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Gotiseringen av Gotlands kyrkor och den 
gotländska landsbygden 

Av Mika Pitkänen 

Mika Pitkänen. !()()(). Gotiseringen av Gotlands kyrkor och den gotländska 
landsbygden (The Gothicisation of the churches of Gotland). 

During the High Middle Ages many of Gotland's churches were rebuilt, or par-
tially rebuilt, in the Gothic style. The study of the process of »Gothicisation« of 
the many Medieval churches on the island of Gotland provokes discussion of 
several interesting aspects of the local society 1250—1360. The regional diffe
rences in the general pattern of Gothicisation, and particularly of the three main 
parts of the church building (the chancel, the näve, and the tower) are here 
compared with the taxation list compiled in 1580 by Bilefeld. A significant but 
unsatisfactory link is found between the two. The archaeological remains of the 
large commercial enterprises undertaken on the island during this period, i.e. 
harbours and a number of defence towers (Sw. kastal), are compared with the 
elements of Gothicisation. The condusion is that the Gothicisation of the chur
ches on Gotland was a phenomenon highly dependent on commerce and the 
ideology of the merchants. 

Mika Pitkänen, c/o Ljungqvist, Henriksdalsringen 5, SE-I31 32 Nacka 
mika.pitkanenOild.fi 

Bakgrund 
Många som besökt Gotlands medeltida kyrkor 
har säkert lagt märke till i vilken utsträckning 
öns kyrkor har blivit om- och tillbyggda efter de 
gotiska idealen. Denna förändring i kyrko
byggnaderna, som på Gotland huvudsakligen 
ägde rum mellan åren 1250 och 1360, har tra
ditionellt diskuterats utifrån ett konsthistorisk! 
perspektiv, men kommer här att studeras 
utifrån ett meddtidsarkeologiskt perspektiv. Det 
betyder framför allt att de gotiska förändring
arna i koret, tornet och långhuset kommer att 
ses utifrån ett brett samhälleligt perspektiv. 
Förändringar i de respektive delarna, som vi
dare kan hävdas avspegla de olika sociala skik
ten och deras behov, erbjuder en mycket intres
sant och relativt outnyttjad källa till diskussio
ner om hela det medeltida gotländska lant-
samhället och dess historiska utveckling. Aven 
om flera forskare under senare år har börjat 

uppmärksamma detta, bar diskussionerna ofta 
varit begränsade till relationen mellan gotik 
och ekonomi. Om de gotiska förändringar av 
kyrkorummet däremot betraktas som ett feno
men med relation till hela samhället och inte 
bara till ekonomin, kan även vissa sociala och 
mentala aspekter studeras. Liknande tankar om 
processen där de medeltida kyrkorna byggdes 
om enligt de mera gotiska idealen, en process 
som här kommer att kallas för »gotisering«, har 
använts t.ex. av Jes Wienberg i hans avhandling 
om kyrkor i det medeltida Danmark (Wien
berg '993)-

Gotiseringen 
För att kunna studera relationen mellan kyr
kornas gotisering och bredare samhälleliga fe
nomen, har jag valt att utgå från en analys av 
kyrkans tre huvudsakliga byggnadsdelar, dvs. 
koret, långhuset och to rne t Dessa erbjuder för 
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ändamålet mycket tacksamma källor inte minst 
eftersom de kan påstås ha haft en tydlig rela
tion till samhället: koret representerade präs
terskapet, långhuset menigheten och tornet sam
hällets ledande skikt De mera specifika arkitek-
turdelarna som ofta förknippas med gotiser
ingen är i sin tur valvet, det gotiska tornet, va
penhuset, sakristian, utvidgandet av skeppet, 
byggandet av kapell samt utvidgandet och hö
jandet av långhuset och koret. Av dessa ele
ment har valvet ofta ansetts vara den viktigaste 
och tydligaste indikationen på gotisering 
(Wienberg 1993, s. 4 1 , 52, 115, 117), men ef
tersom få icke välvda kyrkor finns kvar på 
Gotland, blir det mycket svårt att se olika varia
tioner i gotiseringen med hjälp av valven. 
Därför har jag valt att utgå från följande arki
tekturdetaljer: portalerna och hur bågen där 
sett ut, om den varit rund eller spetsig. En spet
sig portal är en ofta förekommande (Lagerlöf 
& Svanhström 1984, s. 27), men inte en nöd
vändig indikation på gotik. Portalen ger också 
en bra utgångspunkt eftersom ytterst få kor på 
Gotland saknar portal, samtidigt som de nästan 
uteslutande finns i långhus och torn. Den 
andra indikationen som också är gemensam 
för alla de tre byggnadsdelarna är förstoringar 
eller förhöjningar av respektive delar, även det
ta ett typiskt drag under gotiken (Holmberg 
1990, s. 51 och Wienberg 1993, s. 80 ff). Efter
som koret erbjuder ytterligare två bra indika
tioner på gotiseringsprocessen har jag också 
undersökt dessa. När det gäller frågan om det 
funnits en sakristia bredvid koret, är det all
mänt känt att sakristior kan ha funnits redan 
under den romanska perioden, men att dessa 
varit mycket ovanliga (Wienberg 1993, s. 91 
ff). En intressant jämförelsepunkt skulle de 
medeltida kapellen kunnat erbjuda, men pro
blemet är att dessa i stort sett saknas i de got
ländska lantkyrkorna. Slutligen är det vanligt 
i den romanska byggnadskonsten att koret haft 
en absid, samtidigt som dessa mycket sällan 
byggts under den gotiska perioden. Även om 
de rakt slutna koren inte varit helt okända un
der romansk tid (Holmberg 1990, s. 13 f) ger 
alltså en kvarstående absid ett tydligt tecken på 
avsaknad av gotisering. Samtidigt är det dock 
på sin plats att påpeka, att ingen av de ovan pre

senterade arkitekturdetaljerna ger en definitiv 
indikation på gotisering. Tvärtom var alla des
sa kända redan under den romanska perioden 
(Wienberg 1993S. 183). Men eftersom de utan 
tvivel var särskilt populära under gotiken och 
eftersom materialet är relativt stort (totalt ca. 83 
kyrkor och från två till fyra arkitekturdetaljer i 
de tre respektive byggnadsdelarna), anser jag 
att underlaget är tillräckligt intressant för fort
satta diskussioner. Interiören har jag i detta 
sammanhang inte velat gå in på, främst efter
som exteriören är mera sammanhängande och 
exakt presenterad i den här huvudsakligen an
vända källan, »Sveriges kyrkor«. Vidare har jag 
inte diskuterat nio av de sydligaste kyrkorna ef
tersom uppgifter om dem än så länge inte har 
blivit publicerade i »Sveriges Kyrkor». 

Koret 
Låt oss börja med att titta närmare på själva ma
terialet. Utifrån de ovannämnda kriterierna vi
sade sig genomgången av prästerskapets del av 
kyrkan, koret, att det var en mycket ombyggd 
del av kyrkan. På en karta (fig. 1) kan vi se att 
de allra flesta koren haft något gotiskt element. 
För jämförelsens skull är det dock på sin plats 
att koncentrera sig på de relativt kraftigt goti-
serade koren (markerade med cirklar). Även 
de kraftigt gotiserade koren är många, så 
många att det kan påstås att koret varit den 
mest gotiserade delen av kyrkan (jfr. fig. 1, 2 
och 3). Samtidigt går det att särskilja minst tre 
regioner där gotiseringen varit betydligt svaga
re än andra områden på Gotland. För det förs
ta finns på sydvästra Gotland en stor och mycket 
betydelsefull koncentration av kyrkor utan nå
gon gotisering av kore t En mer splittrad kon
centration mellan ingen och svag gotisering 
finns också att hitta i de mellersta delarna av 
ön. Detta bälte i nordvästlig/sydöstlig riktning 
delar på sätt och vis den stora kyrkokoncentra-
tionen runt Visby i två regioner inom vilka de 
kraftigt gotiserade koren klart dominerar. Det 
tredje området där koren varit relativt lite goti
serade går slutligen att hitta allra längst i norr. 

Långhuset 
Även om menighetens långhus blivit gotisera
de i något mindre utsträckning (fig. 2) än koret. 
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Fig. 1. Karta över koren. En cirkel visar hur mänga 
av indikatorerna i varje kor som är gotiska. Ett streck 
över cirkeln anger något slags undantag, se nedan. 
Dala ur Sveriges Kyrkor 1931 — 1990. — A map of the 
chancels. A circle shows how many of the four indi
cators are perceived as Gothic in each choir. A line 
across the circle indicates some sort of exception, 
see below. Data from Sveriges Kyrkor 1931—1990. 

O 

3-4 gotiska indikatorer. 
3-4 Gothic indicators. 

0—2 gotiska indikatorer. 
O—8 Gothic indicators. 

Fig. 2. Karta över långhusen. En cirkel visar hur 
mänga av de två indikatorerna som är gotiska. Streck 
över cirkeln anger något slags undantag, se nedan. 
Data ur Sveriges Kyrkor 1931 -1990 . — A map of lhe 
näves. A circle shows how many of the two indicators 
are perceived as Gothic in each näve. A line or lines 
across the circle indicates some sort of exception, 
see below. Data from Sveriges Kyrkor 1931-1990. 

O 

2 gotiska indikatorer. 
2 Gothic indicators. 

o- 1 gotiska indikatorer. 
0-1 Gothic indicators. 

Minst en av indikatorerna är både gotisk 
och icke-gotisk. — At least one indicator 
is both Gothic and non-Gothic. 

Minst en av indikatorerna är både gotisk 
och icke-gotisk. — At least one indicator is 
both Gothic and non-Gothic. 

Minst en av indikatorerna saknas i koret. 
— At least one indicator does not exist in 
the chancel. 

Minst en av indikatorerna saknas i lång
huset. — Al least one indicator does not 
exist in the näve. 

Minst en av indikatorerna är osäker. 
— At least one indicator is uncertain. 

N , Kyrkan saknar långhus. 
^ — The church has no näve. 
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påminner det geografiska spridningsmönstret i 
stort om kartan över de gotiserade koren. På 
denna karta kan vi se att den starkare gotiser
ingen av långhusen finns att hitta i kyrkorna 
runt Visby samt i kyrkorna från östkusten. 
Däremot har gotiseringen varit svag särskilt på 
södra Gotland, samt i de långhus som ligger 
mitt i det stora kyrkobältet runt Visby. Likaså är 
gotiseringen av långhusen betydligt svagare på 
norra Gotland. Med andra ord utmärker sig 
åter de tre regionerna i materialet, dock med 
den skillnaden att gotiseringen denna gång va
rit allmänt svagare. Vidare kan en tydlig skill
nad göras mellan Gotlands öst- och västkust. På 
östkusten har långhusen gotiserats i högre ut
sträckning än på västkusten. Den totala avsak
naden av portaler i långhuset är också ett in
tressant fenomen, inte minst eftersom denna of
ta är koncentrerad till vissa sydligare regioner. 

Tornet 
Jämfört med de tidigare kartorna över gotiser
ingen av koret och av långhuset är det lätt att se 
att gotiseringen i den världsliga elitens torn 
(fig. 3) följer helt andra mönster än de först
nämnda. Med vissa undantag i nordost, där 
också de två andra byggnadsdelarna varit rela
tivt gotiserade, kan det påstås att det gotiska 
tornets spridning närmast utgör en motsats till 
de tidigare kartorna. Gotiseringen av tornet är 
nämligen särskilt stark i söder samtidigt som 
också tornen i norr är mycket gotiserade. Av de 
totalt 15 starkt gotiska tornen (dvs. tornen är 
både förhöjda och försedda med gotiska arki
tekturdetaljer) ligger 11 i de perifera delarna 
av Gotland, dvs. längst bort från Visby. Även om 
det finns flest torn med gotiska inslag på mel
lersta Gotland och särskilt runt Visby, är goti
seringen i söder och norr anmärkningsvärd ge
nom sin intensitet, något som i stort sett saknas 
på mellersta Gotland. Nästan ingen gotisering 
av tornen har däremot ägt rum i de norra och 
södra delarna av det mellersta Gotland. De 
starkt gotiserade kyrkorna som helt saknar torn 
utgör till sist en intressant mellankategori. 

De kraftigt gotiserade kyrkorna 
Utifrån de tre delarnas respektive gotisering 
kan därefter en helhetsbild ges. Alla kor med 

Fig. 3. Karta över tornen. En cirkel visar hur många 
av de två indikatorerna som är gotiska. Streck över 
cirkeln anger nägot slags undantag, se nedan. Dala 
ur Sveriges Kyrkor 1931-1990. — A map of the to
wers. A circle shows how many of the two indicators 
are perceived as Gothic in each tower. A line or lines 
across the circle indicates some sort of exception, 
see below. Data from Sveriges Kyrkor 1931 — 1990. 

2 gotiska indikatorer. 
2 Gothic indicators. 

1 gotisk indikator. 
1 Gothic indicator. 

Inga gotiska indikatorer. 
No Gothic indicators. 

Minst en av indikatorerna är bäde gotisk 
och icke-gotisk. —At least one indicator is 
both Gothic and non-Gothic. 

Minst en av indikatorerna saknas i tornet 
— At least one indicator does not exist in 
the tower. 

Kyrkan saknar torn. — The church has no 
tower. 

® 

O 

X 
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minst tre gotiska element, alla långhus med 
minst två gotiska element och alla torn med 
minst ett gotiskt element har i detta fall räknats 
som relativt sett kraftigt gotiserade. Resultaten 
av denna sammanställning kan ses i fig. 4. Den
na karta över de kraftigt gotiserade kyrkorna 
på den gotländska landsbygden avslöjar liera 
mycket intressanta aspekter på gotiseringens 
spridning på ön. För det första framgår det tyd
ligt att gotiseringen varit särskilt stark runt 
Visby. Totalt 11 av de 19 starkt gotiserade kyr
korna ligger i området runt Visby, dock enbart 
i den södra delen av det stora kyrkobältet runt 
staden. Det är vidare intressant att alla gotiska 
kyrkor antingen ligger vid kusten eller nära 
den absolut största hamnen och staden, Visby. 
De gotiska kyrkorna på östkusten är dock mer 
spridda längst med kusten än i väst där kyrkor
na ligger i en och samma region nära Visby. 
Kort sagt är det lätt att se fyra regioner med 
starkt gotiserade kyrkor, den största koncent
rationen nära Visby och tre mindre på ostkus
ten. Minst lika intressant är naturligtvis de om
råden där de starkt gotiska kyrkorna saknas 
helt, såsom nordkusten, nordvästra delarna av 
Gotland samt nästan hela södra hälften av 
Gotland. 

Landsbygdens ekonomiska bärkraft enligt 
Bilefeld 
Eftersom gotiseringsprocessen har haft en nä
ra relation till socknarnas ekonomiska bärkraft 
(Lindqvist 1984, 1988) är det på sin plats att 
först närmare undersöka denna relation. På 
grund av den tydliga relationen mellan de skat
ter som socknen betalat och den gotiserings-
grad som kyrkorna uppvisat (Wienberg 1993, 
s. 137 f) erbjuder Bilefelds taxuslista från 1580-
talet i detta sammanhang en bra utgångspunkt 
för en jämförelse. Utan att gå närmare in på de 
källkritiska problem som användningen av en 
källa som Bilefeld kan medföra, kan det ändå 
hävdas att den kan antyda något om de större 
regionernas ekonomiska bärkraft under perio
den, samtidigt som den framför allt kan belysa 
de ekonomiska skillnaderna mellan regionerna. 

Jag har här för enkelhetens skull använt de 
resultat som Lena Thunniark-Nylén kommit 
fram till (Thunmark-Nylén 1980, s. 27) och ri-

Fig. 4. Karta över genomgående gotiska kyrkor. Data 
ur Sveriges Kyrkor 1931-1990. — A map of solidly 
Gothic churches. Data from Sveriges Kyrkor 1931 — 
199°-

Genomgående gotisk kyrka, dvs. kor med 
minst tre gotiska indikatorer, långhus med 
två och torn med ett. — A church that has 

£ been perceived as solidly Gothic, i.e. choir 
with at least 3 Gothic indicators, näve wilh 
with at least 2 and tower with at least 1. 

Minst en av indikatorerna saknas i kyrkan. 
/ — At least one of the indicators does not 

exist in the church. 
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tat den på en karta, med den modifikationen att 
istället för Thunniark-Nyléns fyra kategorier, 
bar jag endast använt tre. Med detta har jag för
sökt nå en större tydlighet i skillnaderna mel
lan de rikare och fattigare regionerna på ön. 
Praktiskt betyder det att socknar med taxer
ingsbelopp i mark mellan 1-3 Mk har ansetts 
som fattiga, socknar som tillhört kategorin 
mellan 3-4 Mk har räknats tillhöra de »mellan-
rika« och de som haft 4 -6 Mk har varit de ri
kaste. Utifrån denna karta (fig. 5) framgår tyd
ligt att det finns ell bälte av rikare socknar, dvs. 
kategori 2 och 3, runt staden Visby. 

Också stora delar av södra Gotland kan an
ses tillhöra de rikare regionerna; särskilt an
märkningsvärt är den stora koncentrationen av 
kategori-3 socknar längst i sydost. Vidare finns 
det två andra intressanta regioner där det fun
nits rika socknar, en i nordost och en ungefär i 
mitten av östkusten. Bortsett från dessa två re
gioner på östkusten kan det hävdas alt östkns-

Fig. 5. Karta med uppgifter ur Bilefelds taxuslista. 
Områden med högt skatteuttag anses rikare än så
dana med lågt Data frän Thunmark-Nylén 1980, s. 
27. — Map of the Bilefeld laxation list. An area with 
a high taxation value is considered richer than an 
area with a low taxation value. Data from Thunmark-
Nylén 1980, p. 27. 

m 
B 

4-6 mark skatt. 
Taxation value 4-6 marks. 

3-4 mark skatt. 
Taxation value 3-4 marks. 

1-3 mark skatt. 
Taxation value 1-3 marks. 

ten enda ner till de rika delarna i sydost varit re
lativt fattig. 

Gotiseringen och den ekonomiska bärkraften 
Om de kraftigt gotiserade kyrkorna och Bile
felds taxuslistajämförs med varandra, kan man 
notera följande. För det första finns de starkt 
gotiserade kyrkorna ofta i de rika socknarna. 
De inånga kraftigt gotiska kyrkorna som finns 
inom bältet runt Visby motsvaras i det stora he
la av ett bälte av rikare socknar runt staden. 
Också de starkt gotiserade kyrkorna vid östkus
ten ligger ofta placerade i rikare socknar: i nor
dost ligger de två mellersta kyrkorna i de rika
re socknarna; de två andra ligger dock i fatti
gare socknar. Vidare befinner sig också den en
staka kyrkan i sydost i en socken som tillhör tax
eringskategori nummer 3, dvs. den rikaste. 

Samtidigt finns det dock flera andra intres
santa undantag som ger en antydan om att sam
bandet mellan koncentrationer av ekonomiska 
resurser i Bilefelds lista och den kraftiga goti
seringen står i cn långtifrån enkel relation. För 
det första ligger de två gotiska kyrkorna i Ös-
tergarnslandet mitt i en större fattig region. 
Även om dessa två kyrkor kanske kan förklaras 
med att båda saknade de dyra tornen, eller att 
situationen i detta fall kan ha drastiskt föränd
rats från den tid då Bilefeld nedtecknade sin 
lista, så finns det minst ett stort problem kvar. 
För det andra finns det nämligen många rika 
socknar, ja hela regioner, som trots sina rike
domar helt saknar starkt gotiserade kyrkor. 
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Även om t.ex. den rika socknen i mitten av ost
kusten i sin närhet har två kraftigt gotiska kyr
kor, så går det sällan att hitta ens ett enkelt sam
band mellan de många rikare socknarna på 
södra och norra Gotland och de gotiserade kyr
korna. Inte heller den totala spridningen mel
lan å ena sidan de rikare socknarna som oftast 
återfinns på de mellersta och västra delarna av 
ön, motsvarar å andra sidan de mycket gotise
rade kyrkorna som ligger i stort sett jämt för
delade mellan öst och väst. 

Det har alltså funnits en relation mellan de 
ekonomiska resurserna och gotiseringen, men 
liksom i det medeltida Danmark (Tändren 
1985, s. 50) är frågan: hur såg relationen egent
ligen ut? Inte minst de tre undantagsregioner
na, den ena vid mitten av östkusten med starkt 
gotiserade kyrkor i fattiga socknar, samt de rika 
områdena i söder och norr med nästan inga 
starkt gotiska kyrkor, kräver enligt min mening 
en mer nyanserad och djupare diskussion av re
lationen mellan gotisering och ekonomi. 

Gotiseringen och handeln 
Att särskilt handeln spelat en viktig roll för goti-
seringsprocessen har påpekats t.ex. av Jes Wien
berg som studerat gotiseringen i det medeltida 
Danmark. Även om den agrara produktionen 
enligt honom knappast varit utan betydelse för 
gotiseringen, visar resultaten av hans avhand
ling att». . .byggeriet ikke kan reduceres til en af-
spejling af alene sognets agrare produktion...» 
(Wienberg 1993, s. 144). Tvärtom spelade den 
dåtida storhandeln enligt honom den domine
rande rollen i gotiseringen: »Som en hovedten-
dens kan den mest omfattende gotiseringen 
knyttes til pladser, sogne og regioner praeget af 
et intensivt varebytte... Gotiseringen optrådte 
hvor afgr0der, dyr, redskaber og penge skiftede 
ejere« (Wienberg 1993, s. 144). När det gäller 
Gotland har han särskilt betonat handelns roll 
för den gotländska gotiseringen. Gotland kan 
ses »...som et marked, hvor indtaegterne fra 
handel, ikke fra landbruget, var afgorende for 
kirkebyggeriet« (Wienberg 1993 s. 144). I detta 
fåll är det dock viktigt att komma ihåg de tidiga
re diskussionerna där de relativt kraftiga skillna
derna i gotisering mellan olika regioner gick att 
konstatera. Alla på den gotländska landsbygden 

var säkerligen inte inblandade i handeln och det 
kan ha funnits hela regioner där handeln spelat 
liten roll. 

Vidare är det mycket viktigt att inte glömma 
bort den speciella historiska kontext som sä
kert också påverkat relationen mellan gotiser
ing och handeln på den gotländska landsbyg
den. Den gotländska storhandeln var, som be
kant, mitt i en betydelsefull brytningstid under 
dessa decennier. Genomgående förändringar i 
den gynnsamma transitohandeln mellan Öst-
och Västeuropa satte djupa spår, särskilt vad 
gäller landsbygdens delaktighet i handeln. 
Hansan, som länge samarbetade med gotlän
ningarna, började fr.o.m. 1250-talet skapa väx
ande problem, särskilt för landsbygdens han
delsmän. Utvecklingen kulminerade slutligen i 
de välkända händelserna under 1280-talet, då 
relationen mellan Visby och landsbygden kom 
till ett avgörande. Landsbygdens handelsmän 
fick nu lämna staden och den viktigaste ham
nen för landet. Trots dessa händelser, är det 
samtidigt mycket viktigt att inte underskatta 
kontinuiteten i landsbygdens storhandel. Att 
landsbygdens handelsidkare kunde fortsätta 
sin handel liera decennier efter dessa mot
gångar har också påpekats av Hugo Yrwing: 
»Ännu under 1 200-talet och 1300-talets tidiga
re del, möter vi dock gotländska farmän verk
samma på sina gamla marknader« (Yrwing 
1978, s. 126). Samtidigt bredde också fattigdo
men ut sig på landet först under 1300-talet 
(Yrwing 1978, s. 148). Nedgången i landsbyg
dens inkomstbringande storhandel tog med 
andra ord sin tid. Men för att kunna fortsätta 
handeln var landsbygdens handelsmän tvung
na att agera från andra orter och hamnar än 
Visby. 

Spåren efter handeln på kmdsbygden 
För att noggrannare reda ut hur relationen 
mellan landsbygdens storhandel och gotiser
ingen av kyrkor i sin tur sett ut måste först den 
storhandel som kan ha drivits från landet un
der perioden sökas. I detta fall kan främst två 
källor introduceras: lanthamnarna och kastal-
tornen. Båda utgör indikationer på storhandel 
eftersom de ligger vid den dåtida viktigaste 
transportleden, havet (Davey & Hodges 1983, 
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s. 43) , men också eftersom de kan påslås ha 
haft direkta relationer till handeln. Vidare kan 
dessa källor på ett fruktsamt sätt stödja varand
ra, vilket är viktigt pga. att de medeltida got
ländska lanthamnarna är dåligt undersökta. 

Dan Carlsson, som har undersökt hamnar 
på Gotland, hittade 40 till 50 möjliga hamnar 
och handelsplatser, varav de flesta dock inte 
längre hade använts under medeltiden (Carls
son 1987, s. 16). F,nligt honom ledde utveck
lingen i stället till att handeln vid slutet av vi
kingatiden och vid medeltidens början kon
centrerades till ett fåtal hamnar (Carlsson 
1988, s. 2Öf). Att det funnits ett mindre antal 
hamnar av betydelse på landsbygden, även un
der medeltiden, är vidare troligt enligt Lund
ström (Lundström 1983, s. 104). Till de ham
nar som kan ha varit använda under medelti
den hör Bottarve-Nymans i Fröjels socken där 
flera föremål som tyder på att handel har idkats 
på platsen så sent som på 1500- och 1600-talen 
grävts fram (Carlsson 1987, s. 27). Också ham
nen i Paviken kan ha använts under medelti
den, trots att den antagligen blivit betydligt 
mindre viktig efter iooo-talet (Lundström 
1983, s. lOlf). 

Vad beträffar den s.k. Västergarnsvallen har 
det påståtts att vallen, liksom hamnen, åter kan 
ha varit i användning då Visby började skilja sig 
från landsbygden, även om Lundström själv in
te tror så (Lundström 1983, s. 102 ff). Även i 
fallet Bogeviken har det gjorts fynd som kan ty
da på att hamnen använts också under senare 
medeltid (Lundström 1983, s. 106), trots att 
hamnen sett sina bästa dagar redan under tidig 
medeltid. Till sist bar också Yrwing utifrån sina 
historiska källor hävdat att hamnen i Väster
garn varit viktig för den storhandel som drevs 
mellan Novgorod och gotlänningarna under 
medeltiden (Yrwing 1978,5. 137). Utöver des
sa kan tre andra hamnar som kan ha varit av be
tydelse under medeltiden också introduceras, 
nämligen S:t Olofshamn på Fårö, Han Crönö i 
Fleringe och S:t Olofsholm i Hellvi. Även om 
dessa enligt Lundström antagligen främst har 
använts av fiskare, avslöjar dock kyrkogårdarna 
och vissa fynd att också människor av främ
mande ursprung kan ha befunnit sig på dessa 
platser (Lundström 1983, s. 110 ff). Till sam

ma grupp av mindre hamnar som kan ha an
vänts även senare under medeltiden hör Norra 
Gnisvärd i Tofta och Sviviken i Rute (Carlsson 
1991, s. 48 ff och Ahlqvist 1991, s. 24 ff). För 
att göra listan av de lanthamnar som kan ha va
rit i användning efter 1 250-talet mer komplett, 
kan även de vikingatida och tidigmedeltida s.k. 
centralhamnarna fogas. Det betyder framför 
allt att också Bandlundeviken kan tas med i lis
tan över de större möjliga hamnarna på 
Gotland (Lundström 1983, s. 108 och Öster
gren 1983,5.39). 

När det i sin tur gäller kastallorn ocb dis
kussioner om deras funktion på Gotland är sa
ken inte helt entydig (Prahl 1996,5. 20 If). Trots 
detta kan också dessa användas som en källa för 
att spåra storhandeln av främst två skäl. För det 
första kan den politiska makten ha placerat tor
nen som kontrollposter över de områden där 
handeln ägt rum, helt enkelt för att kontrolle
ra handeln. Utan att diskutera vilken form av 
politisk makt som funnits på Gotland, är det 
dock troligt att något politiskt system funnits 
även på den regionala nivån och att detta på ett 
eller annat sätt haft nära kontakter med de eko
nomiska sfärerna. Denna form av kontroll av-
handeln på Gotland har påtalats bl.a. av 
Lundström (Lundström 1981, s. 27). 

Men kastaltornen kan också ha haft en mer 
symbolisk relation till handeln. De kanske inte 
enbart fungerade som kontrollposter, ulan 
även som inakiinanifestationer. Åtminstone 
kastaltornen i Hälsingland har av Mogren setts 
som sådana (Mogren 1995, s. 84) och inget bör 
hindra att samma tolkning skulle kunna göras 
här. De golländska kastaltornen år nästan ute
slutande byggda nära havet och hamnarna, de 
medeltida handelsvägarna, vilket leder lill att 
det inte är helt förhastat att påstå att också den
na symboliska relation mellan kastaltornen 
och handeln funnits. För det andra kan kastal
tornen bära även mera direkta och funktionel
la spår till handeln. Lundström har inte bara 
lagt märke till kastaltornens relation till handel 
och handelsplatser rent allmänt (Lundström 
1981, s. 1 29I), utan har även påpekat att dessa 
torn kunde ge skydd ål handelsmän och deras 
varor, samt fungera som magasin. Enligt ho
nom har kastaltorn helt enkelt varit »...stödje-
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punkter och försvarsverk vid viktiga hamnar, 
handelsplatser och marknadsplatser» (Lund
ström 1981, s. 128). Eftersom de gotländska 
kastaltornens relation till handeln, trots dessa 
påståenden, inte är alldeles entydig, utan även 
andra viktigare funktioner säkert har förekom
mit (Prahl 1996, s. 26), måste hamnarna dock 
slutligen ses som en mer pålitlig indikator på 
storhandel. 

Gotiseringen och spåren efter handeln 
Efter denna presentation av olika indikationer 
på storhandel på landet, öppnas nu en intres
sant möjlighet att se närmare på hur relationen 
mellan storhandel och gotisering tett sig. Om 
den geografiska spridningen av de kraftigt go
tiserade kyrkorna jämförs med de hamnar som 
kan ha varit i bruk under perioden och med de 
gotländska kastaltornen, kan det konstateras 
att sambandet mellan gotik och storhandel är 
slående på ön (fig. 6) . För det första ligger de 
kraftigt gotiserade kyrkorna alltid nära en möj
lig hamn eller ett kastaltorn. De enda undan
tagen är de många gotiserade kyrkorna som 1ig-

Fig. 6. Karta över genomgående gotiska kyrkor, ham
nar och kastaler. Data ur Sveriges Kyrkor 1931 — 
1990, Kyhlberg 1991, s. 70 och andra författare 
nämnda i artikeltexten. —A map of solidly Gothic 
churches, harbours and defence towers. Data from 
Sveriges Kyrkor 1931-1990, Kyhlberg 1991, p. 70 
and other authors named in the text. 

Genomgående gotisk kyrka, d.v.s. kor med 
minst tre gotiska indikatorer, långhus med 
två och torn med ett. — A church that has 

£ been perceived as solidly Gothic, i.e. choir 
wilh at least 3 Gothic indicators, näve with 
with at least 2 and tower with at least 1. 

Minst en av indikatorerna saknas i kyrkan. 
/ — At least one of the indicators does nol 

exist in the church. 

Hamn. — Harbour. 

Kaslal. — Defence tower. 

ger i inlandet runt Visby. I detta fall kan dock 
den största handelsplatsen Visby betytt mycket. 
Handeln har antagligen varit av så stor volym i 
denna region att det också återspeglas genom 
en utbredd gotisering runt staden. Detta skul
le i sin tur kunna betyda att gotiseringen följer 
den antagna intensiteten av handeln. För det 
andra skulle alla de möjliga hamnarna enligt 
detta material alltid ha en gotisk kyrka i närhe
ten. Kastaltornen har däremot en svagare rela
tion till gotik och handel. De kan existera mer 
isolerade eller inte finnas i hela regioner där 
det samtidigt finns hamnar och gotiska kyrkor. 
Samtidigt är det dock intressant att lägga mär
ke lill att kastaltorn oftast varit lokaliserade i ri
ka kustsocknar, där kyrkorna ofta blivit försto
rade (Prahl 1996, s. 38). Att jämföra kastaltorn 
med kyrkor är dock särskilt intressant i fallet 
Östergarnslandet Där har nämligen än så länge 
inga äldre hamnar hittats, men däremot finns 
hela fyra kastaltorn samtidigt som det linns 
kraftigt gotiserade kyrkor i området. Utifrån 
det tidigare sagda skulle det därför kunna häv
das att åtminstone en relation mellan gotik och 
handel kan spåras även i denna region. Samti
digt år det dock viktigt att komina ihåg att den
na region är särpräglad, inte bara genom sin 
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avsaknad av hamnar och den relativa fattigdom 
som Bilefeld noterat, utan också genom sina re
lativt sett annorlunda kyrkor. Även om tornlö
sa kyrkor som dessa inte är helt unika på 
Gotland, tillhör de dock en minoritetsgrupp. 
Likadana tornlösa kyrkor återfinns enbart i 
närheten av Roma kloster. Men också kastal
torn i Östergarnslandet har enligt Prahl varit 
byggda framför allt för försvar, inte för handeln 
(Prahl 1997, s. 38). Östergarn utgör med 
andra ord en mindre tydlig region som dock 
kanske inte helt saknar band till handeln. 

Att också Bilefelds anteckningar över de ri
kare regionerna slutligen på ett intressant sätt 
sammanfaller med tre av dessa fyra regioner är 
anmärkningsvärt Att områdena där gotik, 
hamnar och kastaltorn dominerat, dvs. runt 
och söder om Visby och på två av tre olika stäl
len på östkusten (med visst undantag för Ös
tergarnslandet), dessutom tillhört de ekono
miskt rikare regionerna ökar sannolikheten 
för att en inkomstbringande storhandel varit 
lokaliserad i dessa regioner. Minst lika viktigt 
som att undersöka relationerna mellan gotik 
och handeln, är att lägga märke till de stora 
och tydliga regionerna där det varken finns 
hamnar, kastaltorn eller starkt gotiserade kyr
kor, dvs. där storhandeln ocb gotik kan hävdas 
ha lämnat mycket få spår efter sig. Detta gäller 
särskilt i regionerna på nordkusten, på nord
västra liksom på nästan hela södra Gotland (fig. 
(i). Bara etl undantag från detta mönster linns 
att hitta: den kraftigt gotiserade kyrkan i Rone. 
Samtidigt har kyrkan dock i sin närhet den för
modade hamnen i Bandlundeviken. Detta 
skulle slutligen betyda att minst två olika slags 
regioner kan spåras på Gotland: minst tre regi
oner med gotiska kyrkor och spår efter stor
handel och minst två större regioner vilka när
mast kan uppfattas som negationer av de först
nämnda. 

En självständig grupp köpmän ? 
En intressant och omdiskuterad fråga är dock 
vem som styrde över den storhandel som läm
nat spår efter sig på den gotländska landsbyg
den. Den äldre forskningen har ofta utgått från 
att landsbygdens storhandel närmast varit en 
del av jordbruket och har utförts som ett slags 

bondehandel. Som jag ser saken talar dock fle
ra saker för det motsatta, dvs. att storhandel 11 
även på landet och åtminstone fr.o.m. 1 250-ta-
let varit en relativt självständig verksamhet, nå
got som har påpekats av Majvor Östergren. 
Enligt henne måste också landsbygdens stor
handel ha skötts av en speciell grupp som inte 
var bönder. Detta grundar hon på att den älds
ta sonen enligt de medeltida gotländska seder
na alltid ärvde marken på Gotland, vilket i sin 
tur medförde att bara den äldsta sonen blev 
bonde i ordets egentliga mening. De yngre 
tvingades hitta levebröd på annat sätt, t.ex. från 
handel (Östergren 1983, s. 37). Eftersom des
sa seder var mycket stabila och långvariga 
(Yrwing 1978,5. 16g) skulle det åtminstone be
tyda att den resurskråvande storhandeln haft 
mycket bra förutsättningar att bli en självstän
dig verksamhet. 

Denna förutsättning har mycket sannolikt 
också lett vidare till en självständig köp
mannaklass, särskilt under den behandlade pe
rioden. Den historiska kontexten, i form av 
ändrade handelsvillkor under 1 200-talet, pe
kar nämligen också på att handeln kan ha bli
vit mer självständig under dessa år. Från början 
innebar säkert Hansan stor nytta också för 
landsbygdens handelsidkare. En stor och pro
fessionell handdsorganisation som Hansan in
troducerade nya handelskunskaper, kontakter, 
större kapitaltillgångar och marknader till alla 
som samarbetade med den, vilket den got
ländska landsbygdens handelsidkare gjorde. 
Det skulle i sin tur betyda att en modell för en 
mera professionell handel spritt sig bland 
Gotlands handelsmän och att också landsbyg
dens handel prolessionaliserades och därmed 
blev en mer specialiserad och självständig verk
samhet Denna utveckling har säkert påskyn
dats något senare av den konkurrens och den 
fr.o.m. 1250-talet ökande diskriminering som 
landsbygdens handelsmän utsattes för (Yrwing 
1978, s. 125). Med andra ord hade landsbyg
dens handelsmän inte bara en chans att pro-
fessionalisera sin handel och bli självständiga, 
utan var fr.o.m. 1 250-talet helt enkelt tvungna 
att göra detta för att överleva. Det är alltså san
nolikt att den delvis framtvingade professiona-
liseringen förändrade den äldre färmanna-
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och bondehandeln till att bli en självständig 
verksamhet. Slutligen har handelns självstän
dighet under perioden säkert ökat också av 
den enkla anledningen att jordbruk, liksom 
storhandel, utfördes under en och samma sä
song på sommaren, då isen på norra Östersjön 
eller kylan på fältet inte omöjliggjorde denna. 
Den ökade konkurrensen och kravet på högre 
effektivitet har säkerligen också i detta fall 
medverkat till att skillnaderna nu vuxit mellan 
handel och jordbruk samt att handeln blivit 
mer självständig. Ut-ifrån dessa överväganden 
är det slutligen föga överraskande att det också 
ofta har antagits att det måste ha funnits någon 
form av professionell köpmannagemenskap 
även bland landsbygdens handelsmän (Yrwing 
1978,8. 119). Hela detta resonemang skulle le
da till slutsatsen att en relativt självständig 
grupp handelsmän, och inte storbönderna, 
skulle ha bemästrat den lantliga storhandeln 
och gotiseringen av lantkyrkorna som skymtar 
i materialet. 

Gotlands kyrkor, jordbrukssamhället och de 
lokala stormännen 
Vid sidan av denna storhandel ledd av de loka
la handelsmän, har det naturligtvis också fun
nits ett starkt jordbrukssamhälle. Detta tradi
tionella samhälle bestod av storgårdar som var 
organiserade i en patriarkalisk storfamiljestruk
tur i likhet med storgårdssystemet i Norrland, på 
Island och i Norge (Yrwing 1978, s. 169). Mer 
omdiskuterat har däremot varit hur den sociala 
ordningen sett ut i socken och på den regionala 
nivån. Särskilt den äldre forskningen har ofta ut
gått från att Gotland utgjort en slags egalitär 
»bonderepublik«. Detta påstående har dock 
mött kraftig kritik i flera nyare undersökningar 
och många har på senare tid hävdat att det fun
nits mäktiga lokala stormän också på Gotland 
(se t.ex. Carlsson 1990, s. 5 f och Myrdal 1993, 
s. 127). Denna intressanta fråga ska dock inte 
diskuteras vidare här, utan det räcker i samman
hanget med att konstatera att det vid sidan av 
den ovan diskuterade storhandeln funnits en 
betydande traditionell jordbruksekonomi och 
ett jordbrukssamhälle som leddes av de lokala 
och regionala stormännen. 

Denna äldre, på jordbruk baserade stor-

mannastruktur, kan i sin tur också spåras i det 
material som de medeltida lantkyrkornas goti
sering och avsaknad av gotisering erbjuder. För 
det första kan den skönjas i kyrkornas allmän
na utveckling. Det är relativt allmänt accepte
rat att den tidigare romanska kyrkan framför 
allt var en elitistisk stormannakyrka (Wienberg 
1993, s. 178). Gotiseringen däremot tyder på 
en klar förändring. Den gotiska kyrkan var inte 
längre reserverad socknens stormän, utan för 
fler kyrkoägare (Andrén 1985, s. 44) . Att det 
nu finns hela regioner på Gotland där de ro
manska dragen envist verkar ha stannat kvar i 
kyrkorna, trots att många av dessa socknar haft 
det relativt bra ställt enligt Bilefeld, är ett förs
ta tecken på en traditionell stormannainfluens. 

För det andra erbjuder de kraftigt gotisera
de tornen en spännande möjlighet att närma 
sig denna traditionella stormannagrupp. Tor
net utgjorde den mest världsliga delen av kyr
kan samtidigt som den var liturgiskt närmast 
onödig och dessutom dyr att uppföra. Bland 
annat därför har det ofta tolkats som den del 
som särskilt representerat de lokala stormän
nen. Tornet var med andra ord inte bara deras 
del av kyrkan, utan också deras maktmanifesta
tion. Om nu kartan över tornens gotisering 
(fig. 3) relateras till de övriga gotiseringskar-
torna, kan man tydligt se att det särskilt i den 
sydliga regionen funnits en mycket annorlunda 
byggnadskultur. För det första var det tornen 
som där gotiserades först och inte som i andra 
områden där man oftast börjat gotiseringen 
från koret. För det andra var tornen på södra 
Gotland ofta den enda byggnadsdel som goti-
serats, samtidigt som dessa torn ofta varit de 
mest gotiserade på hela den gotländska lands
bygden. Att särskilt elitens dyra maktsymboler, 
tornen, i dessa fall blivit kraftigt prioriterade 
och gotiserade kan enligt min mening bäst tol
kas utifrån antagandet att de traditionella lo
kala stormännen styrt dessa regioner och att 
de, med hjälp av att ombygga sin egen symbol, 
velat hävda sin makt. Andra delar av kyrkan, 
som koren och långhuset vilka presenterade 
andra samhällsklasser och behov, ansågs inte 
lika viktiga att gotisera i dessa regioner, trots att 
kapital enligt Bilefeld i många fall varit tillgäng
ligt. Tecken på en liknande utveckling kan skön-
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jas även i regionerna i norr, fast något svagare. 
Också där är de gotiska tornen relativt många, 
samtidigt som även andra delar av kyrkan dock 
blivit gotiserade i högre grad än i söder. På både 
södra och norra Gotland var dessutom spåren 
efter handelsmän mycket få. Inga kastaltorn och 
bara en möjlig hamn var möjliga att finna i ma
terialet. 

Sammanfattningsvis kan alltså den allmänt 
svagare gotiseringen på södra och norra 
Gotland - och särskilt då de perifera regioner
nas betonande av tornet - tolkas som ett teck
en på att dessa socknar dominerats av traditio
nella stormän, patriarkaliska storfamiljer och 
jordbruk. I andra regioner på landet har däre
mot en relativt självständig grupp handelsmän 
dominerat och handeln satt sina spår i materi
alet. Samtidigt kan det dock tänkas att relatio
nerna mellan grupperna kan ha varit nära. Att 
åtminstone nära släktband funnits mellan dessa 
har antytts av Östergren (Östergren 1983,5. 37). 
Det kan även tänkas att dessa grupper behövde 
varandra, särskilt efter 1200-talets mitt. Från 
denna tid krävde den allt mer professionella 
handeln säkert ökade investeringar och mer ka
pital för att kunna konkurrera med den växan
de och hotfulla Hansan. Detta kapitalbehov kan 
i sin tur ha åtminstone delvis tillhandahållits av 
de mäktiga och rika stormännen. Tack vare den 
avkastning som investeringarna från handeln 
kan ha gett till stormännen, kan de i sin tur ha 
fortsatt dominera i sina respektive socknar och 
hålla liv i den traditionella stormanna- och stor
familjestrukturen baserad på jordbruksekono
mi. Den äldre jordbrtiksekonomin skulle enligt 
detta resonemang ha varit indirekt inblandad i 
storhandeln och gotiseringen av kyrkorna. 

Två olika mentaliteter 
Mot bakgrund av det ovanstående kan man till 
sist fråga sig om de två skilda sociala och eko
nomiska sfärerna också motsvaras av skilda 
mentaliteter. Att det är viktigt att diskutera de 
mentala bakgrunderna i detta samman häng 
har påpekats av t.ex. Jes Wienberg. Enligt ho
nom avslöjar nämligen de många avvikelserna 
mellan gotisering och ekonomi att det funnits 
en bakomliggande ».. .menneskdige og men
tale baggrund« (Wienberg 1993, s.144), dvs. 

ett behov av gotiseringen. Detta behov kan 
man i sin tur närma sig på ett intressant sätt 
med hjälp av den roll som gåvorna och gåvo
ekonomin hade under medeltiden (Moberg & 
Olsson 1973,5.45). Gåvorna spelade nämligen 
en mycket viktig roll, särskilt i gotiseringen, 
»Gaverne og gavementaliteten må altså have vae
ret afg0rende for det götiske byggeri i århund-
redet for reformationen" (Wienberg 1993, s. 
144). Detta öppnar möjligheten till en diskus
sion om motiv och mentala bakgrunder till kyr
kornas gotisering. Gåvomentaliteten kan förkla
ra också varför gotiseringen av kyrkorna fortsat
te även en tid efter det att storhandeln försvun
nit från landsbygden (Wienberg 1993 s. 145). 

För att bättre kunna förstå den mentala 
bakgrunden, de speciella behoven och de 
många gåvorna utifrån vilken gotiseringen ut
vecklades, måste först några ord sägas om den 
föregående romanska kyrkan. Som redan 
nämnts har den romanska kyrkan ofta beskri
vits som en organisation med närmast feodala 
tecken. Ytterst representerade den hela det ro
merska arvet, den transcendentala kristendo
men och de lokala hövdingarna. Nyare och in
te sällan mer världsliga fenomen, såsom inten
sivare handel och inflytelserika köpmän hade 
inte plats i denna ordning. Eftersom trons 
makt samtidigt var mycket omfattande, skapa
des stora problem särskilt för den världsliga 
och progressiva köpmannaklassen. De allt ri
kare och mäktigare köpmän som skapade 
»Fremgangen og rigdommen her i livet... [fick 
därför] ...angst for fortabelsen efter doden« 
(Wienberg 1993, s. 189). Problemet var också 
värst där den sociala och ekonomiska rivalite
ten var som störst: i köpstäderna (Wienberg 
1993, s. 191). Köpmännen hade alltså mycket 
att vinna, men också ekonomiska resurser att 
lösa problemet. 

Bland annat för att möta della dilemma 
mellan de kyrkliga och världsliga idealen ska
pades den gotiska kyrkan: »Kirkebyggeriet 
...kan tolkes som dele af samme asngstelige og 
rastlöse straeben efter det himmelske, eftersom 
livet på jorden blev stadig fjernere fra idealer-
ne. Den okonomisk »blomstring« måtte med 
midddalderens selvforståelse fremkalde en 
0get fromhed, nemlig en tyngde af skyld og 
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lamgsel efter nåde« (Wienberg 1993, s. 189). 
Och ju mer de olika levnadsidealen gled ifrån 
varandra, desto mer byggdes också de romans
ka kyrkorna om: »Kirkebyggeriet kulminerer, 
da tidens idealer og realiteter afviger fra hinan
den* (Wienberg 1993 s. 188). Gotiseringen 
var med andra ord inte enbart en avspegling av 
ett ökat ekonomiskt välstånd eller fromhet, 
utan framför allt en lösning på krisen. I den nya 
gotiska kyrkan fick nu världsliga värden mer 
plats, »...meditation kring Jesu mänskliga vill
kor..." (Aron Andersson 1978,8. 131) blev det 
primära. Nu steg »...en antropocentrisk världs
bild..." (Aron Andersson 1978,8. 131) fram, 
en bild där också de traditionellt borgerliga 
och världsliga värden har sina rötter. Samtidigt 
var gotiseringen ett mer sekundärt fenomen 
lör de andra sociala skikten som inle delade 
denna ångest i samma mått såsom de lokala 
stormännen. Även om gotiken ytterst avspeg
lade, både som en stil men även på det be
greppsliga planet, de förändringarna som kyr
kan och hela samhället genomgick under 
1 200- ocb 1300-talen, hade de andra och mer 
traditionella sociala grupperna inte lika stort 
behov av den. 

Denna speciella köpmannamentalitet kan 
slutligen spåras också på den gotländska lands
bygden, framför allt med hjälp av det som tidi
gare sagts om Bilefeld och gotiseringen. Pro
blemet med de, enligt Bilefeld, rika socknarna, 
där de gotiska elementen i kyrkorna samtidigt 
varit överraskande få, leder oss nämligen till 
antagandet att det måste ha funnits tvä skilda 
behov när del gäller gotiseringen av kyrkor på 
Gotland. Den ena har, trots sina tillgångar, valt 
att inte gotisera. Den andra däremot har haft 
både kapital och behov att gotisera sina kyrkor. 
Gotiseringen hade med andra ord inte bara 
med kapital och de ekonomiska möjligheterna 
att göra, utan det behövdes också ett behov 
som fanns i vissa socknar och regioner, men 
saknades i andra. All legionerna där del fanns 
både etl behov av gotiseringen samt ekonomis
ka resurser att genomföra den dessutom var de 
där storhandeln antagligen ägi rum under des
sa år, leder lätt till slutsatsen att gotiseringen, 
också på Gotland, varit särskilt handelsmän
nens angelägenhet Även de gotländska köp

männens mentala landskap tyngdes av dilem
mat som orsakades av schismen mellan kyrkans 
krav och köpmännens mer världsliga orienter
ing. Också på Gotland befriade och legitime
rade goliseringen de nya, mera jordiska tanke
gångarna och erbjöd en försoning mellan kyr
kan och köpmännen. Därför satsade de got
ländska handelsmännen, liksom sina yrkes
bröder i Danmark (Wienberg 1993, s. 147 ff), 
mycket villigt sina resurser på gotisering av kvr-
korna och särskilt på ombyggandet! av den he
ligaste delen av kyrkan, koret. Detta skulle slut
ligen betyda alt den gotländska landsbygdens 
handelsmän inte bara var den drivande kraften 
bakom den gotländska gotiseringen, utan även 
att de identifierade sig först och främst som 
självständiga köpmän under dessa decennier. 
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Summary 

During the High Middle Ages many of the 
country churches of the island of Gotland 
were rebuilt, or partially rebuilt, in the Gothic 
style. A study of this process of Gothicisation 
gives rise to discussion of several interesting 
aspects of the local society between 1250 and 
1360. I have analysed the architectural deve
lopment of lhe three main parts of these chur
ches, the chancel, the näve, and the tower. 
These parts can be said to represent different 
social categories of the period: the chancel the 
clergy, the näve the common people, and the 
tower the d i te . These investigations revealed 
geographical differences in the spread of 
Gothic influence through the island. Four re
gions had predominantly Gothic churches: 
one around the commercial centre of Visby, 
and the other three on the east coast of the 
island. Notably there were two large regions, 
one in the north and one in the south, which 
to a great extent lack Gothic influence. 

The Gothic phenomenon is often claimed 
to be intimatdy connected with the economic 
realities. This connection could be studied in 
greater detail with the help of the so-called 
»Bilefeld taxation list« from the i6th century. 
Although the notes are nearly 300 years young
er than the phenomenon studied, it is possible 
to perceive large-scale regional differences, 
which presumably reflect the situation in the 
131b and 141I1 centuries. Many regions with 
gothicised churches are actually located in 
richer areas, but at the same time there are 

interesting exceptions. There are large areas 
in the north and especially in the south which, 
although they were rich, lack Gothic influence. 
This led me to sludy one of the main economic 
enterprises of the time on the island: the large-
scale commercial trade between eastern and 
western Europé, and especially that conducted 
from the countryside. This trade relied on 
countryside harbours, especially after the rural 
merchants were denied access to the port of 
Visby. Therefore it can be argued that both the 
harbours and the defence towers (Sw. kastal), 
which were built near several churches, played 
a major role during the following period. It is 
significant that many of the country churches 
acquired their Gothic features during the 
same period. 

It appears that the extension of the har
bours and the defence towers on the one hand, 
and tbc Gothicisation of the churches on the 
other, were closely interrelated. Therefore it 
can be assumed that the spread of the Gothic 
influence depended not only on economic op-
portunities, but especially on commercial acti
vities. Moreover this commercial activity was 
controlled by a relatively independent group 
of merchants during this period, and not, as 
traditionally claimed, in the hands of the far
mers. With Jes Wienberg's theory taken into 
account, it is reasonable to suppose that these 
merchants not only promoted the Gothic spre
ad to the countryside, but also had a special 
ideological interest in doing so. 
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