
Gnisvärd enligt Hilding Nilssons historietolkning

En plats med en helt otrolig blandning av myt saga och verklighet.
Många ideer om namnet har framförts:

En vill hävda att stavningen skall vara Gnitsvärd –kopplat till den grova strandsanden (gnit 
den gotländska benämningen på lusägg)!
Hur hänger detta ihop med att strandvägen ofta är obrukbar p g a stora drivor med flygsand ?

En annan hävdar stavningen Gnidsvärd : åberopande att alla båtar måste hålla samma linje 
(gnid på gotländska) för att komma i land !
I verkligheten gällde det att ta sig i lä under revet. Beroende på väder och vind ,antingen 
norrifrån ( Nårdahaken) eller söder (Sudarkällingi)

Illustration 1: Forntida Gnisvärd enligt Erik Olsson

Illustration 2: Knut Ekman, 
Hamnfogde vid Gnivärd



Den mest fantastiska framförs av Knut Ekman i hans sagan om Gnisvärd:
Mycket förkortat: Den unge och urstarke Unghansehövdingen landar efter att ha fördrivit 
sjörövarna på Karlsöarna ,vid Gnisvärd .Efter att ha gnidit sina svärd rena och blanka i sanden 
beger de sig till fots till hemmet vid Unghanse (ligger i Eskelhem). Nära hemmet ligger en 
gråsten – Unghansen får för sig att än en gång prova skärpan i svärdet,och med ett väldigt 
hugg klyvs stenen itu! Delarna ligger ännu kvar (kanske ett utflyktsmål),bedöms så stora att 
fyra par oxar krävs för att flytta dem!

Sant är att Gnisvärd har varit ett mycket stort fiskeläge .Det största på Gotlands västra 
kust,mycket beroende på att här är den enda platsen man kunde landa sin fångst någorlunda 
skyddat på hela kusten mellan Visby och Västergarn. Till detta kom närheten till de erkänt 
goda fångstplatserna på grunden utanför. Har stor betydelse .det är åror som gäller.

Här samlas strandbrukare från inte bara den egna bygden ,grannsocknarna ändå bort till Vall 
och Hogrän, t o m Visbyborgare finns med bland `Gnisvärds fiskeriidkare´.Denna samling av 
människor måste medföra `konflikter´av alla de slag, vilket de bevarade hamnrättsprotokollen 
bär vittne om . Allt styrs stenhårt av den valde hamnfogden och hans bisittare. Till rättesnöre 
har de den gamla lagen från 1600-talet-( ` hambne rätt eller skrå´varefter sig alla rätta skole) 
Hamnfogden hade avlagt  domared och hade straffrätt. Märkligt är att denna gamla lag 
tillämpades ända fram till 1927 vid Gnisvärd -- trots att den var upphävd.!

Tiderna förändras. Så även stranden. I slutet av 1800-talet har det slammat igen så det är 
endast fyra tums vatten innanför revet. Tappra försök att hålla sanden stången med hjälp av 
skyfflar ,häst och mullskopa (fåisä) göres,men problemet återkommer.Arbetsdagar 



fastställs ,man får ett litet statsbidrag  men icke. Efter många vändor griper staten in och 1931 
invigs Statens fiskehamn Gnisvärd!

Illustration 3: Hamnbygget 1930



Nu stundar helt nya tider. Förr drogs båten i länningen upp på land mellan varje fisketur, nu 
har man en kaj att förtöja vid. På gott och ont : En tjärad träbåt mår inte så bra av att alltid 
ligga i vattnet .--- Samtidigt pågår en annan utveckling på Gotland. Myrar dikas för att få mer 
odlingsmark – jordbruket blir intensivare = bonden husbehovsfiskaren har inte tid med 
stranden längre = en yrkesfiskekår utvecklas. Att leva på detta kräver större båtar, bättre 
redskap och intensivare fiske.

Utvecklingen går fort. I början på 40-talet har båtarna ett djupgående som hamnen inte klarar 
och man begär en  fördjupning av hamnen. Begäran avslås och därmed är Gnisvärds tid som 
betydesefull fiskehamn slut.Samma öde har drabbat nästan alla fiskelägen runt Gotland – 
ärligt talat hela Sverige.

En byggnad i Gnisvärd som blivit väldigt populär är strandkyrkan. Den nuvarande kyrkan 
byggdes med start hösten 1838 som ersättning för den gamla av trä som var så illa medfaren 
att den bedömdes livsfarlig att vistas i. Samma metod som  vid muddringen används men nu 
går man ett steg längre ! Alla som bebor eller vistas vid fiskeläget ålägges handedagsverke på 
egen mat ,eljest förlustig rätten att vistas vid fiskeläget !Fiskande bönder åläggs att köra ner 
sten och stock, övrigt skall bekostas av hamnkassan, som utnyttjas till sista öre. När man 
längre fram vill ha en flaggstång finansieras detta med att Knut Ekman håller ett föredrag med 
inträdesavgift 25 öre!
Byggstart var alltså 38 men den vindflöjel som pryder kyrktaket har årtalet 1832 ! och har sin 
egen historia. Skänkt med tacksamhet av skepparen på den skuta som i den hårda stormen 
från norr  havererat 3 mil utanför Visby. Tack vare sin virkeslast sjönk den inte utan drev 
liggande på sida med storm och sjö söderut. Utanför Gnisvärd upptäcktes den av fiskarna som 
med sina små båtar lyckades ta sig ut och borda den. När masten kapades vände skutan på rätt 
köl igen , man fick i ett ankare och kunde rädda besättningen i land. Två hade dock 
förolyckats tidigare. Den ene hittades tillsammans med den sönderslagna skeppsbåten vid 
Stafsklint. Den andre återfanns aldrig.
Skutan var märkligt nog inte värre skadad än att den efter att stormen bedarrat och 
besättningen återhämtat sig , kunde tas till lanthamnen i Västergarn, riggas på nytt och 
fortsätta med sin last till bestämmelseorten som jag vill minnas var Rosstock.



Åter till kyrkan. Den obligatoriska kyrkoplikten varje vecka , uppmjukas efterhand , blir till 
någon gång under vår och höstfiske , till slut nästan försvinna. I stället börjar de frireligiösa 
rörelserna växa. Fiskaren , predikanten , Dahlström har startat en baptistförsamling men de 
saknar lokal. Här ser han en möjlighet och för att riktigt markera att de tagit över begraver han 
sin nyss avlidna svärmoder vid strandkyrkan.Så får man inte göra eftersom det inte någon 
invigd gravplats. Han blir ålagd : àtt detta uppgräva och till kyrkans vigde jord liket 
införskaffa´. 
Efter en tid mer eller mindre av förfall = fiskarna är ju borta och medel saknas = tar Tofta 
församling över ansvaret. Man beslutar om renovering och midsommardagen 1970 återinvigs 
strandkyrkan av biskopen Olof Herrlin i närvaro av 500 besökare.
I dag klassas kyrkan som den populäraste för bröllop , barndop och kvällandakter.
Åter till fiskeläget ! I början på 1970-talet får sjöfartsstyrelsen ( som äger hamnen ) klart för 
sig att här pågår inget yrkesfiske och vill återlämna området. Okej ! Stopp säger Stenkumla 
storkommun = Här skall vi anlägga en semesterby = och startar en utredning. Betänkligheter 
framförs från olika håll – ärendet drar ut på tiden – självdör-Storkommunerna slås samman , i 
dag äger Gotlands kommun området.


