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De s. k. köpmanskyrkorna 

Av Hugo Yrwing 

Yrwing, H. 1980. De s.k. köpmanskyrkorna. (The so-called "Kaufmanns 
kirchen".) Fornvännen 75. Stockholm. 

The author investigates the phenomenon "Die Kaufmannskirche", merchants' 
churches, proposed by the historian Paul Johansen for eastern and northern 
Europé during the Middle Ages. Johansen has specified various criteria for 
these churches, proposing for example that several churches were used by 
merchants as both churches and warehouses. The author shows, however, that 
e.g. churches in Erfurt, Magdeburg and Visby — by Johansen regarded as 
merchants' churches — in fact were parish churches, and hardly could have 
served as merchants' churches in Johansen's meaning. Only St. Peter's Church 
in Novgorod satisfies the criteria that Johansen specifies; but if these criteria 
are restricted, then trading-emporium churches can be interpreted as mer
chants churches. 

Hugo Yrwing, östra Vallgatan 39, S-223 61 Lund, Sweden. 

Begreppet köpmanskyrka 

P. Johansen har i flera olika publikationer 
(Johansen 1955, 1957, 1958 och 1965a) be
handlat, vad han kallar "Die Kaufmanns
kirche", köpmanskyrkan. I Kulturhistoriskt 
lexikon för nordisk medeltid ingår dessutom 
en artikel "Kobmandskirke", författad av 
honom. Först i den har han tvingats att klart 
bestämma, vad han lägger in i begreppet. 
Köpmanskyrkor är, säger han där, "en art 
Kirker" i Nord- och Östeuropa, om vilkas 
funktioner skråna för det tyska S:t Peters
faktoriet i Novgorod ger upplysningar (Jo
hansen 1965b). 

Det, som karakteriserar köpmanskyrkan, 
anger han så i sju punkter: 
1. Köpmännen förvarade sina varor i kyrkan, 
såväl på vind och i sidorum som i långhus 
och kor. 
2. Prästen fungerade som köpmännens sekre
terare. 
3. I kyrkan förvarade köpmännen också sina 
privilegier, sin penningkista samt våg och 
vikter. 
4. Under natten tjänstgjorde köpmän som 
vakter i kyrkan, instängda där av ålderman
nen. 

5. Köpmännen betalade skatt till kyrkan, ut
görande omkring 0,25 % av omsättningen till 
utgifter för byggnad och gudstjänst. 
6. Till kyrkan hörde en kyrkogård samt skog 
och äng. 
7. Kyrkan hade dessutom inkomster av hyror 
och avgifter för utlåning av bryggkittel m. m. 

Termen köpmanskyrka möter numera i 
både nordisk och tysk historisk litteratur och 
representerar där då P. Johansens köpmans
kyrka med det mesta av vad han tillskriver 
den. Den initierade medeltidshistorikern 
måste dock känna sig något omtumlad av 
alla de köpmanskyrkor P. Johansen infört i 
den historiska litteraturen. Det finns näm
ligen inte mer än en kyrka, S:t Peterskyrkan 
i Novgorod, som kan visa upp alla de känne
tecken P. Johansen tillskriver dem. Man kan 
visserligen begränsa dessa kännetecken till de 
väsentliga, men då bör man väl kräva, att 
köpmanskyrkan skall fungera som varumaga
sin och helst nattetid bevakas av i den in
låsta köpmän, ty endast sådana kyrkor bör i 
P. Johansens mening kallas köpmanskyrkor. 
Därigenom reduceras antalet starkt. 
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Köpmanskyrkorna i Magdeburg och Erfurt 
Köpmanskyrkan i Magdeburg. För att ute
sluta alla invändningar mot att begreppet 
införes i den historiska litteraturen, förklarar 
P. Johansen inledningsvis, att termen inte är 
någon "Erfindung der modemen Forschung 
sondern begegnet uns in den Quellen" (Jo
hansen 1965a, s. 85 f.) Det är riktigt, att den 
under medeltiden använts om en kyrka i Er
furt och möjligen även om en kyrka i Magde
burg, men om därmed avsågs en speciell "art 
Kirker", som P. Johansen menar, torde vara 
tvivelaktigt. Det behöver enbart röra sig om 
en folklig benämning på sådana kyrkor, som 
syntes städernas invånare ha en särskilt stark 
anknytning till köpmännen. 

Köpmanskyrkan i Magdeburg omtalas i 
Thietmars av Merseburg krönika, då han 
berättar om en händelse, som han hört om
talas av några pålitliga vittnen under den 
tid han vistades i staden, dvs. åren 987— 
1002. Dessa vittnen hade iakttagit, hur de 
döda i en kyrka i Magdeburg sjungit den 
s. k. matutinen, nattens tidegärd, när de den 
natten hade vakttjänst. I texten använder 
Thietmar en genitivform "mercatorum", 
placerad så, att den efterställd kan föras till 
ordet "ecclesia", framförställd till "custo-
des" i uttrycket: "Meis temporibus in Ma-
gadaburg, sicut a veracibus accepi testibus, 
in ipsa tune continue manens, in aecdesia 
mercatorum custodes eadem node vigilan-
tes his quae predixi convenientia visu et 
auditu percipientes, optimos civitatis addu-
cunt." (Quellen Bd IX, L I : 12 s. 16, 17. 
Jfr Geppert 1927 s. 209.) Tolkningen av 
denna passus är eller riktigare var förut om
tvistad, vilket P. Johansen förbigår med tyst
nad. 

K. Hegel hävdade 1893, att "ecclesia" i 
Thietmars krönika åsyftar domkyrkan i Mag
deburg, vilken Thietmar ofta nämner enbart 
under denna beteckning. (Redan tidigare 
hade M. Laurent (1892) översatt nämnda 
passus i krönikan så, att "in Magadaburg in 
der Kirche Wächter der Kaufleute, die in 
der Nacht zusammen wachten", såg och hör
de liknande som Thietmar ovan berättat.) 
Enligt Hegel är det därför fråga om köp
männens vakter, som iakttagit den nämnda 

tidegärden. Mot Hegel vände sig S. Riet-
schel (1897 s. 56 f.). Ridschel menar, att det 
i stället är fråga om den vid Altmarkt i Mag
deburg liggande S:t Johanneskyrkan, eftersom 
en föreställd genitiv inte skulle vara fören
lig med Thietmars språkbruk, och eftersom 
köpmännens vakter inte kan ha haft något 
att göra med domkyrkan. Ar 1927 tog F. 
Geppert ställning i frågan. Han anför be
lägg för att framförställd genitiv inte är 
främmande för Thietmars språk. Trots att 
han inte finner Rietchels kritik övertygande, 
stannar han för att det torde röra sig om 
köpmännens kyrka, då S:t Johanneskyrkan 
förekommer i kejserliga urkunder redan 941 
och 946 under beteckningen "ecclesia ple-
beia" eller "popularis". Den bör därför ha 
kunnat kallas köpmännens kyrka, innan den 
blev "Marktkirche". Gepperts ståndpunkts
tagande beror således på att även han ut
går ifrån att Thietmar avser S:t Johannes
kyrkan vid Alter Märkt (Geppert 1927 s. 
209). (W. Frillmich, som ombesörjt ovan 
citerade edition av Thietmars krönika, för 
gen. "mercatorum" till kyrkan, motiverat 
med att det rör sig om S:t Johanneskyrkan.) 

Som resultat av denna vetenskapliga debatt 
framstår, att det språkligt sett ej finns något 
absolut stöd för att Thietmar talat om eller 
känt till någon köpmanskyrka i Magdeburg. 
För att förvissa mig om hur modern klassisk 
vetenskap ser på Thietmarstället förelade jag 
det för en klassisk filolog. Han fann det inte 
möjligt att avgöra till vilket av orden genitiv
formen "mercatorum" hör (doc. Lennart 
Håkansson, Lund) . Båda möjligheterna står 
språkligt sett öppna. 

P. Johansen handskas tämligen fritt med 
Thietmars text. Så förklarar han, att vak
terna flytt ur kyrkan inför vad de såg och 
hörde, för att hämta stadens "optimi". Thiet
mar antyder inte ens någon sådan flykt, och 
det kan ifrågasättas, om han ens menar, att 
vakterna befann sig inne i kyrkan vid hän
delsen. När de återvände med stadens "op
timi", såg de redan långt borta på kyrko
gården tända ljus i kyrkan och hörde de döda 
sjunga "matutinen", men när de närmade 
sig kyrkan, varken såg eller hörde de något. 
Thietmar betonar dessutom, att vad vittnena 
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iakttog var av liknande art, som han kort 
förut berättat. Denna liknande händelse hade 
utspelats utanför en annan tysk kyrka. 

När B. Schwineköper behandlar Magde-
burgs äldsta historia tvingas han också ta 
ställning till problemet om köpmanskyrkan. 
Han uttalar sig försiktigt och betonar, att 
kyrkan inte kan lokaliseras, då vi inte känner 
dess patronus, men hävdar sedan att endast 
S:t Johanneskyrkan vid Alter Märkt "nach 
allgemeiner Ansicht" kommer ifråga. Den 
omtalas som "ecclesia forensis", dvs. torg
kyrkan, 1152. Högre ålder menar han dock 
bevisad, genom att man vid grävningar i Jo-
hanneskyrkans kor funnit rester av en äldre 
byggnad, vilken uppfattats som en krypta. 
Därpå tillfogar han, att vi som följd av P. 
Johansens forskningar måste anta, att kyr
kan använts som varumagasin och varit be
vakad (Schwineköper 1958 s. 435, 446; Jfr 
Schlesinger 1958 s. 323 ff.). Detta innebär, 
att han tillerkänner P. Johansens forskningar 
om de s. k. köpmanskyrkorna ett bevisvärde, 
som han inte anser Thietmars krönika ha. 

Uppfattningen, att Thietmars köpmans
kyrka skulle vara S:t Johanneskyrkan faller 
emellertid på att arkeologiska grävningar, 
vars huvudresultat framlades redan 1956, 
visat, att Alter Märkt inte, som man trott, 
utgör den äldsta stadsdelen i Magdeburg. 
Torget med omgivningar går inte tillbaka till 
Ot to I:s tid, utan bebyggelsen började först 
under 1000-talet och tog fart under 1100-
talet. Alter Märkt med sin "Marktkirche" 
kom till i samband med bebyggelsens till
växt. Det omtalas första gången 1176 som 
"Forum civitatis" och kallas första gången 
Alter Märkt i en urkund 1294, då till skill
nad från Neuer Märkt vid domkyrkan. 
(Nickel 1956 s. 235 ff., 1965 s. 206, 221, 
1964 s. 1 ff., 10 ff., 179 f.) 

Eftersom "köpmännens kyrka" inte kan 
lokaliseras, då uppgift om dess skyddshelgon 
saknas, och den inte kan identifieras med 
S:t Johanneskyrkan vid Alter Märkt, på 
grund av att denna kyrka inte kan ha existe
rat, när Thietmar vistades i Magdeburg, hän
visar man till en köpmannabosättning, som 
kommit till stånd under karolingisk och 
ottonisk tid i det söder om domkyrkan lig

gande Sudenburg, där man räknar med att 
finna rester av den "ecclesia plebeia" eller 
"popularis", som omtalas i 900-talets urkunds
material. (Nickel 1965 s. 206 f.; Hatz 1960). 
Schwineköper har med rätta påpekat, att 
denna beteckning innebär, att det rör sig om 
en församlingskyrka (Schwineköper 1958 s. 
411). 

Till domkyrkan, ursprungligen S:t Moritz-
klostrets kyrka (Claude 1972 s. 96, 63 ff.), 
knöt sig ett stort immunitetsområde. Som 
Schwineköper framhåller, var det av avgö
rande betydelse för Magdeburgs utveckling 
till stad, att till borgen och det furstliga pa
latset hörde ett torg. Ar 965 förlänade kej
saren S:t Moritzklostret "mercatum in Ma-
gadaburch" (Schwineköper 1958 s. 409 f). 
Schwineköper anser det säkert, att en d d 
köpmän, kanske den del, som först slog sig 
ned på platsen, bosatte sig inom själva borg
området. De övriga slog sig ned i "subur-
bium" i omedelbart beskydd av borgen 
(Schwineköper 1958 s. 410). För den be
byggelsen torde den nämnda "ecclesia ple
beia" varit församlingskyrka. 

Eftersom en urkundlig uppgift placerar 
S:t Johanneskyrkan i omedelbar närhet av 
"Forum civitatis", menar Schwineköper, att 
detta torg vuxit fram ur 900-talets "merca-
tus" (Schwineköper 1958 s. 437). Nu kan 
detta till följd av de nämnda grävningsresul
taten endast vara möjligt, om 900-talets 
'"mercatus" legat på en annan plats i när
heten. Därmed får det från slutet av 1200-
talet kända Neuer Märkt intresse. Det utgör 
tydligen en direkt fortsättning av den nämn
da marknadsplatsen på domkyrkans immu
nitetsområde och har troligen fungerat som 
marknadsplats alltsedan 900-talet. Schwine
köper förringar säkerligen dess betydelse, när 
han anser, att där endast hållits en årlig S:t 
Moritzmässa, något som han sluter av en ur
kund från 1179. I en förfalskad kejserlig ur
kund, daterad år 1035, namnes denna mark
nad (Schwineköper 1958 s. 438). Förfalskar-
na har räknat med dess existens i början av 
1000-talet, och förfalskare arbetar inte med 
uppenbara orimligheter. Efter tillkomsten av 
"Forum civitatis" har den antagligen fått 
mindre betydelse, men genom stadens till— 
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växt under 1100- och 1200-talen har den ut
vecklats till Neuer Märkt vid sidan av det 
då som Alter Märkt kände "Forum civita
tis". 

Den av Thietmar nämnda kyrkan kan an
tingen vara domkyrkan, dvs. den forna klos
terkyrkan vid det senare anlagda Neuer 
Märkt, eller den i suburbium belägna "eccle
sia plebeia". I det senare fallet rör det sig 
om en församlingskyrka, vilken Thietmar då 
har nämnt utan att ange patronus. Snarast 
torde det vara fråga om domkyrkan, av ho
nom ofta omtalad enbart som ecclesia. Det 
rör sig i så fall om köpmannavakter, vilka 
den natten haft vakttjänst på domkyrkoom
rådets "mercatus", där de haft varor upp
lagda. Även om båda möjligheterna tills vi
dare synes vetenskapligt försvarbara, rör det 
sig i intet av fallen om en köpmanskyrka i P. 
Johansens mening. Ingen församlingskyrka 
torde ha profanerats som varumagasin. Den 
kanoniska rätten tillåter det inte, och bisko
pen skulle vaka över att så ej skedde (Hin-
schius 1888 s. 321). 

Köpmanskyrkan i Erfurt. Kyrkan i Erfurt, 
tillägnad den helige Gregor, dvs. påven Gre
gorius I (590—604), kan inte heller höra 
hemma bland P. Johansens köpmanskyrkor. 
A. Overmann har med rätta gjort gällande, 
att denna kyrka, som genom århundradena 
efter sin tillkomst nämnts "köpmanskyrkan", 
legat inom och hört till en bebyggelse kring 
det äldsta torget i staden, möjligen en koloni 
av inflyttade köpmän, för vilken den varit 
församlingskyrka (Overmann 1927 s. 136 
ff.). Tydligen rör det sig därför om en kyrka 
av den art, som i tidiga medeltida källor be
nämnes "ecdesiae forenses". Dessa fungerade, 
av källställena att döma, alltid som försam
lingskyrkor för bebyggelsen kring det ur
sprungliga torget i de under tidig medeltid 
framväxande handelsstäderna. Församlings-
borna utgjordes i synnerhet av köpmän och 
hantverkare, vilkas verksamhet var knuten 
till torghandeln. Eftersom köpmännen ut
gjorde det ledande skiktet i sådana försam
lingar, fick dessa "ecdesiae forenses" lätt över 
sig en prägel av köpmanskyrkor och kom 
därför ofta att kallas så. 

Erfurtkyrkan har varit en sådan ecclesia 
forensis, dvs. församlingskyrka för en bebyg
gelse kring stadens torg. Denna dess ställning 
har gjort, att den kommit att kallas "köp
manskyrkan". S:t Johanneskyrkan i Magde
burg, som byggds vid Alter Märkt, har även 
varit en sådan kyrka liksom Mariakyrkan i 
Lybeck, till vilken vi skall återkomma. 

S:t Peterskyrkan i Novgorod och motsvarande 
kyrkor 

P. Johansen betraktar, som ovan sagts, S:t 
Peterskyrkan i Novgorod som typkyrka för de 
s. k. köpmanskyrkorna. Novgorodskråna, ut
givna av W. Schliiter, innehåller utförliga 
uppgifter om denna kyrka (Schliiter 1911). 
P. Johansen menar, att dessa knappast be
aktats av forskarna. Så är dock inte fallet. 
Är 1913 disputerade M. Gurland i Göttingen 
på en avhandling om de inre förhållandena 
i S:t Petershovet i Novgorod, och i den uppe
håller han sig tämligen utförligt vid kyrkan 
och dess präster (Gurland 1913). Han upp
fattar den som det tyska handelsfaktoriets 
kyrka. 

S:t Peterskyrkan i Novgorod är i denna 
egenskap en köpmanskyrka, även om den inte 
kallas så. Endast en gång i början av 1400-
talet förekommer beteckningen "des köpmans 
kerke" i ett svarsbrev till staden Reval från 
faktoriet i Novgorod (LECUB IV: 1618, Jo
hansen 1965 s. 86 f.). Revals brev hade 
bl. a. rört sig med frågor om S:t Peterskyrkan. 
I svaret meddelar man, att "köpmännens 
kyrka" var så gott som utan tak och gavlar, 
att dess sidomurar var ruttna och att man 
fruktade, att valven skulle störta in. I bre
vet talas genomgående om "de köpman", och 
som följd därav talar man också om "des 
köpmans kerke" i stället för om S:t Peters 
kyrka. Uttrycket är korrekt, men det fram
står som en tillfällighet. Något stöd för att 
man under medeltiden uppfattat "en viss 
ar t" av kyrkor som köpmanskyrkor, innbär 
det inte. 

De i Novgorod gästande tyska köpmännen 
kunde inte som romerska katoliker besöka de 
grekisk-katolska kyrkorna eller anlita deras 
präster för religiösa ändamål. Förhållandet 
var detsamma för gotlänningarna. S:t Pe-
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terskyrkan hade därför i gufagårdens S:t 
Olofskyrka en äldre föregångare. Båda kyr
korna var avsedda för köpmännen under 
deras säsongspräglade uppehåll i staden un
der sommaren eller vintern. I luckor mellan 
dessa gästbesök hände det, att de stod till
bommade. 

S:t Peterskyrkan låg mitt inne i det tyska 
faktoriet, vilket var omgärdat av en palissad 
och bevakat natt och dag, nattetid utomhus 
av hundar och kyrkan speciellt av två köp
män, som på kvällen låstes in i den. Omgiv
ningen var inte pålitlig och ofta fientlig. 

Under 1200-talet anställde sommar- och 
vinterfararna själva sina präster. Sommar-
fararnas präst hade skyldighet att lämna 
plats för vinterfararnas och tvärtom. Om 
enskild köpman händelsevis hade med sig 
egen präst, fick han själv svara för kostna
derna (Schliiter 1911, Schra 1:3). Från och 
med slutet av 1200-talet rådde emellertid 
snarast förbud däremot (Schliiter 1911, Schra 
11:3, 111:3; Gurland 1913 s. 19 ff.). Senare 
anställdes präst för ett år åt gången, räknat 
från vår till vår. 

Det är tydligt, att bakom dessa bestäm
melser, av vilka de som finns i det äldsta 
skrået, blivit upptecknade först efter mitten 
av 1200-talet (Schliiter 1914, Einl. s. 8 ) , lig
ger ett äldre skede, då den enskilde köp
mannen eller grupper av köpmän själv fick 
sörja för präst, om de ville ha tillgång till 
sådan. Först under 1200-talets förra hälft 
har man börjat anställa präst kollektivt, var
på nästa steg blev att förbjuda enskild köp
man att föra med sig egen präst med den 
reservationen, att om det skedde fick han 
själv svara för kostnaderna. 

Vid 1300-talets mitt hade köpmännen för
lorat rätten att själv tillsätta präst. Lybeck 
och Visby hade tagit över denna uppgift, 
varvid det också bestämts, att dessa städer 
var sitt år skulle utse och översända präst till 
faktoriet (Schliiter 1911, s. 144 Schra I V ) . 
På 1400-talet sökte de livländska städerna, 
dvs. Riga, Reval och Dorpat, tvinga sig till 
rätten att utse faktoriets präst, stödda av köp
männen i faktoriet, då dessa därigenom vän
tade sig minskade kostnader. Först mot slutet 
av 1400-talet lyckades de utmanövrera Ly

beck, sedan Visby redan före mitten av 1400-
talet endast tidvis kunnat sända präst till 
Novgorod (Gurland 1913 s. 20 ff.). 

Detta får emellertid ej fattas så, att köp
männen vid handelsresor i allmänhet förde 
med sig präster under äldre tid. Novgorod 
var härvidlag ett särfall. Den i språkligt, 
skriftligt och religiöst avseende helt främ
mande miljön gjorde förhållandena där an
norlunda för köpmännen än på handelsmark
naderna i det romersk-katolska Nord- och 
Västeuropa. Det går inte för sig att jäm
ställa förhållandena i Novgorod med förhål
landena på de romersk-katolska handdsmark-
naderna. 

Som faktorikyrka har S:t Peterskyrkan av 
skråna att döma mer haft karaktär av maga
sin än av kyrka. Dess utrymmen utnyttjades 
till det yttersta som varumagasin. Varje an
ländande tysk köpman, som förde med sig 
varor till Novgorod, hade skyldighet att så 
snart som möjligt skaffa sig lagringsutrymme 
i kyrkan och redan samma dag föra in sitt 
gods (Schliiter 1911 IV: 3 s. 130). Vax, kop
par bly skulle ställas vid muren, tunnor, pac
kade med tyg, liksom säckar med pälsverk 
och skinn, skulle placeras under valv- och 
strävbågar. Vin i fat eller kannor hade man 
till och med rätt att placera vid altaret 
(Schliiter 1911 IV: 7, 8, 9, Schra IV; Schlii
ter 1911 s. 131). Det överblivna skulle föras 
till magasin, av vilka ett i Schra IV:31 nam
nes "Morneweges kamere" efter en tysk köp
man (se för övrigt Gurland 1913 s. 6 ff.). 

En sådan faktorikyrka hade i sin tur ryska 
köpmän i Visby liksom gotländska i Novgo
rods gutagård. Förhållandena för ryssarna i 
Visby var liknande som för gutar och tyskar 
i Novgorod. I Visby har man sannolikt nu 
grävt fram delar av den ryska kyrkans grund
murar, och allt tyder på att den varit centrum 
i ett ryskt faktori (Falck 1971). En rysk 
kyrka omtalas i Reval först 1371 (v. Nottbeck 
& Neumann 1904 s. 121), men ingenting 
tyder på att den varit faktorikyrka. 

På skånemarknaden, där de tyska köpmän
nens närvaro liksom i Novgorod var säsong-
betonad, har de också haft sådana faktori
kyrkor (Hansische Geschichtsqudlen. NF s. 
C L H I ff.). Äldst var Lybecks Mariakyrka, 

Fornvännen 75 (1980) 



"Köpmanskyrkorna" 49 

om vilken säges, att den byggts av "de ge
mensamma köpmännen", "per communes 
mercatores constructa" (HUB 111:584 § 4 ) . 
Så småningom övergick den helt i lybeckar-
nas händer. Danzig, Stralsund, Stettin och 
Rostock byggde sig nämligen egna faktori
kyrkor på skånemarknaden. Den lybska kyr
kan förblev dock huvudkyrka. Den ensam 
hade kyrkogård och fungerade ensam som 
begravningskyrka. Dessa tyska faktorikyrkor 
har använts som magasin för dyrbarare va
ror men inte i samma utsträckning eller med 
samma frikostiga rätt som S:t Peterskyrkan 
i Novogorod, ty varje fed hade egna maga
sinsbyggnader. Kyrkoutrymmena behövde 
därför inte utnyttjas i liknande utsträckning 
som i Novgorod. Även i dessa faktorikyrkor 
saknade dock kyrkorummet den helgd, som 
annars tillkom d d . Faktorikyrkorna hade så
ledes alltid ett profant drag över sig, då de 
endast fungerade som tillfälligt tempelruin 
för människor i en främmande miljö. 

Novgorodfaktoriets skrån, privilegier, brev 
och pengar förvarades i S:t Peters kista i 
kyrkan. I kyrkan förvarades också faktoriets 
vågar, vikter och mått. Detta är dock inte 
särskilt märkligt. Sådan förvaring av för ge-
mensamheten värdefulla saker förekom ock
så i vanliga församlingskyrkor. Så förvarades 
t. ex. den gotländska nordertredingens fana 
i Tingstäde kyrka (Wallin I s. 104, 135). De 
pengar, som årligen blev över i S:t Peters 
kista i Novogorod, skulle föras till Visby för 
att där läggas ned i Mariakyrkans S:t Peters
kista enligt det äldsta Schra. I Schra I I I från 
1300-talets första decennier har detta änd
rats. Pengarna skulle då föras det ena året 
till Visby, det andra till Lybeck, och vardera 
staden skulle göra räkenskap till Novgorod-
faktorid (Schliiter 1911 I b s. 66, 111:69 s. 
114). 

Mariakyrkan i Visby och dubbdplehanatet 
vid kyrkan 

Faklorikyrkorna framstår således som köp
manskyrkor i P. Johansens mening och också 
som de enda man kan tala om i denna me
ning. Mariakyrkan i Visby skall emellertid 
enligt P. Johansen också vara en köpmans
kyrka, och G. Svahnström har i sitt arbete 

Visby domkyrka med hänvisning till honom 
kallat den så (Johansen 1965 a s. 102 ff.; 
Svahnström 1978 s. 9) . 

Mariakyrkan i Visby kom till som kyrka 
för de i Visby gästande tyska köpmännen
skepparna, på initiativ av det då där existe
rande gemensamhetsgille, som innefattade 
dels dit inflyttade tyskar, dels gästande tyska 
köpmän. En byggnadsfond skapades, vars 
grundplåt utgjordes av de "demosina-all-
mosor", som skulle lämnas av de i Visby 
tilläggande tyska handelsskeppen (Yrwing 
1940 s. 157—170). Denna kyrka har säker
ligen inte byggts, förrän de tyska köpmännen 
stod i begrepp att organisera handelsfärder 
från Visby till Novgorod och i samband där
med inflyttningen av tyska köpmän till Visby 
blev mera omfattande. Det var enklast för 
dem att vinna inträde på den ryska markna
den tillsammans med de gotländska köpmän
nen. 1190-talets tyska novgorodfärder har 
därför företagits i sällskap med gotländska 
köpmän. 

Några präster förde de tyska köpmännen 
inte med sig, så länge deras handelsfärder 
enbart inriktade sig på Gotland och Visby. 
Det var onödigt och även kostbart, som vi 
ovan sett. Uppehållen var inte alltför lång
variga, och de gotländska kyrkorna stod öpp
na för dem. Visby blev så på 1190-talet mel
lanstation för de tyska köpmän, som över 
Gotland tog sig till Novgorod. När man 
inom gemensamhetsgilld tog initiativ till den 
nämnda byggnadsfonden och sedan lät bygga 
den tyska gästkyrkan i Visby, var det uttryck 
för detta behov av en mellanstation på vä
gen till Novgorod. 

Strelow uppger som byggnadsår för Maria
kyrkan år 1190, och detta trots att han 
uppenbarligen använt biskop Bengts brev 
från 1225. Enligt Efraim Lundmark var det 
inte ovanligt, att det i de gotländska kyrkor
na fanns målade inskriftsband med uppgift 
om byggnadsåret liksom kalendarieannotatio-
ner därom (Yrwing 1940 s. 237 ff.). Haqvin 
Spegel uppger vidare att mässor på hans tid 
hölls i varje kyrka eller åtminstone i moder
kyrkan, den dag då kyrkan ansågs vara 
"bygd och buad" (Spegel, ed. Wennersten 
1901 s. 76, Yrwing 1978 s. 164 not 5) . Det 
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är självklart, att Strelows dateringar inte 
utan vidare kan accepteras, men när skäl kan 
åberopas, bör hänsyn tas till dem. Så är fal
let ifråga om uppgifterna om Maria kyrkan. 
Den var Strelows egen kyrka, och det är för
vånande, att han bortser från årtalet i biskop 
Bengts brev. Han bör för att man skall kunna 
förklara detta, haft tillgång till en uppgift 
om att kyrkan invigts redan 1190. Konst
historikerna har dessutom funnit hans date
ring av äldsta kyrkan acceptabel. Detta gäller 
även om G. Svahnström, trots att han påstår, 
att Strelow har "en förvirrad uppgift om att 
tyskarna byggt en Vårfrukyrka i Visby 1190". 
Han finner nämligen på annat ställe, att kor, 
tvärskepp och absider kan ha invigts 1190. 
(s. 10 sp. 1 och s. 141 f.). Strelows förvirring 
måste därför bero på att han inte vet något 
om den träkyrka, som enligt Svahnström 
kan ha funnits på platsen men "inte efter
lämnat några som helst spår". 

När Svahnström inför en träkyrka som 
förgångare till den kyrka, som byggts 1190, 
är han visserligen influerad av P. Johansens 
köpmanskyrkor, men bakom ligger också den 
överskattning av den lybska och tyska han
delsaktiviteten i östersjöområdet efter stadens 
nygrundande 1159, som är vanlig i historisk 
litteratur. Den är starkt framträdande hos F. 
Rörig och hans elever men präglar också 
viss svensk litteratur. Redan 1940 vände jag 
mig däremot genom att betona, att vad 
Henrik Lejonet avsåg, när han grundade 
Lybeck, var att där skapa en tysk östersjö-
hamn, som kunde dra till sig Östersjöns köp
män i tävlan med Slesvig och Gotland. I 
det syftet inbjöd han östersjököpmännen att 
tullfritt besöka hamnen i Lybeck, och i det 
syftet tvekade han inte att rikta ett dråpslag 
mot Bardowiek. 

Lybeck kunde inte med en gång överta 
ledningen inom östersjöhandeln och bli ut
gångspunkt för en interbaltiskt engagerad 
köpmanskår. I Gotland under äldre medel
tid fäste jag uppmärksamheten på ett stad
gande i Fredriks I:s privilegiebrev för Ly
beck, som belyser stadens ställning inom 
östersjöhandeln i slutet av 1180-talet. Ly-
beckborgarna fick genom det brukningsrätt 
till tre namngivna skogar, i vilka de fick 

hugga såväl ved som virke för skepps- och 
husbygge, dock under betingelsen, att de inte 
utan tvång sålde skepp, som de själva kunde 
använda, eller exporterade virke till andra 
folk (Yrwing 1940 s. 142 f.). Dessa betingel
ser visar, att lybeckarna, ännu när 1190-talet 
gick in, inte hade sådan tillgång till handels
skepp, att de kunde tillåtas sälja skepp eller 
exportera skeppsvirke. 

I detta sammanhang får också betydelse, 
vad W. Brehmer (1888 s. 138), kännare av 
bebyggelsens utveckling i Lybeck efter 1159, 
yttrar, sedan han berört torgplatsen, centrum 
i den framväxande bebyggelsen, samt de efter 
hand anknutna stadsdelarna: Han säger: 

"Auf diese Gegenden wird sich der Ausbau 
der Stadt bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts 
beschränkt haben, denn die Zahl der Personen, 
welche sich bis dahin in ihr niederliessen, wird, 
da Handel und Verkehr noch in der Entwicklung 
begriffen waren, nur eine geringe gewesen sein". 

Det verkliga uppsvinget skedde enligt 
Brehmer först i början av 1200-talet, då Ly
beck kom under dansk överhöghet. Han sät
ter detta i samband med att Valdemar Sejr 
gynnade stadens köpmän på flera sätt men 
också med den framgångsrika tyska missionen 
och kolonisationen i Preussen, Livland och 
Estland. Vad man kan anmärka, är att han 
förbiser det viktiga faktum, att det först var 
i slutet av 1100-talet eller sannolikare i bör
jan av 1200-talet, som novgorodmarknaden 
öppnades för de tyska köpmännen (Yrwing 
1940 s. 138 ff., 147 ff.; 1978 s. 109 ff., 125 f., 
131 L, 133 ff.). Det är nämligen deltagandet 
i novgorodhandeln, som förklarar den bety
dande tyska inflyttningen till Visby och även 
Lybecks begynnande uppsving. Det finns 
alltså inte någon grund för att räkna med 
en träkyrka i Visby som föregångare till den 
romanska Mariakyrkan. Att Lybeck 1160 
blev biskopssäte och fick en domkyrka av trä 
1163, säger ingenting om Lybecks utveck
ling som handelsstad, ty det rör sig om 
biskopsdömen i kolonisationsområden, där 
man fick utnyttja de platser, som var lämp
liga. (Claude 1972 s. 63 ff. behandlar några 
sådana biskopsstäder.) 

Hur Svahnström tänker sig, att Mariakyr
kan fungerat åren 1190—1225 är oklart. Han 
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förklarar den ha varit en köpmanskyrka av 
P. Johansens säsongbetonade art, till vilken 
de tyska gästerna medfört egna präster för 
att handha deras själavård. Periodvis skall 
den tydligen ha stått stängd, detta väl i syn
nerhet, när sjöfarten under vintern legat nere. 
Han framhåller också, att "de gästande köp
männens sedvana att medföra egen präst" 
inte beröres i biskop Bengts brev av 1225 
och fortsätter: " I och för sig är detta knap
past märkligt, eftersom biskopen inte gärna 
kunde hävda någon bestämmanderätt över 
dessa tyskar med burskap i skilda tyska stä
der. I praktiken kom därför Mariakyrkan att 
ha två likställda kyrkoherdar, av vilka gäs
terna valde den ene och de bofasta den andre, 
och där biskopens godkännande erfordrades 
endast för den senare." (S 10 sp. 2.) Av nå
gon anledning vänder han emellertid så på 
P. Johansens resonemang och hävdar, att del 
ifråga om förhållandena i Novgorod finns 
"all anledning förmoda, att de i mångt och 
mycket överensstämt med dem, som rådde i 
Visby" (s. 9 sp. 1). Därmed gör han Maria
kyrkan i Visby i stället för S:t Peterskyrkan i 
Novgorod till typkyrka för de s. k. köpmans
kyrkorna, detta tydligen oavsiktligt, ty det 
är ju om S:t Peterskyrkan vi har den kun
skap, varpå hela P. Johansens uppfattning 
om köpmanskyrkorna vilar. 

Såsom framgår av citaten ovan uppfattar 
Svahnström Mariakyrkan i Visby som en 
typisk köpmanskyrka i P. Johansens mening. 
Den har varit "en köpmanskyrka av det slag, 
som under medeltidens första århundraden 
anlades på en rad platser i östersjöområdet" 
(s. 9 sp. 1). Som följd därav vill han även 
förklara dubbelplebanatds tillkomst vid Ma
riakyrkan genom att införa en rätt för de 
tyska gästerna att tillsätta egen präst vid 
kyrkan, med vilken linköpingsbiskopen inte 
skall ha haft något att göra. Ett sådant an
tagande ligger nära till hands men låter sig 
inte förena med urkundsmaterialet. P. Jo
hansen, som var väl hemmastadd i min av
handling från 1940, undviker att beröra dub-
belplebanatd. 

Den kyrka som enligt Strelow stod färdig 
1190 (Strelow 1633 s. 142), har inte varit 
någon kyrka för säsongbruk, utan den har 

byggts till tjänst för alla tyskar, som besökte 
Visby, och så långt det var tillåtet enligt 
kanonisk rätt, även för inom gotländska för
samlingar bosatta tyska köpmän. Det synes 
också helt klart, att initiativet till kyrkobyg
get togs inom det tyska gemensamhetsgilld i 
Visby och inte inom något gotlandsfararesäll-
skap, vars tillkomst i tiden ligger efter 1225. 
Den fond, som skapades för bygget, har för
valtats av de i Visby bofasta tyskarna (Yr
wing 1940, s. 240 ff., 362 f.). Jag kan i 
detta sammanhang inte underlåta att nämna, 
att den av mig hävdade "gilda communis" i 
Visby nu vunnit insteg i tysk hanseatisk lit
teratur och då som ett faktum utan hänvis
ning till mitt arbete (Hanse in Europa s. 124). 

Sedan kyrkan byggts, har den också helt 
naturligt förvaltats av visbytyskarna. Den har 
inte, som Svahnström anser, stått utanför lin
köpingsbiskopens kontroll. Enligt kanonisk 
rätt kunde en ny kyrka inte byggas utan 
vederbörande biskops samtycke. För bygget 
måste vidare kunna åberopas en "justa 
causa", dvs. en rättsligt acceptabel orsak 
samt en tillräcklig dotation till underhåll av 
präst och byggnad och upprätthållande av 
gudstjänsten (Hinschius 1888 IV, s. 320 f.). 
Byggnadsfonden har kommit till med detta 
syfte. Visbytyskarna har som kyrkans förval
tare enligt urkundsmaterialet presenterat Hn-
köpingsbiskopen präst vid kyrkan, liksom 
rigabiskopen gjorde som patronus för Jakobs
kyrkan (DS I: 564, Yrwing 1978 s. 205 f.). 

Vad som skedde 1225 i Visby, var att de 
där bosatta tyska köpmännen bröt sig ut ur 
gemensamhetsgilld och bildade en egen gil
lesorganisation, "de på Gotland stannande 
(eller boende) tyskarnas gille", ur vilket se
nare det tyska stadssamhället växte fram. 
Vid Mariakyrkans invigning 1225 fick de i 
Visby bosatta tyska köpmännen, kallade 
"burgenses", rätt att vid Mariakyrkan bilda 
en exterritoriell församling med presenta
tionsrätt av församlingspräst. Denna senare 
rätt tillkom dem i egenskap av kyrkans ägare 
och därmed dess lagliga patroni. Den präst, 
de tidigare presenterat biskopen, hade inte 
haft ställning av pleban med "jus paro-
chialis", dvs. av församlingskyrkoherde. 

Biskop Bengt har inte förbigått de tyska 
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gästerna i 1225 års brev, som G. Svahn
ström menar. Visbytyskarna har nämligen sett 
till, att i brevet inryckts ett stadgande om 
att de tyska handelsskepp, som lade till i 
Visby, inte heller efter 1225 skulle ha rätt 
att undanhålla kyrkan de allmosor, som varit 
ursprunget till byggnadsfonden, eller ge dem 
åt andra kyrkor. Ett förbud däremot har in
tagits i brevet (Yrwing 1940 s. 243 ff.). De 
gästande tyska köpmännen var således 1225 
inte knutna med fasta band till Mariakyrkan 
och kan därför inte ha tillsatt någon präst 
vid kyrkan. 

Ar 1226 tillerkände legaten Wilhelm av 
Modena Jakobskapellet rätt att handha själa
vården i Visby för alla gäster, som så önska
de. Därmed hade han infört konkurrens i 
Visby om gästernas själavård. Ar 1232 fanns 
emellertid vid Mariakyrkan två "plebaner", 
dvs. två kyrkoherdar. 1268 kallas dessa rec-
tores vid kyrkan, och 1295 talar påven om 
visbytyskarna som Mariakyrkans "veri patro-
ni", dvs. kyrkans "sanna" eller "rätta patro-
ni". 

Under den konflikt om dubbelplebanatet 
vid Mariakyrkan, som bröt ut 1318 mellan 
biskop Carl i Linköping samt Mariaförsam
lingen och som bottnade i att de stod på 
olika sidor i den då pågående inbördeskam-
pen mellan konung Birger och hertigarnas 
anhängare, vägrade linköpingsbiskopen att 
acceptera församlingens presentation av kan
didat till den ena kyrkoherdetjänsten. I sak 
ifrågasatte han dubbelplebanatet. Mariaför
samlingen vände sig därför till Lybeck och 
Riga för att få stöd för sin rätt att ha två 
kyrkoherdar vid kyrkan. Båda städerna ut
färdade intyg om dubbelplebanatds höga 
ålder. Lybeck förklarar, att flera aktade bor
gare intygat, att kyrkan sedan lång tid till
baka styrts av två kyrkoherdar, och i Riga 
mindes man också, att så varit förhållandet. 
I rigaintyget namnes de tyska gästerna som 
enbart hörande till kyrkan. Intet av intygen 
hävdar, att de tyska gästerna någonsin haft 
rätt att utse en egen kyrkoherde vid kyrkan. 
Däremot framgår det av materialet om kon
flikten, att mariaförsamlingen valde två 
kyrkoherdar vid kyrkan (Yrwing 1940 s. 
286 f.). 

Ar 1429 begärde mariaförsamlingen hos 
linköpingsbiskopen att endast få ha en kyrko
herde, dock med bibehållande av kyrkans 
"gamla sedvana" att ha två kyrkoherdar, om 
så behövdes. När biskopen beviljade detta, 
råkade han tala om en "curatus" och en 
"portionarius". Den senare beteckningen vi
sade sig emellertid vara felaktig. Det fanns 
inte "porciones" vid Mariakyrkan, utan det 
rörde sig i stället om "medietates", dvs. hälf
ter. Enligt kanonisk rätt var sådan delning 
av ett beneficium, dvs. av åt ett kyrkligt äm
bete anslagna medel, tillåten om biskopen 
gav sitt tillstånd och under förutsättning, att 
beneficids medel var tillräckliga för att un
derhålla två präster (Yrwing 1940 s. 290 f.). 

Mariakyrkans inkomster har således före 
1232, kanske redan 1225 eller 1226, delats i 
tvenne hälfter med linköpingsbiskopens sam
tycke. Orsaken var, att mariaförsamlingen, 
kyrkans "parochiani", ville knyta den gästan
de tyska köpmanskåren till sin kyrka. Den 
räknas i dokumenten som hörande till Maria
kyrkan. Motiveringen därför är dock enbart 
"gammal sedvana". Det har således aldrig 
funnits tvenne församlingar vid kyrkan, där
emot ett dubbelplebanat, som avskaffades av 
församlingen 1429, när beneficids inkomster 
inte längre räckte till för delning mellan två 
plebaner. I urkunden därom intogs dock ett 
förbud, vändande sig mot att det övriga 
Visby-prästerskapet sökte förmå tyska gäster 
i staden att förlägga sin själavård till annan 
kyrka, såvida inte Mariakyrkans kyrkoherde 
gett sitt tillstånd därtill. De tyska gästerna i 
Visby har, som det säges i det ovan nämnda 
rigaintyget, betraktats som hörande till Ma
riakyrkan i kraft av biskop Bengts brev från 
1225. 

Någon faktorikyrka kan Mariakyrkan inte 
visas ha varit. Den är därför inte jämförbar 
med S:t Peterskyrkan i Novgorod. P. Johan
sen erkänner att vi inte vet något om att 
varor magasinerats i kyrkan men gör det oak
tat stor affär av en hissbom på kyrkans öst
sida, vilken han menar under medeltiden ha 
använts för att hissa upp varor till kyrkans 
vindsutrymmen. Han tänker sig, att det i 
synnerhet rört sig om spannmål (Johansen 
1965a s. 102 ff.). Den vindsvåning, till vil-
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ken hissbommen hör, kom till först i sam
band med höjningen av kyrkans mittskepp, 
vilken enligt Svahnström skedde först under 
första hälften av 1300-talet (Svahnström 
1978 s. 164 ff.). Hissbommen har inte, som 
Svahnström framhåller, använts som varuhiss 
utan för upptransport av byggnadsmaterial, 
och den har tydligen betraktats som använd
bar vid kommande förändringar och repara
tioner. På 1300-talet hade de tyska köpmän
nen lämpligare belägna magasin. 

Mariakyrkan i Visby är inte någon köp
manskyrka i P. Johansens mening. Den har 
kommit till som tysk gästkyrka i Visby med 
uppgift att sörja för de tyska gästernas själa
vård men också med uppgift att fungera som 
centrum för det tyska gemensamhetsgilld i 
Visby. Därför har kyrkan från början för
valtats av de i Visby bosatta tyska köpmän
nen, vilka under 1200-talets första decennier 
som följd av novgorodhandeln växte starkt 
i antal. De lät då om- och tillbygga kyrkan 
och fick den 1225 invigd som en exterritoriell 
församlingskyrka för de tyska visbyköpmän
nen. Därmed förvärvade de full ägande- och 
patronatsrätt till kyrkan. För att försäkra 
kyrkan om fortsatt tillgång till de allmosor, 
som de tilläggande tyska handelsskeppen läm
nat som bidrag till grundläggningsfonden, 
upprättade de ett dubbelplebanat vid kyrkan 
genom att dela dess inkomster i två hälfter, 
anslagna åt var sin kyrkoherde, vilket måste 
ha skett med biskop Bengts tillåtelse. Så 
bands de tyska gästerna för framtiden vid 
Mariakyrkan. Därigenom säkrades delningen 
av kyrkans inkomster på två "medietates" 
ända till 1429. 

Följden blev, att Mariakyrkan i Visby kom 
att på en gång fungera som Visbytyskarnas 
speciella församlingskyrka, med ställning som 
råds- eller stadskyrka, när det tyska stads
samhället organiserats, samt dessutom som 
centrum för den tyska köpmannaorganisatio-
nen — mercatores gotlandiam freuquentantes. 
I så mån är Mariakyrkan i Visby en köp-
manskyrka, men som sådan är den närmast 
en motsvarighet till Mariakyrkan i Lybeck 
och inte till S:t Peterskyrkan i Novgorod. 

Mariakyrkan i Lybeck 
P. Johansen undviker helt Mariakyrkan i Ly

beck. Han har inte haft möjlighet att foga 
in den bland sina köpmanskyrkor, då den 
inte kan visas ha fungerat som varumagasin 
och inte heller nattetid bevakats av inlåsta 
köpmän. Till sitt ursprung är den en "ecclesia 
forensis". När greve Adolf av Holstein grun
dade den första tyska staden Lybeck 1143, 
lät han bygga en ecclesia forensis vid stadens 
torg. Enligt Helmold invigdes den först 1150 
(Helmodi . . . Sc r ip to res . . . Lib I, Kap. 
L X I X s. 134). När så Henrik Lejonet 1159 
grundade ett nytt Lybeck, lät också han vid 
det då på annan plats anlagda torget bygga 
en ny ecclesia forensis, tillägnad jungfru Ma
ria. Den anses ha varit en träkyrka och bygg
des antagligen på samma mark, där den fort
farande ligger (Ellger & Kolbe 1951 s. 2 ) . 
I en urkund 1170 namnes den liksom greve 
Adolfs kyrka "ecclesia forensis" (Urkunden
buch des Bistums Liibeck nr IX s. 14). 
Den första tegelstenskyrkan anses ha byggts 
först på 1190-talet (Ellger 8c Kolbe 1951 s. 2; 
Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien 
und Hansestadt Liibeck, Bd 2, 1906 s. 123 
ff.), och den är då nästan samtidig med 
Mariakyrkan i Visby, ett nytt vittnesbörd 
om att man inte bör överskatta snabbheten i 
Lybecks utveckling. Under 1200-talet ersat
tes den efter hand av den mot mitten av 
1300-talet färdiga gotiska kyrkobyggnaden. 

I sin gotiska form byggdes Mariakyrkan i 
Lybeck under den tid, då den lybska han
deln utvecklades starkt efter sin uppgångs
tid under 1200-talet. Den var centrum både 
för den lybska och den övriga tyska köp
manskåren i staden. I den skaffade sig köp
mansorganisationerna altaren och längre 
fram egna kapell. Ett sådant med rådskarak
tär var Borgmästarkapelld, där rådet med 
tiden lät inreda en skattkammare, känd som 
Trese, i vilken stadens privilegier och andra 
viktiga handlingar förvarades. Både Maria
kyrkan i Visby och Mariakyrkan i Lybeck 
har fungerat som tyska stadsarkiv. När d d 
på 1300-talet bestämdes, att de överblivna 
pengarna i Novgorods S:t Peterskista skulle 
föras växelvis till Visby och Lybeck, torde 
de även i Lybeck ha förvarats i Maria
kyrkan. 

Mariakyrkan i Lybeck var i högre grad än 
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många av P. Johansens kyrkor en köpmans
kyrka, men den faller utanför hans köpmans
kyrkor, därför att den redan från början var 
en ecclesia forensis, dvs. en församlingskyrka, 
och därför aldrig använts som varumagasin. 
Den blev det tyska borgerskapds kyrka i Ly
beck liksom Mariakyrkan i Visby. 

De tyska köpmännen i Bergen, Brygge och 
London 

P. Johansen har begränsat sina köpmanskyr
kors förekomst till Nord- och Östeuropa. Det 
har dock intresse att konstatera, hur de tyska 
köpmännen sörjde för sin själavård, när de 
uppträdde på handelsmarknaderna i Väst
europa. 

Tyske-Bryggen i Bergen, som P. Johansen 
inte berör, möjligen därför att den är täm
ligen sent tillkommen, var i vissa avseenden 
en bättre motsvarighet till faktoriet i Novgo
rod än feden på skånemarknaden. Bryggen 
var organiserad som ett faktori, dock utan 
säsongskaraktär. De tyskar, som av sina prin
cipaler i hemlandet sändes dit, var ungkarlar 
i sina bästa år och skulle föra en tämligen 
isolerad tillvaro i Bryggens gårdar. Dessa 
hyrdes till en början men övergick med tiden 
i tysk ägo. Kvinnor fick inte vistas inom 
Bryggen, och äktenskap med norskor var 
förbjudna, vilket inte hindrade, att de hade 
barn med norska kvinnor, som de ibland 
kom ihåg i sina testamenten (Wiberg 1932 
s. 73 ff.). Någon köpmanskyrka i P. Johan
sens mening har de inte haft i Bergen. Ma
gasinsutrymmena i gårdarna var tillräckliga. 
Redan från början av sin tillvaro i staden 
sökte de sig till den norska Mariakyrkan, 
vilken låg i närheten av Bryggen och 1408 
överlämnades till dem av Bergens biskop. 
Lybeck utsåg sedan dess kyrkoherde. Även 
Martinikyrkan, som också låg intill Bryggen, 
förvandlades under senmedeltiden i det när
maste till en tyskkyrka (Hanse in Europa, s. 
150, Dollinger 1964 s. 128; 1966 s. 136). 

I London hade hanseaterna ett känt fak
tori. Ursprunget var den "Gildhalle", som 
Kölnköpmännen ägde där redan under andra 
hälften av 1100-talet. Gildhalle växte ut till 
en stor anläggning med magasins-, bostads-
och samkvämsbyggnader inom ett murom-

gärdat område intill stranden av Themsen. 
Någon kyrka hörde ej till faktoriet, enbart 
ett kapell. Den kyrka, de tyska köpmännen 
besökte, låg utanför muren kring Stalhol 
150, Dollinger 1964 s. 128; 1966 s. 136). 

Sitt centrala kontor för handelsutbytet i 
väster hade de tyska köpmännen under större 
delen av medeltiden i Brygge. Något faktori 
organiserade de aldrig där. De hyrde i stället 
hus i staden. Sina möten och sammankom
ster höll köpmännen från östersjöområdet i 
karmditerklostrds refektorium fram till 1442 
och samma klosters kyrka anlitade de för 
sin själavård (Hanse in Europa s. 125). Det 
går naturligtvis ändå för sig att kalla t. ex. 
Mariakyrkan i Bergen efter 1408 för en köp
manskyrka. 

"Des koopmans karcken" i Bremen och den 
kurländska köpmanskyrkan 
Bland de kyrkor, P. Johansen behandlar, före
kommer också S:t Johannes-kapelld i Bre
men. Kapellet namnes i urkunderna 1229 
(Bremisches Urkundenbuch, 1:150; Johan
sen 1965 a s . 86) . I detta kapell har det varit 
brukligt, att skeppare från Bremen, innan de 
anträdde resor över havet, förrättade bön, 
liksom att de vid återkomsten där framburit 
sitt tack för lyckligt avslutad resa till skydds
helgonet Johannes Döparen. Först som rivet 
kallas kapellet i en krönika 1524 "Des Koop
mans karcken". F. Buchenau menar, säker
ligen med rätta, att kapellet just genom 
denna bremenskepparnas sedvana kommit att 
knytas till handeln och betecknas som köp
manskyrka (Buchenau 1882 s. 137). Kapel
lets benämning 1524 har betydelse, då den 
visar, hur lätt och rent av oegentligt beteck
ningen "köpmanskyrka" kan komma att 
häftas vid en kyrka. 

Adam av Bremen berättar, att en av 
missionen intresserad köpman tack vare dan
ske konungens understöd byggt en kyrka i 
Kurland. Kungen hade, när han berättade 
detta för Adam av Bremen, "glatt sig i Her
ren" däröver, och denna glädje får ur hans 
synpunkt endast mening, om han uppfattat 
bygget som en framgång för missionen (Adam 
av Bremen, Scriptores . . . Lib. IV. Kap. XVI 
s. 244, Johansen 1965 a s. 86) . Någon köp-
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manskyrka kan man inte gärna tala om i 
detta sammanhang. Kungen och köpmannen 
har tydligen gemensamt intresserat sig för 
att utbreda kristen tro. 

överflödet av församlingskyrkor i vissa nor
diska medeltidsstäder 

P. Johansen har också tagit fasta på det 
stora antalet församlingskyrkor i vissa nordis
ka medeltidsstäder. Han nämner Slesvig med 
7 församlingskyrkor, Viborg med 12 till 13, 
Roskilde med 11 till 12 och Lund med om
kring 20. Mot dessa ställer han Lybeck med 
5, Riga och Reval med vardera 3 och frågar, 
hur man skall förklara, att småstäder som 
Roskilde, Viborg och Lund jämförda med 
Lybeck kan ha behov av så många försam
lingar. Själv söker han förklaringen i att ett 
antal av kyrkorna i de nordiska städerna varit 
köpmanskyrkor. Han karakteriserar därvid 
dessa städer med ett från Vogd lånat ut
tryck som "farmannastäder". I sådana "far-
mannastäder" skall flera kyrkor ha varit 
köpmanskyrkor, öppna endast i samband 
med vissa stora marknader, då farmän ström
made till. Under mellantiden skall de ha 
stått stängda, och när det rört sig om års
marknader, har de varit öppna endast en 
gång om året. De skall, när de var öppna, 
ha fungerat som magasin. Vid köpmännens 
avresa har de stängts och nyckeln lämnats 
till biskopen eller en kanik. Trots att de stått 
stängda större delen av året, skall de ha till
erkänts "das rechtliche und räumliche Paro-
chialrecht — namenlich den Gebrauch des 
eigenen Friedhof s" (Johansen 1965 a s . 108 
ff.). 

Det är svårt att tänka sig, att så kan ha 
varit fallet, i synnerhet som P. Johansen inte 
räknar med organiserade köpmannagrupper 
utan med fristående köpmannaresor, vilka 
så småningom upphörde, genom att kom-
missionshandeln blev vanlig. Därför har dessa 
kyrkor förfallit efter 1300. Så skall det ha 
gått i Slesvig, Sigtuna och Visby (Johansen 
1965 a s. 112 ff.). I Visby kan det endast 
röra sig om två kyrkor, S:t Jakob och ryska 
kyrkan. Både i Slesvig, Visby och Sigtuna 
hör dock dessa kyrkors förfall samman med 
förändringar inom handdsmarknaderna och 

inte med kommissionshandeln. 
Ingen av de av P. Johansen nämnda stä

derna kan för övrigt tävla med Erfurt i Tysk
land. Omkring 1300 hade Erfurt ej mindre 
än 26 församlingskyrkor och senare tillkom 
ytterligare en (Overmann 1927 s. 145). Efter 
reformationen reducerades de till åtta pro
testantiska och åtta katolska kyrkor, medan 
de övriga fick förfalla (Overmann 1927 s. 
147 f.). Ändå var Erfurt inte någon far-
mannastad . Till de många församlingskyrkor
na i vissa nordiska medeltidsstäder kan man 
inte ge någon generell förklaring. De flesta 
förföll i samband med reformationen. P. 
Johansens köpmanskyrkor löser inte proble
met med dem. 

Religionen spelade under medeltiden en 
viktig roll i alla sammanhang, och gudstjänst 
och själavård engagerade då ett stort antal 
präster. I protestantismens kyrkor ersattes 
t. ex. den dagliga mässan av en söndagspre
dikan, och bikten behövde då inte nödvän
digtvis ske inför präst. De många själamäs
sor, som genom donationer åvilade stads
kyrkornas prästerskap, liksom de ständiga 
kyrkohögtiderna och församlingsbornas skyl
dighet att underkasta sig de krav kyrkan 
ställde på dem, krävde flera präster och 
kunde motivera städernas uppdelning på små 
församlingar. Därför kom fromhet och be
kvämlighetssynpunkter i förening med rike
dom att spela en vis roll även i städerna, lik
som t. ex. fallet var på den gotländska lands
bygden. I Erfurt har bevisligen flera av 
medeltidens församlingskyrkor grundats av 
"rika grevar" (Overmann 1927 s. 143). För
värv av reliker kunde också föra med sig att 
nya kyrkor byggdes för kulten av dessa, och 
de kunde sedan övergå till att bli försam
lingskyrkor. 

En viktig faktor i sammanhanget är emel
lertid den kanoniska rättens stadganden om 
kyrkobyggen. En ny kyrka måste, såsom ovan 
framhållits, enligt den alltid byggas med sam
tycke av stiftets biskop. Hans samtycke var 
i sin tur beroende av att det fanns en "justa 
causa" därtill, vilket innebar, att bygget var 
antingen nödvändigt, gagndigt eller bidrog 
till ökad kult. Lika viktigt var, att kyrkan 
"doterats", dvs. att alla utgifter för dess un-
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de rhå l l , för p räs t och guds t jäns t h a d e säkra ts . 

Biskopen h a d e sedan a t t v a k a över a t t d e n 

a n v ä n d e s till guds t jäns t och inte p r o f a n e r a -

des (H insch ius 1878 s. 3 8 7 ; 1888 s. 318 f f . ) . 

Dessa bes t ämmelse r g jo rde , a t t m a n , n ä r 

m a n ville g r u n d a en ny kyrka, in te b e h ö v d e 

r ä k n a m e d n å g o n s törre församl ing för a t t 

t rygga dess existens. U n d e r h å l l , p rä s t lön och 

guds t jäns t v a r s äk rade g e n o m d o t a t i o n e n , och 

va r j e ny kyrka b id rog till ku l tens ökning . I 

ä ld re mede l t id s s t äde r v a r dä r fö r församling

a r n a ofta små, och d e t t a i synnerhe t i byg

der , d ä r r i kedom och f romhe t förenades . 

D e n ekonomiska u tveck l ingen u n d e r mede l 

t iden förde m e d sig, a t t d e n fö rmögenhe t en 

kyrka u t ru s t a t s m e d in te al l t id r äck te till. 

D e n k u n d e d å ö v e r l ä m n a s till en a n n a n 

kyrka , för a t t guds t j äns ten skulle u p p r ä t t 

hål las , eller t. o. m . få förfalla. D e s t igande 

k o s t n a d e r n a g jo rde förmodl igen p r i v a t a d o t a -

t ioner ovan l iga i hög - och senmede l t idens 

s täder . D å v a r de t oftast s tadens m y n d i g 

he te r , kloster eller stiftelser, som g r u n d a d e 

nya kyrkor , vilket förde m e d sig a t t an t a l e t 

beg ränsades . Så fick t. ex. S t o c k h o l m a ld r i g 

m e r ä n en verkl ig församlingskyrka u n d e r 

mede l t i den , näml igen d e n s. k. " b y k y r k a n " , 

d e n n u v a r a n d e s tadskyrkan , m e d a n s täder 

som Lybeck och R e v a l , d ä r r i k e d o m e n v a r 

s törre , fick e t t n å g o t s törre a n t a l . 
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Die sog. Kaufmannskirche 

Von Paul Johansen stammt der Begriff 
,,Kaufmannskirche", den er in einer Reihe 
von Publikationen behandelt und im Kultur
historiskt lexikon för nordisk medeltid folgen-
dermassen charakterisiert hat: 

1. Die Kaufleute lagerten ihre Waren in der 
Kirche, und zwar sowohl auf dem Dach-
boden als auch in Nebenräumen, im Lang
schiff und im Chor. 

2. Der Priester war als Sekretär der Kauf
leute tätig. 

3. In der Kirche bewahrten die Kaufleute 
auch ihre Privilegien, ihre Geldkiste sowie 
Waagen und Gewichte auf. 

4. Nachts hielten Kaufleute, vom Ältermann 
zu diesem Zweck eingeschlossen, in der 
Kirche Wache. 

5. Die Kaufleute entrichtden an die Kirche 
Steuem, die etwa 0,25 % des Umsatzes 
ausmachten und die Ausgaben fiir den 
Unterhalt des Gebäudes und den Gottes-
dienst bestreiten sollten. 

6. Zur Kirche gehörten ein Friedhof sowie 
Wald und Wiesen. 

7. Die Kirche verfiigte dariiber hinaus iiber 
Mieteinkiinfte und Einnahmen aus dem 
Verleihen der Braukessel u. a. m. 
Es ist indessen nur die St. Peterskirche in 

Nowgorod, auf die alle diese Kennzeichen 
zutreffen. Wie P. Johansen betont hat, ist 
der Ausdruck „kdne Erfindung der moder-
nen Forschung, sondern begegnet uns in den 
Quellen", und wurde im Mittelalter u. a. fiir 
eine Kirche in Erfurt und möglicherweise 
auch fiir eine in Magdeburg gebraucht. Da 
die Magdeburger Kirchen durchweg Ge-
meindekirchen waren, ist es unwahrschein
lich, dass sie als Warenspeicher entweiht 
wurden. Dies lässt das kanonische Recht 
nicht zu. In Erfurt war es wohl so, dass die 
dortige, als Kaufmannskirche bezeichnete St. 
Gregorskirche, eine wegen ihrer Lage weit

gehend von Kaufleuten besuchte Gemeinde-
kirche gewesen ist — eine ecclesia forensis, 
so wie die St. Johanniskirche in Magdeburg 
und die Marienkirche in Lubeck. 

Die St. Peterskirche in Nowgorod war die 
Kirche der deutschen Handdsfaktorei und 
mehr Speicher als Kirche. Auch andere Fak-
toreikirchen sind als Speicher benutzt worden. 
doch nicht in gleichem Umfang wie die in 
Nowgorod. Die Faktoreikirchen waren somit 
nach Johansens Definition Kaufmanns-
kirchen. 

Die Marienkirche in Visby, die Johansen 
fiir eine Kaufmannskirche häll, entstand als 
deutsche Kirche, zu deren Aufgaben die 
Sedsorge der deutschen Besucher gehörte; sie 
sollte aber auch der deutschen gilda commu-
nis in Visby als Zentrum dienen. Sie war 
keine Faktoreikirche und wurde auch nicht 
als Speicher benutzt. 

Die bedeutende Zahl der Gemeindekirchen 
in einigen mittelalterlichen Städten Nord
europas erklärte Johansen damit, dass sie zum 
Teil Kaufmannskirchen wären, die zu ge
wissen Zeiten geschlossen waren. Andere Er-
klärungen sind denkbar. Die zahlreiehen 
Sedenmessen, die der Geistlichkeit der Stadt-
kirchen durch Stiftungen oblagen, erforderten 
ebenso wie die häufigen kirchlichen Feste 
und die Pflicht der Gemeindemitglieder, 
sich den von der Kirche gesteilten Forder-
ungen zu unterwerfen, eine grössere Zahl 
von Priestern. Dadurch wäre eine Aufteilung 
der Städte in kleineren Gemeinden motiviert. 
Das Wesentliche fiir eine bischöfliche Geneh-
migung zur Griindung einer Kirche war, 
dass sie iiber Dotationen verfiigte, die ihren 
Fortbestånd sicherten. Die Grosse der Ge
meinde war daher im Friihrnittdalter von 
weniger grosser Bedeutung. Ferner durfte der 
Reichtum der Städte eine gewisse Rolle ge
spielt haben, wie dies auch in ländlichen 
Gegenden Gotlands der Fall gewesen ist. 
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