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Vaksala är en av Upplands många imponerande
och välbevarade kyrkliga miljöer. Kyrkans res-
ning dominerar, trots kraftig expansion från det
närbelägna Uppsala, fortfarande slätten. Inbyggd
i bogårdsmuren, öster om kyrkan, ligger en an-
språkslös gråstens- och tegelbyggnad (fig. 1).
Den har liksom kyrkan senmedeltida tegelblinde-
ringar i gavlarna och spår kan skönjas efter ur-
sprungliga trappstegsgavlar. Huset är uppenbar-
ligen från medeltiden.

Välbevarade medeltida stenhus är ovanliga i
Norden, i synnerhet på landsbygden. Ändå har
byggnaden i Vaksala tilldragit sig mycket lite
uppmärksamhet. Huset är uppfört i tre våningar
med källarplan. Ovanvåningen var tidigare två-
delad, valvslagen och nåddes via två dörrar på
östsidan, mot kyrkogården. Vid mitten av 1600-
talet rev man gavelröstenas trappstegskrön och
flyttade trätrappan och dörrarna till västsidan,
bort från kyrkan. En äldre organisk koppling mel-
lan huset och kyrkan bröts.

Från 1700-talet finns uppgifter om att bygg-
naden vid Vaksala kyrka varit en tiondebod. Ola
Ehn (1961, s. 174–181), som är den ende som
ägnat huset någon större uppmärksamhet, visade
att det också funnits traditioner som kopplade
ihop huset med ett medeltida gille. Ett sådant
gille är också belagt från socknen. År 1545 inkom
till kronan en stor mängd kannor från ett gille i
Vaksala (Upplands handlingar 1545:7; Ahnlund
1923, s. 20). Ehn tog emellertid fasta på upp-
gifterna om att stenhuset fungerat som tionde-
bod och förkastade, i brist på säkra belägg, möj-
ligheten att tolka byggnaden som gilleshus.

För att förstå stenhuset i Vaksala måste vi nog
sätta in det i ett regionalt eller interregionalt sam-
manhang. Byggnaden måste jämföras med andra
liknande byggnader för att bli begriplig. Huset i
Vaksala är nämligen långt ifrån den enda beva-
rade medeltida byggnaden på landsbygden som
har traditioner om sig att ha varit ett gilleshus.

Idennaartikelpresenterasenkartläggningom-

Den organiserade marginalen
En studie i de senmedeltida gillenas arkeologi

Av Jonas Monié Nordin

Nordin, J.M., 2011. Den organiserade marginalen. En studie i de senmedeltida
gillenas arkeologi. (The organised margin. An archaeological study of Late Medie-
val guilds.) Fornvännen 106. Stockholm.

Swedish archaeology has hitherto paid little attention to Medieval guilds. Many
questions regarding their use of space and material culture remain unanswered.
This paper examines Late Medieval rural guild halls, and discusses other material
culture that may be connected to the guilds. The point of departure is a set of stone
houses which may have been used by rural guilds. Such organisations built their
own houses, often near the parish church. These houses, and the guilds that had
them erected, introduced new forms of social organisation outside feudal bound-
aries and familial control. The concept of public space – well known to modern
society – actually had a predecessor in the guild halls of the Late Middle Ages.

Jonas Monié Nordin, Statens historiska museum, Box 5428, SE-114 84 Stockholm
jonas.nordin@historiska.se

Art. Nordin ������ ������������o�t �  ��������  ��.��  �id� ��



fattande drygt tio hus eller byggnadslämningar
som kan tolkas som medeltida gilleshus. Därmed
är det möjligt att nå materiella aspekter av de
medeltida gillenas historia – en historia som inte
bara i hög grad är oskriven, utan också kan sägas
vara ett av de första tecknen på det moderna
samhällets framväxt i Norden.

I det medeltida samhället spelade gillen, skrån
och andra religiösa och sociala sammanslutning-
ar en betydande roll. Under senmedeltiden öka-
de gillenas antal och storlek. De skriftliga upp-
gifterna om gillen är också fler från denna tid. I
samband med reformationen förbjöds huvudde-
len av gillena och deras egendomar drogs in till
kronan. Enstaka levde emellertid kvar, men då
inom ramen för skråväsendet. En unik organisa-
tionsform och framträdande social företeelse hade
upphört att finnas till.

Under den tid som gillena existerade förebå-
dade de, tillsammans med andra religiösa brödra-
skap och föreningar, uppkomsten av nya organi-
sationsformer skilda från kyrkan, kungamakten
och sockengemenskapen. Gillena var bland de
första organisationerna som etablerades vid si-
dan om kungamakt, privilegiesamhälle och kyr-
ka, och kom på så sätt att bli betydelsefulla inslag
i det moderna samhällets framväxt. Gillena var i
regel öppna för alla, oavsett samhällsposition eller

könstillhörighet, och möjliggjorde en annan iden-
titet än den som familjen, släkten och församlin-
gen erbjöd. De blev mycket populära i städerna,
men var också vanliga på landsbygden. Lantliga
gillen har emellertid inte uppmärksammats i
någon större omfattning (jfr dock Ahnlund 1923;
Reinholdsson 1993). Forskningen har istället
koncentrerat sig på de stora stadsgillena, vilka
setts som en urban hanseatisk organisationsform
(Andrén 1989, s. 604; Mänd 2005). Den mate-
riella kulturen med kopplingar till gillen är dåligt
känd och några moderna arkeologiska analyser
av gillen har inte bedrivits, trots deras stora bety-
delse för förståelsen av i synnerhet det senmedel-
tida samhället.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna artikel är att studera de sen-
medeltida gillenas sociala betydelse genom att
kartlägga den materiella kultur som kan knytas
till dem. En utgångspunkt är att gillenas organi-
satoriska form kan ses som modern och erbjöd
nya organisations- och mötesformer. Tre fråge-
ställningar är vägledande:

1. Vilken roll spelade byggnaderna – gille-
stugorna – för framväxten av denna nya
organisationsform?

2. Hur användes den materiella kulturen
av gillena under senmedeltiden?

3. Vad finns kvar av gillenas byggnader och
materiella kultur?

Analysen gör inte anspråk på att vara heltäckan-
de. Här finns inget utrymme för att diskutera
altarstiftelser, kapell och kalkmålningar – käll-
material som sannolikt ofta kan knytas till gillen.
Artikeln är ämnad att fungera som en första sam-
manställning av gillenas materiella kultur och
förhoppningsvis stimulera till framtida forskning.

Gillen som organisationer i marginalen
Jag analyserar gillena utifrån deras funktion som
organisationer och den betydelse som den mate-
riella kulturen i form av byggnader och föremål
hade för organisationernas identitet och verk-
samhet. De senmedeltida gillena bidrog till en
förändring i det sociala landskap som de var en
del av. Till skillnad från familjer eller släktband,
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Fig. 1. Sockenmagasinet vid Vaksala kyrka i Uppland.
Foto från sydväst, Sigurd Curman 1913, ATA.
—Parish granary in Vaksala, Uppland.

Art. Nordin ������ ������������o�t �  ��������  ��.��  �id� ��



vilka kan betraktas som informella organisatio-
ner, utgjorde gillena formella organisationer. De-
ras verksamhet var formaliserad i stadgar och inte
bara genom praxis (jfr Ahrne 1994; Giles 1999, s.
90). Man hade formellt medlemskap, gemen-
samma resurser, en intern hierarki för beslut, reg-
ler för medlemmarnas agerande, samt kontroll
och sanktioner i den händelse reglerna inte efter-
följdes. Därmed hade gillena alla karakteristiska
drag hos formella organisationer (jfr Ahrne &
Brunsson 2009). I den formaliserade verksam-
heten förefaller den materiella kulturen ha varit
av stor vikt och erbjöd en ram för hela gillet.

Organisationerna fungerade som aktörer och
bestod i sin tur av individer vars eget handlingsut-
rymme utanför gillena många gånger var mycket
begränsat. Kyrkan var den formaliserade organi-
sation som gillena framför allt relaterade till när
de agerade utåt i socknen eller på regional eller
interregional nivå. Kyrkan utgjorde både mot-
part och forum för gillenas verksamhet.

Att studera aktörer utanför medeltidens sam-
hällselit är vanligen en vansklig uppgift. Källma-
terialet är begränsat och förutom exempelvis lo-
kala eliter är det svårt att nå individen (jfr Nor-
din 2009a). I det medeltida samhällets organise-
rade form – i gillena – är detta dock i viss mån
möjligt. Med hjälp av både skriftliga källor och
materiella spår kan vi nå kunskap om vad med-
lemmarna gjorde, varför, och hur.

Organisationsperspektivet har också den för-
delen att det kan synliggöra hur nya aktörer kun-
de skapa sig ett handlingsutrymme. De senaste
decennierna har aktörsperspektivet genomsyrat
arkeologi och kulturhistoria och tillfört ämnena
mycket genom att synliggöra mänsklig handling
i det förflutna. Var aktörsskapet kommer från, och
hur det har konstituerats, diskuteras emellertid
sällan. Genom att se gillena som organisationer
kan vi studera handling och aktörsskap utan att
hamna i den förhållandevis vanliga essentialis-
tiska synen på aktörer och aktörskap (jfr Meyer
& Jepperson 2000, s. 100 f). Organisationer är
sprungna ur ett socialt sammanhang och socialt
konstruerade. Ett av deras viktigaste sociala bi-
drag är att de erbjuder identiteter att agera ut-
ifrån. Som organisation förmådde gillet både ska-
pa identitet åt medlemmarna och utföra hand-
lingar. Handlingarna och identiteten stod alltså i

ett ömsesidigt förhållande till varandra. Genom
handlingarna skapades identitet samtidigt som
identiteten ledde till handlingar (jfr Meyer &
Jepperson 2000, s. 102 f).

I ett försök att problematisera aktörer och
historisk förändring är gillena intressanta exem-
pel. De kan ses som organisationsformer i gräns-
landet mellan två samhällsformationer, den för-
moderna och den moderna. Å ena sidan var gil-
lena strängt religiösa, å andra sidan skapade de
möjlighet för världslig och ny social verksamhet
utanför kyrkan. Gillena hittade under hög- och
senmedeltiden en plats i gränslandet – i margi-
nalen – mellan kyrkan och världen utanför, ofta
genom att placera gillets hus vid bogårdsmuren,
eller på annat sätt i nära anslutning till kyrkan.
Denna placering var central i socknen – kyrkan
utgjorde ju vanligen centrum – men låg i utkan-
ten av detta centrum. Placeringen tyder på ett
visst mått av autonomi. Vi vet från andra sam-
manhang att denna marginal under medeltiden
utgjorde ett viktigt kraftfält och en sfär att
uttrycka allehanda åsikter och uppfattningar,
gärna av oppositionell natur (Camille 1992, s.
77–97).

Efter reformationen och förbudet mot gillen
1544 upphörde mycket av verksamheten, men de-
lar kom att leva kvar som en oppositionell offent-
lighet en bit in på 1600-talet. En form av organi-
serat men dolt motstånd förefaller ha levat kvar
som gillenas arvtagare. Verksamheten kan be-
skrivas som en dold motståndskultur eller hidden
transcript med antropologen James C. Scotts ord
(1990; Hall 2000). Uppgifter från 1600-talet om-
talar bruket av förbjudna kapell i Jämtland (även
i Danmark/Norge förbjöds gillen i samband med
reformationen; Jonsson 2010). Från Gotland finns
uppgifter om »samfund»: folkliga, religiösa, or-
ganiserade sammankomster som motarbetades
av prästerskapet men hade anknytning till socken-
kyrkan (Pernler 1986, s. 90 f).

Det moderna samhället präglas av stor bered-
villighet att överlåta agens på organisationer (Mey-
er & Jepperson 2000, s. 110), och skiljer sig på så
sätt från tidigmoderna och förmoderna sam-
hällen, där detta inte var möjligt eller ens önsk-
värt. Föreningar och politiska partier är själv-
klara delar av det moderna samhället. Under
medeltiden var formella organisationer ovanliga,
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och det är först mot periodens slut som mer och
mer av aktörsskapet i samhället hamnar hos den-
na typ av organisationer. Gillena är tidiga exem-
pel på denna förändring. De hade uttalade syften
som de verkade för, både inåt mot medlemmar-
na och utåt mot samhället. Gillena utgjorde en
samlad och formellt organiserad aktör. Aktörs-
skapet inåt kan studeras genom gillenas stadgar
och genom förekomsten av egna byggnader. Det
var uppenbarligen viktigt för gillena att definiera
sin verksamhet gentemot övriga samhället och
skapa egna lokaler. Det ledde i sin tur till att gil-
lena kunde uppnå ett stort mått av självstän-
dighet gentemot kyrkan och andra institutioner.
Kanske var det på grund av denna självständighet
som kungamakten senare förbjöd gillenas verk-
samhet i samband med reformationen. Utåt ver-
kade gillena i relation till kyrkan, frälset och and-
ra samhällsgrupper genom att arrangera fester,
processioner och liknande. Inåt var verksamhe-
ten enbart riktad till medlemmarna.

Gillena var en del av det feodala samhället och
de förändrades i takt med samhället (jfr Rein-
holdsson 1993, s. 365 ff). Feodalismen var ett ag-
rart baserat privilegiesystem, men dessutom ett
system av starkt betonade personliga relationer.
Relationerna var både horisontella och vertikala
med ömsesidiga förpliktelser gentemot stånds-
bröder och systrar, men även gentemot övriga
stånd. Gillena förefaller att ha spelat en viktig
roll för att utveckla samhället i en mindre korpo-
rativ och kanske till och med mer frihetlig rikt-
ning. Men de var produkter av det feodala sam-
hället och ifrågasatte inte på något tydligt sätt
dess grundförutsättningar. De överlevde heller
inte det feodala samhällets förändring mot en
gryende kapitalism, vare sig i Norden, i Storbri-
tannien eller på kontinenten. I Baltikum är his-
torien emellertid annorlunda: flera brödraskap
och gillen levde kvar och spelade en viktig roll
ända in på 1900-talet (Mänd 2005, s. 284).

Gillena hade ingen homogen organisations-
form. Nils Ahnlund (1923, s. 2) gjorde i sin studie
av gillen en indelning i allmänna gillen, präst-
gillen , köpmannagillen och hantverksgillen. Även
andra indelningar med inriktning på det religiö-
sa innehållet har använts. Som Peter Reinholds-
son (1993, s. 377 f) påpekat tenderar emellertid
indelningarna att skymma det faktum att alla gil-

len trots olikheterna också delade flera betydel-
sefulla funktioner. I gillena förenades två av ti-
dens fundamentala behov – att leva religiöst till-
sammans med andra och att göra det utan mel-
lanhänder. Den religiösa tillvaron under medel-
tiden reglerades av kyrkans organisation och dess
företrädare vilka agerade som mellanhänder mel-
lan Gud och församlingen. Gillena förefaller att i
varierande grad ha lyckats hitta en position mel-
lan kyrkan och det övriga samhället. De yttre ra-
marna var emellertid bestämda av kyrkan och
ifrågasattes sannolikt inte.

Kalendegillen, eller prästgillen, fyllde samma
funktion som de övriga men var bara öppna för
präster och därmed enbart för män. Under 1400-
och 1500-talen öppnades dock prästgillena i
Lund och Stockholm (Heliga lekamens gille) för
lekmän, och gränsen mellan gillena förefaller ha
suddats ut (Dahlbäck 1988, s. 169). Likheten mel-
lan ett öppet prästgille och ett brödraskap knutet
till en religiös orden torde ha varit flytande. De
religiösa brödraskapen syftade till att knyta lek-
personer till en andlig institution, vanligen ett
kloster eller konvent. I princip var övriga gillen
öppna för alla, oavsett kön, ålder och socioeko-
nomisk status. Hantverksgillen vände sig emel-
lertid till enskilda yrkesgrupper och hade en funk-
tion som låg betydligt närmare skråets. Hant-
verksgillena kom också att överleva reformatio-
nen och förbudet mot gillen 1544 (Lindström
1991).

Källäge och forskningshistorik
Gillena har vanligen studerats med utgångs-
punkt i de historiska källorna. Får vi tro littera-
turen förefaller mycket lite av gillenas föremåls-
värld och arkitektur ha överlevt reformationen.
Denna mörka bild är emellertid inte helt med
verklighetenöverensstämmande.Vidnärmarestu-
dier av senmedeltidens materiella lämningar fram-
går det att både byggnader och föremål som till-
hört gillena har överlevt tidens tand och många
gånger förblivit i bruk. Detta gäller både de nor-
diska länderna, de brittiska öarna och kontinen-
ten. I England revs inte gilleshusen i samband
med reformationen, och gillenas historia är där-
med en påtaglig del av de gamla stads- och by-
kärnorna (jfr Giles 2000). Även i Danmark är
flera gilleshus bevarade (Bisgaard 2001).
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De första uppgifterna om gillen i det som
sedermera blev Sverige härrör från den kända
frisergillesrunstenen i Sigtuna (U379) som date-
ras till 1000-talets senare hälft (Wikström 2009,
s. 89). De äldsta uppgifterna om ett mer ordinärt
stadsgille är från 1170 och syftar på en organisa-
tion i Skara som ägde ett eget kapell (Reinholds-
son 1993, s. 373). Från det medeltida Sverige finns
belägg för knappt 200 gillen, från kontinenten
mångdubbelt fler (Reinholdsson 1993, s. 373).
Indirekta upplysningar som traditioner, ortnamn,
bevarade byggnader och föremål pekar dock mot
att antalet landsbygdsgillen i det senmedeltida
Sverige var många gånger större än vad de skrift-
liga källorna låter antyda.

I Sverige finns sju mer eller mindre komplett
bevarade gillesstadgar, varav ett par är av okänd
proveniens. Av de bevarade gillesstadgarna till-
hör den äldsta ett okänt gille från 1300-talets
andra hälft (Ljung 1960, s. 319). Katarinagillet i
Björke på Gotland stadfästes 1443 och dess stad-
gar är kända genom en avskrift från 1600-talet
(Pernler 1986, s. 68 ff). Stadgarna reglerade nog-
grant hur organisationen skulle fungera. Där
framgår när gillets högtidsdag inträffade och hur
festligheterna skulle organiseras. Avsevärd plats
ges åt festligheterna, vem som skulle skåla med
vem, när, och vem som var ansvarig för ölet (t.ex.
Klemming 1868–81). Ofta citerade är de para-
grafer som berör medlemmar som misskött sig i
samband med gillesdrickningen (t.ex. Pernler
1986). Gillenas sociala funktioner sträckte sig
även till de döda, vilket även detta är tydligt i
stadgetexterna. De levandes sociala verksamhet,
och i synnerhet deras förböner, hade direkta kon-
sekvenser för de dödas tid i skärselden; ju fler för-
böner desto kortare tid i skärselden. De dödas
betydelse för gillets levande medlemmar förkla-
rar också varför det var viktigt att ha sin bygg-
nad nära kyrkan: gillesdrickandet måste ske nära
de döda medlemmarna på kyrkogården, för att
även involvera dessa.

Den förste som beskrev gillenas verksamhet i
Norden var Olaus Magnus. Han nämner bland
annat att gilleshuset var en särskild byggnad
intill sockenkyrkan (Olaus Magnus 1555:16:17).
Magnus skildring av gillena präglas av antipro-
testantisk retorik, och det är tydligt att han vär-
desatte gillena högt. Den första vetenskapliga un-

dersökningen av gillenas historia i Sverige skrevs
av Erik Fant under 1700-talet och kom att få flera
efterföljare under 1800- och 1900-talen (Fant
1782–85; för utförlig forskningshistorik se Anz
1998; 2002; Bisgaard 2001; för svensk del Rein-
holdsson 1993; jfr även Weibull 1947). Forsk-
ningen har pendlat mellan en nedlåtande beto-
ning av det förment primitiva festandet och en
romantisering av en påstådd arkaisk gemenskap
(jfr Anz 1998). Studierna av gillenas materiella
kultur och arkitektur har emellertid låtit vänta
på sig (jfr dock Giles 2000).

Ceremoniellt festande och rädslan för skärselden
Att träffas, att äta och att dricka var centralt i
gillenas verksamhet (Mänd 2005, s. 207). Att fes-
tandet hade en ceremoniell och välregisserad
form och funktion är belagt både i stadgar och i
Olaus Magnus beskrivning (Klemming 1868–81;
Pernler 1986; Olaus Magnus 1555:16:17). Men
det fanns variationer gillena emellan. Det sen-
medeltida Jungfru Marie psaltares brödraskap
(Rosenkransgillet) var till exempel en gilleslik-
nande sammanslutning som inte hade denna ut-
talade sociala roll. Medlemskapet i Rosenkrans-
gillet baserades i stället på att de enskilda med-
lemmarna bad samma bön vid samma tid men på
helt olika platser (Poulsen 2002; Nordin 2009a,
s. 263 ff). På så sätt kunde man stödja varandra
och uppleva gemenskap utan att träffas. För ett
mer traditionellt gille var detta otänkbart. Själva
mötet, ätandet och drickandet samt uppräkning-
en av levande och döda medlemmar var organi-
sationens centrala uppgift (jfr Jonsson 2010, som
dock ej berör gillen). Utöver dessa verksamheter
hade gillet ytterligare en viktig funktion i att sör-
ja för brödernas och systrarnas begravningar och
ge dem en anständig hädanfärd (Reinholdsson
1993, s. 383 f; Bisgaard 1999). Denna del av verk-
samheten var naturligt kopplad till förbönen och
föreställningen om tiden i skärselden, men med-
förde också praktisk verksamhet utanför gillestu-
gans väggar.

Även om gillen kan beläggas från den tidiga
medeltiden fick organisationsformen en helt ny
roll i och med att föreställningen om skärselden
blev mera allmän under senmedeltiden (Le Goff
1984; Reinholdsson 1993, s. 379 ff). Gillena, både
i städerna och på landsbygden, tog sig då en ny
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central uppgift: att förkorta tiden i skärselden för
sina medlemmar (jfr Giles 1999, s. 100). När man
dog utmättes, beroende på vars och ens synda-
register, en tid i skärselden. Längden på denna
tid var emellertid inte orubblig. Förböner och
goda gärningar kunde avsevärt förkorta vistel-
sen. För dem med begränsade medel ansågs den
gemensamma bönen kunna ge samma eller lik-
nande effekt på tiden i skärselden som donatio-
ner. Genom medlemskap i ett gille blev det för
gemene man möjligt att ta del i en altarstiftelse,
något som för det stora flertalet annars hade var-
it omöjligt (jfr Bisgaard 2001). Vid instiftandet
av ett altare fick en person eller en sammanslut-
ning direktkontakt med Gud genom de mässor
som lästes där till stiftarens förmån.

Förutom att grunda altarstiftelser lät gillena
uppföra egna byggnader för att härbärgera och
koordinera sin verksamhet: samvaro, begravnings-
hjälp, ömsesidigt stöd och välgörenhet. Vilken
inriktning som betonades av det enskilda gillet
förefaller ha varit dess ensak. Denna självstän-
dighet kan också påvisas genom vissa gillens om-
fattande affärsverksamhet. Ett gille i Torslunda
på Öland miste till exempel 1547, i samband med
reformationen, 34 hästar vilket tyder på att or-
ganisationen investerat i sådana för avel eller ut-
hyrning (Reinholdsson 1993, s. 289 f). Även
andra gillen hade investeringar i kreatur eller
ägde förmögenhet i pengar förutom de föremål
och den byggnad som de förfogade över. Katarina-
gillet i Bredsätra socken på Öland bedrev sanno-
likt egen handelsverksamhet, också med hästar,
och kontrollerade handeln i hamnen Sikavarp
(Blomkvist 1972–73). I Peblingegildets hus i Næst-
ved, uppfört omkring år 1500, finns två våningar
för gillets behov och ett gatuplan med bodar för
affärsverksamheten (Bisgaard 2001, s. 179). Från
England finns det exempel som visar att gillen
även ägnade sig åt bankväsende för att finansiera
sin egen och sockenkyrkornas verksamhet (Duffy
1992, s. 146). Ett av skälen till att man utplånade
landsbygdsgillena så fullständigt på 1540-talet
kan därför också sökas i kronans önskan att få del
av deras rikedomar.

Medeltida gilleshus på landsbygden
Städernas gillen är bättre kända än landsbygdens
(jfr Giles 1999; Mänd 2005). Några byggnader är

till och med bevarade, som Vårfrugillets hus i
Arboga. Byggnaden är av tegel i två och en halv
våning och en källare. Hela huset är från medelti-
den. Övervåningen nås via ett trapphus på sydsi-
dan och markplanet genom en separat dörr bred-
vid denna. I huvudbyggnaden finns fortfarande
en stor sal bevarad, som av Bengt Söderberg (Sö-
derberg 1939, s. 150; Nordin 2009b, s. 105 f) tol-
kats som gillessalen.

Runt om i de medeltida städerna finns troli-
gen rester av gilleshus i form av murar och käl-
lare. Särskilt i Stockholm och Visby vore det värt
att söka efter spår av gillenas verksamhet. Under
Tyska kyrkan i Stockholm ligger sannolikt res-
terna av Sankta Gertruds gillesstuga, och i Kö-
ping finns S:t Olofsgillets källare kvar nära plat-
sen för den äldsta kyrkan (De Brun 1917, s. 37;
Björnänger 1960). Ett annat gille vars byggnad
man funnit rester av är S:t Örjansgillet vid Kop-
parberget (Boëthius 1941, s. 10; jfr även Lager-
gren 1927; Götlind 2005, s. 295 f; fältdata i Lars-
Erik Bergströms rapporter 13/10 1932; 13/11
1935, ATA). Till Örjansgillet – vars lokala och
regionala betydelse var mycket stor – kan både ett
skrå (en stadga) och ett dryckeskärl knytas (SHM
1919; Sundholm 1925).

En svårighet i studier av städernas gilleshus är
att flera av gillena ägde många tomter runt om i
städerna. Det kan således vara svårt att avgöra
om en fastighet varit själva gillesstugan eller nå-
gon annan tomt ägd av gillet (De Brun 1917, s. 61
ff). I de baltiska städerna, i Tyskland och England
finns många bevarade gilleshus av omfattande
dimensioner – helt olika det tämligen anspråks-
lösa gilleshuset i Arboga (jfr Mänd 2005, s. 258
ff). Även i Sverige förefaller en del stadsgillens
hus att ha varit stora, som till exempel S:ta Gert-
ruds gilleshus i Stockholm (De Brun 1917, s. 37).
Även landsbygdens gilleshus kunde, som framgår
nedan, vara stora.

Katarinagillets hus i Björke socken på Got-
land är ett av få gilleshus på landsbygden som har
säkra belägg. Därifrån finns en bevarad stadga, i
avskrifter från 1600–1700-talen. Gillet grunda-
des 1443 av kyrkoherden i Björke herr Botulf och
Johannes Schonese, prior i Roma kloster (Pernler
1986, s. 67). Gilleshuset i Björksarve ligger halv-
annan kilometer väster om Björke kyrka.

Huset i Björke var ursprungligen 12 x 7 meter
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stort med två rundvälvda dörröppningar på ena
långsidan och två välvda fönsteröppningar en
våning upp. Nedervåningen var uppdelad i två
kryssvälvda rum utan förbindelse emellan. Ingen
stentrappa fanns till ovanvåningen, utan man
nådde den via numera försvunna fritrappor av
trä (Pernler 1986, s. 81). Stenhuset i Björke kan
ha haft en ursprunglig funktion som ekonomi-
byggnad/magasin, vilket indikeras av ett stort
gavelfönster som kan ha fungerat som godsmot-
tagning. De många dörrarna skulle då förklaras
på likartat sätt. Först efter detta användningsom-
råde förvandlades så byggnaden till ett gilleshus.
(Ett romanskt stenhus vid Lauks i Lokrume har
en närmast identisk planlösning. Det är dendro-
daterat till 1360−70-talen; Westholm 2000, s. 87 f.)

Gilleshuset i Björke avviker på en punkt både
från andra bevarade och troliga medeltida gilles-
hus och från Olaus Magnus beskrivning. Björke-
huset, i likhet med ett annat tänkbart gilleshus
vid Jäders prästgård i Södermanland, ligger gan-
ska långt från kyrkan (jfr Collmar 1952, s. 48).

Övriga byggnader som jag påträffat i min kart-
läggning stämmer dock väl med Olaus Magnus
beskrivning: i likhet med huset i Vaksala, som
nämndes inledningsvis, är de anlagda i eller invid
bogårdsmuren.

Det enda gilleshuset på den svenska lands-
bygden som är vetenskapligt undersökt har en
sådan placering. Vid Gärdslösa kyrka på Öland
undersöktes 1990–91 ruinen efter en 25 x 8 meter
stor, och ca 1 meter hög, husgrund av kalk- och
gråsten (fig. 2). Byggnaden var en ruin på 1630-
talet när Johannes Rhezelius ritade av den, och
gick då under namnet »Gilleshuset» (Boström
1978, s. 14; Nilsson & Rasch 2009). Huset torde
till skillnad från Björkeexemplet inte ha haft nå-
gon annan funktion. Kalmar länsmuseum och
Gärdslösa hembygdsförening undersökte 36 kvad-
ratmeter och tog fram ganska rikliga fynd från
både medeltiden och tidigmoderna tiden. Sex
mynt påträffades, samt en stor mängd djurben,
spik och söm. Mynten daterar sig från 1400-
talets mitt till 1500-talets slut (Nilsson & Rasch
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Fig. 2. Ruinen efter gilleshuset vid Gärdslösa kyrka, Öland. Foto Hella Schulze, Kalmar läns museum. —The
ruin of the guild hall in Gärdslösa, Öland.
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2009, s. 19). Den stora mängden djurben – troli-
gen slaktavfall – kan härröra från gillets använd-
ning av huset och/eller från perioden efteråt. För-
utom lamm, nöt, svin och fisk påträffades även
and, ejder, fasan och rapphöna (Nilsson & Rasch
2009, s. 15 ) – djurarter som inte representerar nå-
got ordinärt hushåll under medeltiden. Mängden
och variationsrikedomen kan peka på att benen är
spår av det ceremoniella ätande som var en sådan
central del av det senmedeltida gillets verksamhet.

En namnförteckning från omkring 1420 som
har tolkats som Gärdslösagillets matrikel nämn-
er 36 namn, varav flera präster, munkar och
lågfrälsepersoner, både män och kvinnor (Axels-
son et al. 1996, s. 152). Förteckningen visar att
även om gillet i princip var öppet för alla, krävdes
viss status för att få medverka. Gärdslösa kyrka
var prostkyrka och Ölands kyrkliga centrum
under medeltiden. En lokal helgonkult ägnad S:t
Elof och fru Gunnel finns belagd från Gärdslösa
socken och det är möjligt att gillet var helgat åt
dessa båda lokalhelgon (jfr Göransson 1978, s.
11). Även en offerkälla väster om kyrkan kan tro-
ligen knytas till helgonen och gillet.

På Öland finns även kopplingar mellan kapell-
platser och gillen som i den medeltida hamnen
Sikavarp i Bredsätra socken och S:t Knuts kapell
vid Gråborg i Algutsrums socken (Wallin 1975, s.
180 f; Andrén 2008). Ett Katarinagille i Sikavarp
är känt i skriftliga källor från 1441. Kapellet revs
i samband med reformationen 1551 och sanno-
likt revs då också gilleshuset. Hamnen, som togs
i bruk redan under vikingatiden, övergavs på
1580-talet (Blomkvist 1972–73, s. 253). Kapellet
har knutits till Birgittakulten och i likhet med
Gärdslösa finns här en offerkälla (jfr Boström
2004). Kapellet har förmodligen uppförts och
vårdats av ett gille med lokaler i något av de när-
liggande hus vars grunder är synliga idag. Platsen
har blivit undersökt, men inga föremål med di-
rekta kopplingar till gillet påträffades.

Vad beträffar S:t Knuts kapell vid Gråborg i
Algutsrums socken finns en stark tradition om
en koppling till Knutsgillena som var vitt spridda
i synnerhet i södra Östersjöområdet (Weibull
1947; Andrén 2008). Några mera entydiga be-
lägg, som vi har för Gärdslösa och Sikavarp, sak-
nas, men det förefaller rimligt att ett gille varit
verksamt även vid S:t Knuts kapell – och troligen

stått för skötseln av kapellet. På en teckning av
S:t Knuts kapellruin från 1750 finns uppgifter om
en »gammal förfallen källare«. Källaren är utri-
tad dikt an mot bogårdsmuren på västra sidan
om kyrkan. Ragnhild Boström (2008, s. 186 f) me-
nar att det rör sig om grunden till en klockstapel.
Det är emellertid lika troligt att källaren är åter-
stoden av ett gilleshus. Grunden på teckningen
mäter bara ca 5 x 5 meter i plan, vilket är avsevärt
mindre än ruinen efter gilleshuset i Gärdslösa men
väl stort för en klockstapel. En öländsk parallell
är Köpings kyrkas kyrkogård, som fram till bör-
jan av 1800-talet hade kvar ruinen av ett gilles-
hus. På en teckning från 1634 finns en byggnad,
inte olik den i Gärdslösa, avbildad i sydvästra
hörnet av bogårdsmuren (Boström 1977, s. 25;
Schulze 2004, s. 34). Kvadratiska byggnader invid
kyrkor, med likheter med grunden vid S:t Knuts
kapell och med kopplingar till gillen, finns även
belagda från fastlandet som till exempel stentorn
vid Fellingsbro i Västmanland, vid Forsa i Häl-
singland och vid Piteå Öjebyn i Norrbotten.

S:t Eriks gille i Sparrsätra i Uppland är ännu
ett gille vars stadgar är kända. Inga spår av något
gilleshus finns dock. Att ett sådant funnits står
emellertid utom tvivel. I stadgarna för gillet reg-
leras nämligen noggrant vilka böter som gilles-
bröderna och systrarna blev skyldiga om huset
vanvårdades (Klemming 1868−81; jfr även Ahn-
lund 1923). På en karta över Sparrsätra prästgård
och kyrka från 1816 (ägomätning LMV 03-SPA
37), finns tydliga spår av sedermera rivna bygg-
nader i anslutning till bogårdsmuren, bland an-
nat ett något större hus rakt väster om kyrkan.
Någon förklaring till vad byggnaderna haft för
funktion finns inte, annat än att de legat på kyr-
kans mark. Stigluckor, öppningar i bogårdsmu-
ren, kunde under medeltiden ha en avsevärd stor-
lek, och man kan inte utesluta att byggnaden va-
rit en sådan (jfr Johansson 1993). Annars kan
byggnaden ha varit Eriksgillets gilleshus.

Att söka i de äldre lantmäteriakterna efter
spår efter gillenas byggnader torde vara en god
väg till ny kunskap om gillen. Till exempel finns
för Vallby socken, Södermanland, uppgifter på
en 1600-talskarta om Gilleßgården kronohemman
utritad (LMV Geometrisk avfattning, Vallby sn
1646; Collmar 1952, s. 47). Några spår av denna
gård har dock inte påträffats.
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En halv kilometer söder om Svinnegarns kyr-
ka i södra Uppland ligger Svinnegarns källa. Här
bedrevs, i synnerhet under senmedeltiden, ett
omfattande kultbruk med drickande och tvagan-
de kring Heliga trefaldighet. Källan fick officiell
status som vallfartsmål och nämns på 1480-talet
som en viktig pilgrimsort vid sidan om kloster-
kyrkan i Vadstena och Engelbrekts grav i Örebro.
Tusentals människor vallfärdade hit årligen un-
der 1400-talet (Ahnlund 1922, s. 62, 73). Kring
offrandet och vallfarten uppkom ett Bartolomei-
gille för att organisera verksamheten (Ahnlund
1923, s. 19). Strax väster om källan finns en 35
gånger 7 meter stor husgrund uppförd i skalmur.
Den liknar till formen ruinen efter Gärdslösa gil-
leshus. Husgrunden utgör sannolikt resterna efter
S:t Bartolomei gilleshus. Kopplingar mellan gil-

len och offerkult finns som ovan framgått i även
i Gärdslösa och Sikavarp på Öland.

Gunnar Ekholm undersökte husgrunden 1934
och fann kulturlager med nordtyskt stengods av
senmedeltida och tidigmoderna typer (SHM 21
274; Ekholm 1937). I källan hittades mynt från
1500–1800-talen, vilket talar för att offrandet i
källan kan vara ett förhållandevis sent bruk. En
medeltida offerstock (SHM 11 209) från Svinne-
garns kyrka ska enligt äldre uppgifter härröra
från källan (Ahnlund 1922, s. 63; Ekholm 1937, s.
19). Offerstocken eller kistan uppvisar inga spår
av att ha varit förvarad utomhus, utan dess ur-
sprungliga placering bör snarare sökas i gilles-
huset. Offrande eller givande av mynt kan under
medeltiden ha ägt rum vid offerstocken och inte
i källan.
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Lokal Form Typ Ålder Belägg Ref

Dr, Falun Rektangel (?) Gråstenssyll, Senmed Skriftl belägg, Boëthius 1941
i övrigt okänt utgrävn

Go, Björke Rektangel Kalksten Senmed Stadga Pernler 1986

Hs, Forsa Kvadrat Gråsten + tegel Hög-/senmed Tradition Hallström 1930–31; 
Lovén 1996

Nb, Piteå lsf Kvadrat Gråsten + tegel Senmed Tradition Andersson 1964;
Lovén 1996

Sö, Jäder Rektangel Gråsten + tegel Senmed Tradition Collmar 1952

Up, Vaksala Rektangel Gråsten + tegel Senmed Tradition/ Ehn 1961
skriftl belägg

Up, Uppsala Näs Kvadrat Gråsten + tegel Hög-/senmed Tradition Bonnier 1987

Up, Boglösa Rektangel (?) Gråstenssyll Tradition Ahnlund 1923

Up, Svinnegarn Rektangel Gråstenssyll Hög-/senmed Osäkra skriftl Ahnlund 1923
belägg

Vsm, Fellingsbro Kvadrat Gråsten + tegel Senmed − Nordin 2009

Vsm, Västerås, Rektangel Stensyll + trä Senmed – Drakenberg 1936
S:ta Gertruds 
kapellruin

Ög, Örberga Rektangel Kalksten Högmed Tradition Söderberg 1941

Öl, Gärdslösa Rektangel Kalksten Senmed Karta, skriftl Nilsson & Rasch 2009
belägg,
tradition

Tabell 1. Möjliga gilleshus och ruiner efter gilleshus på landsbygden i det medeltida Sverige utom Finland.
—Possible rural guild halls or remains of guild halls in Medieval Sweden except Finland.
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Husgrunden och källan är belägna på södra
sidan av en dalgång och kyrkan på dess norra
sida. De har sannolikt alltid legat inom synhåll
från varandra med den äldre vägsträckningen
som sammanbindande element. Husgrunden är
sammanbyggd med en stenmur, sannolikt samti-
da, som fungerat som länk mellan huset och käl-
lan. I själva verket har Bartolomeigillets byggnad
samma slags placering i en mur som gilleshusen i
Gärdslösa och på andra platser. Enda skillnaden
är att i Svinnegarn ligger kyrkan en bit bort och
det är tydligt att källan varit den avgörande fak-
torn för placeringen.

Ytterligare ett tiotal platser utöver de ovan
studerade har bevarade medeltida byggnader som
med större eller mindre sannolikhet kan knytas
till gillesväsendet. Utöver dem i tab. 1 finns ock-
så många platser med tradition men inga regist-
rerade byggnadslämningar. Här skulle riktade
arkeologiska inventeringsinsatser kunna betyda
mycket. Den nära kopplingen mellan källkult,
gillesverksamhet och kapell som finns belagd i
Gärdslösa, Svinnegarn och Algutsrum gör S:ta
Gertruds kapellruin utanför Västerås till en intres -
sant kandidat. Här har man påträffat rester av en
mindre träbyggnad från vilken en stensatt väg
gick till kapellet, som i sin tur ligger vid en källa
(Drakenberg 1936; Nordin 2009b, s. 157 ff).
Några skriftliga belägg för ett gille med koppling
till denna plats finns dock inte, men flera gillen är
belagda från senmedeltidens Västerås.

Samtliga byggnader eller byggnadsläm ningar
i tab. 1 förutom de i Björke har en tydlig och nära
koppling till kyrkan. Det vi vet om gillenas verk-
samhet ger anledning att reflektera över kyrko -
gårdarna under medeltiden. Idag är de fridfulla
och välordnade platser. Under medeltiden och
den tidigmoderna tiden var bilden radikalt an -
nor lunda. Här betade djur och textilier låg ut -
bredda på blekning. Här fanns sannolikt inga
välansade grusgångar eller geometriska kvarter
(Johansson 1993, s. 11). De levande samsades
med de döda på ett radikalt annorlunda sätt än
idag (Jonsson 2010). En liknande samexistens
mellan de döda och de levande är tydlig även i
gillenas verksamhet.

Sammantaget visar detta att gillena skapade
sig en plattform vid sidan av den kyrkliga institu-
tionen med en förmåga att definiera sin egen

verksamhet genom arkitekturen. Husen, som i
de bevarade fallen ofta är uppförda av sten, blev
genom sin storlek och sitt byggnadsmaterial en
avspegling av organisationernas framgång och
självbild. Byggnadernas form och utförande var
vägledande i detta identitetsskapande, men pro -
cessen stärktes också av bruket av den materiella
kulturen i övrigt.

Gillenas materiella kultur
Vad bestod gillenas materiella kultur i övrigt av?
Kan en sådan överhuvudtaget urskiljas? Olaus
Magnus beskriver gillesskålandet och meddelar
att det kunde ske i gemensamma »väldiga horn,
fyllda med utvald dryck» (Olaus Magnus 1555:
16:17). En del av gillenas föremål kan misstänkas
ha hamnat i sockenkyrkorna, men mycket drogs
under reformationen in till kronan. Kannor och
horn av tenn, brons och silver var av stort intresse
för kronan. Lars Bisgaard (1999, s. 69) har även
framfört tolkningen att horn och kannor expro-
prierades särskilt snabbt efter reformationen för
att förhindra just minnesdrickandet och därmed
stoppa den katolska praktiken. Utöver dryckeshor-
nen är gillenas föremål svåridentifierade. Många
ljusstakar, ljuskronor och helgonbilder finns beva-
rade, men de var vanliga i sockenkyrkorna och kan
inte med säkerhet knytas till gillena (Bisgaard
2001).

Ett föremål som kan knytas till ett gille men
vars användning inte kontrollerades av detta är
den kända kalken från S:t Örjansgillet vid Kop-
parberget. Cuppan har bytts men den sexpassfor-
made foten från 1400-talets slut bär texten »Ihs.
Maria. Inventarium convivii sancti Georgi in
monte cupri» (Jesus Maria. Egendom tillhörig
S:t Örjans gille vid Kopparberget; SHM 1919).
På foten, bredvid en bild av Katarina av Alexan-
dria, är ett papegojhuvud inristat. Papegojan var
en symbol som förknippades med gillena. Kalken
har sannolikt använts vid gillets altare i kyrkan.

Från Rekarnebygdens gillen i Södermanland
finns uppgifter om att tre bryggpannor, ett 60-tal
koppar- och tennkärl, dukar, bonader och dynor
beslagtogs av kronan och fördes till Kungsörs
kungsgård (Collmar 1952, s. 53). Vad som sedan
hände med dem och andra föremål som gillena
gav ifrån sig till kronan är okänt. Skepptuna
sockens Katarinagille i Uppland lämnades in 16
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tennkannor efter ett beslut vid 1544 års riksdag
(Wallin 1975, s. 180). En tradition om ett gilles-
hus finns även från Skepptuna (Ahnlund 1923, s.
15). Från socknen kommer ett senmedeltida täcke
(SHM 3983), en av många textilier som utan att
vara sakral hamnade i sockenkyrkan efter refor-
mationen (Nockert 1996, s. 430). Att Skepptuna-
täcket tillhört Katarinagillet går inte att säker-
ställa, men en hel del av den rika skatten av beva-
rade medeltida textilier i Sverige har nog en gång
tillhört städernas och landsbygdens gillen.

Från Danmark är det känt att höga täljda och
rikt utsirade dryckeskärl användes i gillenas cere-
moniella drickande. Ett sådant kärl, en välkom-
na, med en målad vapensköld, kommer från S:t
Knutsgillet i Kalundborg (Bisgaard 2001, s. 317).
Samma typ av dryckeskärl finns avbildad i Olaus
Magnus Historia om de nordiska folken i beskriv-
ningen av gästfrihet och fester (1555:13:37). Lik-
nande kärl finns på flera håll i svenska museisam-
lingar, men någon konkret koppling till gilles-
väsendet är inte känd för svensk del. Den elabo-
rerade formen tyder emellertid på ett ceremo-
niellt drickande.

Uppgifter om gåvor av dryckeshorn till gillen
finns också, till exempel från Strängnäs stift un-
der 1300-talet (Collmar 1952, s. 44). Men vi har
även ett rikt dekorerat rödmålat buffelhorn i His-
toriska museet, med inskriften help vns alle man
milde iorian i majuskler (SHM 1321; jfr även
SHM 290). Bönens inledande fras: hjälp oss alle
man är en indikation på att hornet använts av ett
kollektiv. Att föremålet haft en ceremoniell funk-
tion är tydligt. Hornet går inte att sätta ned utan
har troligen vandrat runt i ett dryckeslag tills
sista droppen druckits eller hällts ut. Hornen
hade för gillena en närmast emblematisk bety-
delse när de kom i bruk under 1300-talet, vilket
märks i gillesstadgar och testamenten (Bisgaard
1999). Stora kannor som ett senmedeltida exemp-
lar från Nyköpingstrakten (SHM 294), deko-
rerat med en kristen bön, är en annan typ av kärl
som sannolikt kan knytas till gillenas verksam-
het.

Dryckeskärlen och kannorna användes för
gillenas inre verksamhet. För den yttre, kommu-
nikationen med omvärlden, användes sigill. Ett
uppenbart behov var ett sigill för den dagliga
korrespondensen och affärsverksamheten. Sigil-

let avbildade vanligen skyddshelgonet. I omskrif-
ten nämns vanligen gillet, convivium, confraterni-
tas eller gilde, platsens namn och helgonet i fråga.
Gillena och deras sigill kunde spela en officiell
roll och representera en större grupp än den egna
organisationen. Detta är känt från Torshälla vars
Knutsgilles sigill representerade staden vid flera
tillfällen (Collmar 1952, s. 49 f). I ännu högre
grad förekom det i tätorter utan stadsprivilegier.
Bergslagssamhället Norberg lät sig i ett brev till
Sten Sture (d.y.) 1510 representerats av sitt Vår-
frugille (Scheffer 1960, s. 324). Stampen är ovan-
ligt stor och påkostad (SHM 1179) och förefaller
från början ha varit avsedd att representera mer
än bara gillet. Trots att Norberg inte hade stads-
privilegier fanns en omfattande, förtätad och per-
manent bebyggelse som kunde upprätthålla en
stads alla funktioner genom de privilegier som
garanterades gruvan (Nordin 2009b, s. 119 ff). I
likhet med Örjansgillet vid Kopparberget spela-
de Vårfrugillet i Norberg en viktig roll även utan-
för den egna organisationens verksamhet. Detta
torde hänga samman med den starka position
som gillena fått på dessa platser där andra organi-
sationer – som råd – saknades. Tätort, gille och
bergslag tenderade att växa samman, vilket är
synligt i sigillstampen från Norberg och bruket
av denna.

Majgrevar och papegojor
En annan typ av materiell kultur som förknippas
med gillena är föremål med kopplingar till skyt-
tetävlingar och vårfester. Under vår och sommar
ordnades papegojskjutningar – ofta i gillenas regi.
Papegojskjutningen var en skyttetävling med till-
hörande fest. Det gällde att med armborst, bössa
eller pilbåge träffa en konstgjord fågel. Verksam-
heten var uppenbarligen mycket populär och
kom exempelvis i Malmö att leva kvar in på 1700-
talet (Bringéus 1999, s. 64 f). Enligt Stockholms
stads tänkebok för år 1489 spelade åldermännen
i Sankta Gertruds gille och Vårfrugillet en central
roll i att sätta upp papegojan och inleda festen
(Dahlbäck 1988, s. 172). Även i Knutsgillena och
Heliga Lekamensgillena var verksamheten kring
papegojjakten viktig (Granlund 1968, s. 106).

Att arrangera papegojskjutningar var ett sätt
för gillena att ordna verksamhet utanför gilles-
huset och kyrkan, vilket skedde på för ändamålet
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passande platser utanför städerna. Ortnamnen
minner i vissa fall om detta, som Papegojlyckan
väster om Lund och Papegojvreten utanför Väs-
terås (Blomqvist 1968, s. 114; Granlund 1968, s.
106). Föremål frånpapegojverksamhetenär främst
silverpapegojor avsedda att bäras i en silverkedja
kring halsen av majgreven, d.v.s. segraren i skjut-
ningen (fig. 3). I gengäld var segraren tvungen att
ge en mycket stor mängd öl, i Stockholm tolv
tunnor, till gillet (Dahlbäck 1988, s. 172). Verksam-
heten var tydligt ömsesidig till sin natur: om man
vann och därmed skiljde sig från det övriga gillet
skullegilletocksågagnasavdetta. ISverige finnssil-
verpapegojor bevarade från Knutsgillena i Malmö,
Lund och Visby. Silverpapegojorna påträffas även
runt om i Östersjöområdet (jfr Mänd 2005).

Beskrivningarna av papegojjakten och maj-
grevefesten härrör främst från städerna: papegoj-
skjutning finns belagd från Linköping, Lund,
Malmö, Stockholm, Uppsala, Visby och Västerås.
Men uppgifter från Västerfärnebo socken i Väst-

manland visar att man även där lustjagade pape-
gojor. I Gustaf Vasas registratur för år 1542 nämns
att fogden på Västerås slott mottagit en papegoja
av metall från ett gille i Västerfärnebo (Ahnlund
1923, s. 8; Wallin 1984, s. 95 ff).

I Nederländerna fortsatte flera av gillenas verk-
samheter efter reformationen. De gemensamma
måltiderna, skålandet och papegojskjutningarna
förblev viktiga sociala inslag i samhällslivet och
fick till och med ökad betydelse under sena 1500-
talet och in på 1600-talet. Den gemensamma
ordningen från gillena övertogs av de många
frivilliga miliser som sattes upp i städerna och på
landsbygden för att värna den unga republiken
mot spanska attacker (Schama 1989, s. 190 f).

Att papegojan fick en så framträdande och
närmast emblematisk plats i det senmedeltida
och tidigmoderna medvetandet kan förklaras
med djurets gränsöverskridande natur. Papego-
jan var ofta färggrann, lätt att tämja och kunde
till och med läras att tala. I krämarkapellet från
1500-talets början i S:t Petri kyrka i Malmö, upp-
fört av Vantsnidarlaget (ett snickarskrå) finns en
papegoja målad tillsammans med Jesusbarnet:
ett förebud om det annalkande paradiset (Ros-
born 1978, s. 43). Redan under den tidiga medel-
tiden hade exotiska djur importerats till furstliga
jaktparker i Danmark och Sverige (jfr Svanberg
2007, s. 116 ff). Jakten var långt ifrån enbart en
fritidssysselsättning. Den var en betydande del
av högreståndskulturen, men också del av en reli-
giös praktik (Andrén 1997, s. 470 f). Jaktparken
var en iscensättning av paradiset och ett sökande
efter det vilda. Förekomsten av papegojjakt i gil-
lenas regi visar att dessa konkretiseringar av para-
diset inte var förbehållna de kungliga släkterna
utan hade en bred spridning i hela samhället.
Papegojjaktens religiösa konnotationer kan ock-
så förklara att så lite av denna populära sed levde
kvar efter reformationen fastän den inte direkt
förbjöds.

Till dessa betydelser ska ytterligare en dimen-
sion läggas, nämligen papegojan som symbol för
Nya Världen. Redan Columbus medförde pape-
gojor till Europa, och under 1500-talets första år
ökade användandet av papegojmotivet explosions-
artat (Carter 2006). Papegojan fick sannolikt
symbolisera tanken att Amerika var ett jordiskt
paradis (t.ex. Oostinide 2005, s. 3 ff). Fågelns
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Fig. 3. Silverpapegoja, ursprungligen tillhörig
Knutsgillet i Visby. Foto Raymond Hejdström, Got-
lands museum. —Silver parrot, originally from the
guild of St. Canute in Visby.
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ökade betydelse visar också på vilken förändring
den europeiska kolonialismen innebar redan un-
der 1400- och 1500-talen.

Offentligheter i marginalen eller i centrum och
vägen mot moderniteten
Den översiktliga inventeringen som här har gjorts
visar att antalet bevarade medeltida stenhus som
kan ha varit i gillens ägo är ganska stort. Och san-
nolikt finns fler. Undersökningar av ortnamn
och äldre uppgifter i kartmaterialet skulle säker-
ligen kunna ge spännande nya resultat. Trots ett
mycket begränsat skriftligt källmaterial om gil-
lena är det tydligt att organisationsformen var
vanlig och vitt spridd, inte bara i städerna utan
även på landsbygden.

Att de skriftliga källorna trots allt är så få i
relation till den stora mängden gillen kan för-
klaras med att huvuddelen av gillenas medlem-
mar inte var läskunniga och att verksamheten
inte baserades på det skrivna ordet, utan det ta-
lade. Framför allt var verksamheten praktisk –
det handlade inte om vad man sade, utan om vad
man gjorde. Begravningar, böner, minnesdrick-
ningar och processioner var några av de praktiska
handlingar som gillena genomförde. Förutom stad-
garna, det så kallade skrået, var gillet en praktik.
Man träffades, delade måltider, drack tillsammans
och man tog hand om sin byggnad. Organisatio-
nen kunde på så sätt reproducera sig själv och den
materiella kulturen blev också mycket viktig. Gil-
leshusets arkitektur, pokalernas form, silverfåg-
larnas utförande och tygernas mönster var alla
viktiga yttre former i skapandet av en gemensam
identitet.

Gillesverksamheten var inte begränsad till ett
fåtal, utan omfattade en stor del av befolkningen.
De egendomslösa deltog sannolikt i mindre ut-
sträckning, som framgår exempelvis av medlems-
matrikeln från Gärdslösa (jfr Axelsson et al. 1996,
s. 152). Den relativt stora mängden arkeologiska
uppgifter och deras geografiska spridning är ett
belägg för att gillesväsendet var mycket omfat-
tande under senmedeltiden. Gillena tycks ha fun-
nit en naturlig hemort i marginalen intill socken-
kyrkan. Byggnaderna uppfördes bredvid kyrkor-
na, men på respektfullt avstånd, som exemplet
Svinnegarn visar. Flera av gillenas övriga verk-
samheter som skyttetävlingarna hölls dessutom

utanför städerna. Gillenas hus och verksamhet
var förlagd till en gränszon mellan periferi och
centrum. Positionen var central i förhållande till
bygden men verksamheten pågick i marginalen
av den kyrkliga sfären.

Organisationen tillförde möjligheter för män-
niskor att skapa nya identiteter, samtidigt som
den kunde tillgodose medlemmarnas intressen.
Det var helt enkelt rationellt att organisera sig.
Gillet var modernt också genom att det fungera-
de som en aktör åt andra utan att nödvändigtvis
vara beroende av starka auktoriteter. Organisa-
tionen och dess medlemmar var i stället ömse-
sidigt beroende av varandra oavsett status. Den-
na praktik är ett exempel på en modernisering av
människors relationer.

Milisernas bruk av gillenas mötesformer i det
i hög grad reformerta Nederländerna visar att
organisationsformen var anpassningsbar och väl
lämpad för den modernisering som under 1500-
talet präglade regionen (Schama 1989, s. 187 ff).
Gillesbröderna och systrarna träffades genom att
välja bort eller tona ned de band som familjen
eller bygemenskapen erbjöd. Man kunde också
röra sig utanför den identitet som vars och ens
ekonomiskaförutsättningarbegränsade.Härkomst
och social identitet fortsatte att vara viktiga, men
breddningen av gillenas verksamhet under sen-
medeltiden skapade möjligheter för människor-
na att ha flera identiteter.

Genom att uppföra gilleshus på gränsen till
kyrkans sfär blev man en del av denna och fick
vara nära den helighet som dygnet runt strålade
från kyrkorummet. De flesta studerade byggna-
derna är eller har varit delar av bogårdsmuren,
vilket stärkt murens både praktiska och symbo-
liska roller. Det finns inga belägg för att gillen
lytt under kanonisk rätt, men det är troligt att
gränsplaceringen vid kyrkans område innebar att
deras status blev en sak mellan gillet och kyrkan.
Kyrkans status och juridiska ställning kom sanno-
likt att delvis gälla gillenas verksamhet. Många
gillen hade som en av sina konkreta uppgifter att
stödja sockenkyrkan eller prästen, och när man
utförde sin verksamhet vid kyrkbacken förstärk-
tes detta ansvar. Genom att gillena som organisa-
tioner skapade en för det medeltida samhället
helt ny offentlighet uppstod nya mötesformer
och nya verksamheter. Att verka i den medeltida
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kyrkans marginal förefaller ha skapat förutsätt-
ningar för en relativt stor frihet (jfr t.ex. Camille
1992). Gillenas medlemmar hade nära till det
heliga rummet, mässan och de döda bröderna
och systrarna på kyrkogården, men samtidigt hade
man möjligheten att bedriva den gillesspecifika
verksamheten – delandet av måltiden och drycken
– i en egen därför avsedd byggnad.

Gillena var de första som någorlunda förbe-
hållslöst organiserade människor i det medeltida
samhället. Vanligen var alla kristna välkomna i
ett gille och kunde där genom ritualiserat fes-
tande återberätta Jesu liv och sedermåltiden. Att
gå med i ett gille var att avhända sig delar av sin
frihet men att återfå ökad frihet i annan form.
Gillena var organisationer som talade för sina med-
lemmar och genom en ökad grad av interaktion i
samhället vann därmed medlemmarna inflytan-
de över samhällsutvecklingen. Det blev i allt hög-
re grad möjligt att som lekperson delta i religiösa
ritualer och formulera en religiös praktik.

Denna process förstärktes av att gillen i på-
taglig grad använde sig av materiell kultur i sin
verksamhet och sitt identitetsskapande. Genom
att uppföra byggnader i nära anslutning till kyr-
korna blev gilleslivet en gränsöverskridande verk-
samhet mellan kyrkan och världen utanför, och
en organisation för social och religiös agens vars
motsvarighet tidigare inte funnits. Den var en del
i förändringen i riktning mot det moderna sam-
hällets religionsfrihet. Byggnaderna och verksam-
heten i gillenas regi var en tidig motsvarighet till
den borgerliga offentligheten som den utkristal-
liserades under sena 1700-talet.
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Summary

This paper aims to show the great importance of
rural guilds during the Middle Ages. I discuss the
role of guild halls in the birth of new ways to
organise society, and how material culture was
used in this process. The study is built upon a sur-
vey of material culture and remaining buildings.
Swedish historians have largely regarded the
guilds as Catholic, and thus primitive, institu-
tions, but also as admirable popular social venues.
The guilds’ relevance to political and social histo-
ry has been regarded as small or non-existent,
with exception only for the Early Medieval urban
guilds which played a rather different role. In
fact, the guilds were an important feature of Late
Medieval society as well as of early modernity.
The lack of deeper interest in the guilds as social-
ly important organisations has meant that no
thorough analysis of their material culture has
previously been attempted in Sweden.

A survey of the Late Medieval countryside in
Sweden produced a rather surprising result. Even
though Medieval stone buildings are rare in rural

Sweden, I found a considerable number that may
be connected to guilds, often located near the
parish church. Guild halls were usually erected at
or near the church. A spatial relationship with
sacrificial wells is also evident. A rather substan-
tial part of the guilds’ assets were used for erect-
ing and maintenaining of guildhalls. This study
shows that it was in the interest of the members
to strengthen their guild and to provide them-
selves with independent premises. Architecture
and the construction of guildhalls was an impor-
tant field for the shaping of identities. This indi-
cates that even though the guilds were firmly
rooted in Catholic society, they portended the
rise of modern society and its religious herald,
the reformation. In Sweden, guilds were abolish-
ed and all their assets seized by the Crown in
1544. Thus a popular modernisation process was
halted, and opportunities for private and inde-
pendent collective religious organisation ended
for almost three centuries.
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