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Det ekar mellan kalkstensväggar och höga valv när den 
tunga dörren öppnas i en gotländsk kyrka. Särskilt om 
solen är stark ute tycks kyrkorummet till en början dun-
kelt, men från söder och öster silar ljuset in, genom tonade 
rutor och kanske bevarade färgskimrande glasmålningar. 
Från norr silar inga strålar alls. Nordmurarna är slutna, 
sånär som på portalen. Den fönsterlösa nordfasaden är, 
som Erland Lagerlöf och Bengt Stolt beskriver det, ”ut-
märkande för den gotländska kyrkoarkitekturen under 
1200-talets senare hälft och 1300-talet” (Lagerlöf och 
Stolt 1968, not 17).

Flera författare har under årens lopp kommenterat 
frånvaron av fönster i norr. Ett par förklaringar som 
återkommer kan sammanfattas under två, på många sätt 
dagsaktuella, rubriker: Ondskan och Klimatet.

Ondskan
Den första av förklaringarna är kopplad till kyrkans norra 
sida som den onda. Armin Tuulse skriver om Kårsta kyrka 
i Uppland: ”Inga ljusöppningar funnos emeller tid åt norr, 
som räknades till köldens och ondskans sida (vilket var 
fallet även med kyrkogården – endast brottslingar och 
självmördare begrovs norr om kyrkan).” (Tuulse 1957, 81).

Från 1800-talet finns det väl dokumenterade uppfatt-
ningar om att den norra delen av kyrkan ansågs mindre 
hedervärd än den södra, bland annat med en referens till 
Matteusevangeliets framställning av den yttersta domen, 
där rättrogna ställs till höger och otrogna till vänster. Et-
nologen Anders Gustavsson påpekar att det även finns en 
koppling till en folklig föreställning om skillnaden mellan 
med- och motsols, där medsols var normen och stod för 
det goda medan motsols förknippades med magi och ond-
ska. Uppfattningen om norr som ondskans väderstreck 
går att hitta över lång tid i Europa, bland annat hos flera 
antika författare (Gustavsson 1972, 75–79).

Frågan är dock hur relevanta dessa föreställningar är i 
förhållande till det medeltida kyrkorummet. En skillnad 
mellan norr och söder fanns i sidoaltarna, med Mariaal-
taret i norr och ett altare vigt åt kyrkans skyddshelgon, 
vanligen manligt, i söder. På en del kyrkogårdar har 
en motsvarande könsuppdelning skett i begravningar-
na, som i Västerhus i Jämtland. I Nils-Gustaf Gejvalls 
(1960) uppmärksammade studie av Västerhus utpekades 
liknande exempel från Island och Grönland. Han drar 
även paralleller till en bestämmelse i Eidsivathingslagens 

kyrkobalk där det anges att kvinnor ska begravas norr 
och män söder om kyrkan. Efter Gejvall har frågan om 
könsuppdelning på kyrkogårdar uppmärksammats av en 
rad forskare. Kristina Jonsson (2009, 35–36, 79) konsta-
terar att uppdelningen sällan är så tydlig som i Gejvalls 
exempel, men att tendensen till könsuppdelning kunnat 
beläggas på flera håll runtom i Skandinavien, bland annat 
på Gotland, och att den förutom på Island och Grönland 
även förekommer i norra Tyskland. Bertil Nilsson (1989, 
141, 1994, 30–35, 89; jfr Jonsson 2009, 79) menar att 
indelningen speglar den segregering som ägde rum inne 
i kyrkan, och att denna kan spåras tillbaka till 1100-ta-
let. På Gotland är det dock de tidigaste gravarna – från 
1000- och 1100-tal – som uppvisar en indelning. Däref-
ter har den norra delen av kyrkogården i många fall inte 
alls använts för begravningar (Thunmark-Nylén 1995; 
Staecker 1996; Mejsholm 2017, 165).

Indelningen inne i kyrkan har funnits kvar även efter 
medeltiden på många platser, delvis som en följd av att 
kyrktagningsseden fortsatte (Gustavsson 1972, 75–79; 
Bringéus 2005, 232; jfr även Wienberg 1997, 107; Nilsson 
2009, 76; Mejsholm 2017, 158). Uppdelningen i en mans- 
och en kvinnosida har dock lika lite som könsindelningen 
på gravgårdarna tillämpats konsekvent. I många fall har 
exempelvis placeringen i kyrkbänkarna varit indelad 
gårds- eller byvis (Gustavsson 1972, 75–79).

En könssegregering i kyrkolivet och i vissa fall i döden 
kan alltså beläggas. Hur förankrad kopplingen mellan 
kyrkans norrsida och ondskan var i praktiken är svårare 
att svara på. Kristina Jonsson (2009) diskuterar om den 
norra och även västra delen av kyrkogården, där kvinnor 
begravts i högre grad än män, också generellt haft lägre 
status under medeltiden, men kommer fram till att de 
inte entydigt kan sägas ha haft det. Hon pekar på att det 
är tydligt att det funnits strukturerande principer som 
tillämpats på många kyrkogårdar, men att indelningen 
inte bara gällde kön och att den inte heller var fast knu-
ten till väderstreck. Inte heller Bertil Nilsson (1989, 141) 
finner något stöd i uppfattningen att norrsidan skulle ha 
betraktats som sämre.

En fråga som också är relevant att ställa för Gotlands 
del, i förhållande till den förmenta oviljan att släppa 
in det onda genom fönsteröppningar i norr, är vidare 
varför det onda inte lika gärna kunde ta sig in genom 
nordporta lerna. Sådana finns även i kyrkor som saknar 
fönster på norrsidan.

Demonen som inte kunde gå runt hörn
Fönster och fönsterlösa norrsidor i kyrkor på Gotland 

Linda Qviström
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Klimatet
En annan, och kanske mer utbredd, uppfattning om varför 
kyrkorna saknat norrfönster är att detta är en anpassning 
till klimatet. Johnny Roosval (1952, 61) menade att accen-
tueringen av sydsidorna under gotiken i Norden var en 
följd av just detta. Genom att ha fönsteröppningarna i 
söder fick man ut det mesta av solljus och värme. Han 
menar även att söderorienteringen var mer uttalad på 
Gotland än någon annan stans i Norden. Klimataspekten 
har nyligen åter förts fram av Sven-Erik Pernler (2013, 34). 
Att kyrkorna i Visby i högre grad än sockenkyrkorna varit 
försedda med fönster på norrsidan menar han berodde på 
att stadskyrkorna var bättre skyddade mot hårda vindar.

Flera författare, däribland Anders Andrén (2011b, 153– 
155), har lyft fram att det finns kronologiska skillnader 
i förekomsten av nordfönster på Gotland. Generellt sett 
har de romanska kyrkorna byggts med en mer symmetrisk 
fönsteruppsättning med fönster både i norr och söder än 
de senare, gotiska. Andrén daterar förändringen till runt 
1225, och sätter den i samband med en rad andra änd-
ringar i kyrkorummet, som delvis förklaras av kontakter 
med Tyskland och Flandern, via Visby.

Erland Lagerlöf och Bengt Stolt nämner, i likhet med 
Roosval, istället runt 1240 eller 1200-talets mitt som en 
brytpunkt (Roosval 1952, 61; Lagerlöf och Stolt 1968, 

not 17). Det finns dock inget som talar för ett försämrat 
klimat under den första delen av 1200-talet, som hade 
kunnat motivera förändringarna i byggandet vid denna 
tid. Om enbart en klimatanpassning hade varit skälet till 
att man började bygga kyrkor utan nordfönster borde det 
också, i linje med Pernlers synpunkt om kyrkorna i Visby, 
ha funnits en anpassning till platsspecifika förhållanden. 
Exempelvis borde inlandskyrkorna i högre grad vara för-
sedda med norrfönster än de längs kusten. Några sådana 
skillnader tycks dock inte finnas.

Ljuset
Ingen av de båda förklaringarna kan ensamma ge en 
tillräcklig grund för att tolka frånvaron av nordfönster 
på Gotland. Å andra sidan motsäger de inte varandra. 
Båda lyfter fram aspekter som sannolikt varit viktiga i 
förhållande till fönster i kyrkor och i byggnader i stort. 
Skydd mot det som funnits utanför har troligen varit 
en viktig aspekt av medeltida byggnader generellt. Et-
nologiska uppteckningar av ontavvärjande ritualer vid 
husbyggande har paralleller i arkeologiska belägg, från 
medeltiden och långt tidigare (Carlie 2004; Falk 2008). 
I kyrkor har bland annat skulpturer runt portaler och 
järnsmide på kyrkportar och runt nyckelhål diskuterats ur 
apotropeiska perspektiv (se t.ex. Karlsson 1996, 503–509; 

Fig. 1. Hablingbo kyrka från norr. Foto: Linda Qviström.
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Nordanskog 2006; Nilsson 2009, 78). Skyddet mot onda 
makter tycks dock ha gällt öppningar generellt, oavsett 
väderstreck, och i de flesta fall hör skyddsritualerna till 
huvudingången i söder. Klimatet är en annan grund-
läggande aspekt, något som den som byggt i alla tider 
och i alla klimatzoner varit tvungen att ta hänsyn till. 
Det finns många osäkerheter kring fönsters och ljusöpp-
ningars roll i den byggnads tradition som föregick det 
medeltida byggande i sten som inleddes under 1100-talet 
på Gotland. Troligen har ljusinsläpp i byggnader varit 
av underordnad betydelse, och både klimat och skydds-
aspekter kan ha varit delar av det som format detta sätt 
att bygga (Qviström, manus).

Armin Tuulse återkommer vid flera tillfällen till den 
uppfattning som uttrycktes i citatet ovan, att avsakna-
den av norrfönster har haft att göra med skyddet mot 
onda makter. I andra sammanhang lyfter han dessutom 
fram klimatet som tänkbar förklaring. Även i Uppland, 
som Tuulses kommentarer gäller, finns det norrfönster i 
de tidiga stenkyrkorna medan de senare saknat sådana.

I samband med en diskussion om Spånga kyrka an-
märker Tuulse och Gunnar Lindqvist att norrfönstren 
hörde till de första generationerna av murade byggna-
der, där tekniken inte var avpassad efter lokala material 
och förhållanden. När murningstekniken etablerats i 
området anpassades den efter det grova stenmaterialet, 
vilket gjorde murarna tjockare och att fönster inte bygg-
des i norr (Tuulse och Lindqvist 1959, 102). På Gotland 
har stenmaterialet knappast föranlett några problem för 
stenhuggarna. Däremot kan det även här ha skett en 
viss anpassning till de regionala byggnadstraditionerna, 
där hänsyn till klimatet spelade in, vilket troligen är vad 
Johnny Roosval syftar på.

Användandet av fönster ändrades på flera sätt i de 
gotländska kyrkorna runt mitten av 1200-talet. Förutom 
att de romanska fönsteröppningarna var mindre tycks de 
också ha syftat till en mer riktad belysning än senare. De 
kan ha accentuerat en plats i kyrkorummet – dopfunten 
eller ett altare – eller varit rent funktionellt betingade, som 

murtrappornas ljusgluggar. Under 1200-talet förändrades 
fönstrens och ljusets roll, vilket kan ses mot bakgrund av 
nya, gotiska ideal. På Gotland innebar detta i praktiken 
att fönstren gjordes större, framför allt längre, att ljuset 
från dem fick en bredare, mindre riktad karaktär och att 
de – och ljuset från dem – i högre grad blev en del av kyr-
kans utsmyckning (Qviström, manus). Glasmålningarna 
var en viktig del av detta. Det finns fler glasmålningar 
kända och bevarade från Gotland än i någon annan 
del av Norden, och de hör till tiden från 1200-talets 
mitt eller andra kvartal och 1300-talet (Andersson 1964; 
Bengtsson Melin 2014, 98–99). Medeltida fönsterglas är 
bevarat eller känt från minst tre fjärdedelar av öns kyrkor. 
Möjligen har de på relativt kort tid blivit en självklar del 
av utsmyckningen. I vilken mån fönsterglas användes 
tidigare är osäkert, men det är inte sannolikt att det har 
varit vanligt (Qviström, manus).

Roosvals påpekande att södervända fönsteröppningar 
gav bäst ljuseffekt kan delvis ses mot bakgrund av glasmål-
ningarna, där effekten av det färgade ljuset å ena sidan var 
en viktig del av vad utsmyckningen skulle åstadkomma, 
men där färgerna å andra sidan dämpade ljuset. Att sätta 
in glasfönster i norr skulle med andra ord inte ha varit 
lika effektfullt, eller för den delen kostnadseffektivt. Både 
glasfönstren och omfattningarna var kostsamma utsmyck-
ningar. Frånvaron av fönster kanske vidare kan ses mot 
bakgrund av ett regionalt byggnadsskick, där fönster inte 
var något självklart, och där slutna väggar och ett mer 
eller mindre tätt mörker var något människor förväntade 
sig då de steg in i en byggnad. Från 1600-talet och framåt 
ändrades detta. Fler och större fönster togs successivt upp. 
På Gotland har en del av ändringarna senare återställts, 
för att ge byggnaderna ett mer enhetligt, medeltida ut-
seende. Under 1700- och 1800-talet, när större fönster 
blivit en självklar del av kyrkoarkitekturen, har de slutna 
väggarna antagligen väckt behov av förklaringar, vilket 
kan ha stärkt bilden av föreställningar om ondska från 
norr. Vad de inte tänkte på då, var att under medeltiden 
kunde demonerna ta sig runt hörn.


