånö, 
i skärgården utanför Årsta, finns både medel-
tida kapell, flera kapellnamn och medeltida 
begravningsplats (FMIS Utö 81).

► Efter Magnus Ladulås begravning 1252 
avgick det första ledungståget mot Ka-
relen, vilket inledde ett krig som skulle 
hålla på i trettio år. Detta krig kan be-
traktas som korstågens epilog (Ahnlund 
1953:141f). Karelerna hade härjat kus-
terna under slutet av 1200-talet. Torkel 
Knutson utrustade en ansenlig flotta 
och for över till Finland 1293 för att göra 
slut på aggressionerna. Han anlade då 
Viborgs stad och slott och drog försorg 
om Karelarenas omvändelse till kristen-
domen (Fant 1803:112f). Gunnarstenarna 
ligger i det som anses vara den segelled 
som bl.a. användes av danska krigsmak-
ten för deras korståg, samt i korsningen 
med Danziger Gatt och rutten till Stock-
holm och Gotland. Zwick (2012) har 
studerat den maritima logistiken i samband 
med korstågen. Här refereras återigen till det 
danska itinerariet som nyckel till ett logistiskt 
nätverk. Gunnarstenarna, som inte omnämns 
i detta itinerarium eller någon annan samtida 
källa, var uppenbarligen ingen officiell och 
ekonomiskt eller logistiskt viktig plats, men, 
baserat på lämningarna, en nod i det maritima 
nätverket. Om anläggningen hörde till kust-
försvaret borde den inte vara så isolerad som 
den var och man skulle både behöva förutsätta 
en vårdkaseplats och en god hamn för tillhö-
rande skepp. Inget av detta finns på platsen.

Drar vi någon slutsats av det ovan anförda 
framstår kyrkan, eremiten och den småska-
liga katolska maritima och andliga servicen 
som det bästa tänkbara syftet bakom Gunnars 
borg. Denna skulle då ingå i en större, mycket 
dåligt känd katolsk geografi.

Gunnars eremiTKapell –  
helGaT åT s:T niKOlaus?
Vanligtvis restes kyrkor och kapell med koret 
i öster. Många helgonkapell restes dock med 
avseende på helgonets speciella helgdag (Bru-
nius 2008:213). Kapellet är då konstruerat så 
att det över koret möter den uppgående solen 
på morgonen, helgonets helgdag. S:t Nikolaus 
helgdag är den 6 december. För Gunnarste-
narna sker soluppgången detta datum vid azi-
muth 137 grader, dvs. grovt räknat i sydost.

Om man drar en mittlinje i Gunnars borg (se 
figur 7) kan husets riktning bestämmas med 
stor exakthet. Med svalen eller uthuset i norr, 
”mörkrets sida” (Brunius 2008:211) och ora-
toriet eller altaret i söder, ”ljusets sida”, ligger 
mittlinjen i azimuth 137 grader, alltså exakt i 
linje med soluppgången den 6 december. I 

denna linjes förlängning ligger tio meter från 
husgrunden ett mossbelupet stenkummel, un-
gefär 40 cm i diameter och ca 30 cm högt, up-
penbart ett litet fundament. Detta kummel är 
för litet för att ses från sjön eller för att kunna 
stödja något större märke. Från husgrunden 
ser man soluppgången den 6 december rakt 
över kumlet. Anger detta helgdagen för sjöfa-
randes huvudhelgon? Kan det utgöra funda-
mentet till ett litet träkors? En passus i legen-
den om Gunnar är här relevant; ”Han bodde 
där ute även på vintern. Där bad han sina bö-
ner ...” (min kursivering).

sluTsaTs
Skärgårdarna är fulla av fornlämningar som 
oftast tolkas i termer av fiske, jakt eller sjöfart. 
Beaktar man det större samhällets komplexitet 
aktualiseras behovet av att söka efter flera sam-
hälleliga och individuella uttryck i landskapet, 
olika aktörsgruppers skiftande handlingar och 
motiv, även inom ramen för redan berätttade 
historier. Här har vi för handen en tomtning 
som troligtvis är något annat än en fiskarkoja – 
kanske ett eremitage eller kapell vars syfte var 
att utgöra en lokal för kontemplation och en 
fysisk nod för fiskarenas och sjöfararnas sjä-
lavård, där besökaren kanske även kunde få 
husrum, lite mat och andlig spis. Kapellet på 
skäret var del i ett sakralt och fysiskt nätverks-
rum baserat på resans andliga egenskap som 
pilgrimsresa, transformation och utsatthet och 
där sjömärket och eventuellt fyrbåket även gav 
geografisk vägledning. Det husbehovsfiske 
som en eremit eller tiggarbroder ägnade sig åt 
vid ön skulle då rymmas inom en historia om 
skärgårdsfiske samtidigt som det öppnar dör-
rar till en mycket rikare och mer komplicerad 
historia. ►

Figur 7. Gunnars borg (planritning i rött) och stenkum-
let som tillsammans pekar på soluppgången den 6:e 
december, S:t Nikolaus helgdag. Röset infällt t.h.

137 º
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► Rimligt är att föreslå att Gunnarstenarna togs 
i anspråk av storbönderna och senare frälset 
vid godset Nynäs men att klosterordnarna i 
Nyköping eller kanske korsriddarna på Årsta 
var intresserade av själavården och de mariti-
ma näringarna i denna utmark som annars låg 
långt utanför kyrkans och godsägarens dagliga 
kontroll. ”Gunnars kapell” kunde mycket väl 
vara helgat åt sjöfararnas skyddshelgon, S:t Ni-
kolaus, och Hansan skulle kunna ha satt upp 
ett litet fyrbåk här i inloppet till skärgården. 
Oavsett om sjöfarande bara nyttjat Gunnars 
borg som ett visuellt riktmärke eller även som 
ett andligt dito har besökare i området relate-
rat till det.

Man behöver bara dra sig till minnes några 
rader ur The Rime of the Ancient Mariner av 
Samuel Taylor Coleridge, för att inse att Gun-
nar inte bara var möjlig på skäret, utan även 
nödvändig;

Alone, alone, all, all alone,
Alone on a wide wide sea!
And never a saint took pity on
My soul in agony.

Stämmer bilden av Gunnar kan man konstate-
ra att han inte var unik. Den italienska francis-
kanska eremiten San Francesco di Paola drog 
sig tidigt i livet tillbaka till en grotta vid ha-
vet där han och hans anhängare ägnade sig åt 
självspäkning, böner och förkunnelse. Legen-
den berättar att även han gick på vattnet, och 
korsade Messinasundet endast med sin stav 
och sin kappa som segel (Thurston 1952:174f).

Oavsett om denna tolkning ligger närmare 
verkligheten än tidigare tolkningar som kret-
sar kring fiskarkojor fokuserar den på en 
nödvändighet; vi måste leta efter flera aktörs-
grupper och motiv bakom de arkeologiska 
lämningarna, inte bara slentrianmässigt hävda 
det uppenbara, här att en skärbonde har fiskat i 
skärgården. Världen förstås inte bättre om den 
reduceras till schabloner. Historien består av 
en oräknelig mängd enskildheter som tillsam-
mans formar tillvarons helhet. Att levandegöra 
det udda och komplicerade ger inte bara en 
bättre grund varpå samhället kan studeras och 
förstås, utan tecknar även en mer färggrann 
historia. Landskap, platser och människor ru-
var på många brokiga berättelser.

Hur man än griper sig an enskilda platser och 
specifika arkeologiska tolkningar är spelet 
mellan det specifika och det generella – den 
stora historien – något av det mest spännan-

de och med bäst möjlighet att påverka hur 
vi skriver den stora historien. Varje sten har 
betydelse. Endast utvidgade arkeologiska un-
dersökningar skulle förbättra vår möjlighet att 
frigöra den historiska betydelsen av legenden 
om Gunnar som gick på vattnet.  

►

Figur 8. Väderskärs kapell, från 1600-talet, Kalmar län, utvändigt respektive invändigt. 
Kan Gunnars borg ha liknat detta hus? Foto: Liselotte Jumme, Länsstyrelsen Kalmar län.
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