
Vad karaktäriserar vikingatidens Gotland 

Högkonjunktur!!  
Syns i silverskatter, rikt material i såväl 
gravar som hamnplatser. Rikedomen 
som byggs upp under vikingatid omsätts 
med kristendomens inträde i kyrkor, 
utsmyckningar etc. Denna högkonjunktur 
bryts mot slutet av 1200-talet, för att helt 
upphöra med digerdöden 1350 och 
Valdemars attack på Gotland 1361. 

Rikedom 
Rikedomen bygger på en expansion av 
handel och utbyte med omvärlden med 
början under 600-talet. Grunden för den 
ekonomiska höjdpunkten läggs under 
vendeltid, 550-800. Framför allt troligen 
från 600 och framåt. Högkonjunkturen 
håller i sig till slutet av 1200-talet, då 
problem mellan stad och land  (1288) så 
småningom leder till en markant 
nedgång. 

Ekonomin bygger på handel och 
kontakter. Mellanhanden, men också skickliga 
hantverkare, vilket inte bara gäller vikingatid utan även 
tidig medeltid. Tänk på exporten av huggen sten etc. 

Under vikingatid kan en viktig ekonomisk källa vara slavar. 
Det finns därtill betydande spår av att man på Gotland 
tillverkade föremål för t ex fastlandets kvinnor (ovala 
spännen). Möjligen gjorde man också svärd och andra 
vapen. Gotland fungerade härvid som en vapenverkstad. 
Tänk på påvens bann över gotlänningarna som 
exporterade vapen till hedningarna på andra sidan sjön 
(Baltikum). 

Vikingatida silverdepåer på Gotland

Vikingatida angöringsplatser längs den gotländska kusten. En 
handfull av dessa kan betraktas som större (stor prick på kartan), 
med handel och hantverk, andra är mer av karaktären fiskelägen.



Eget styrelsesätt  
Fullkoloniserat tidigt (500-tal), vilket leder fram till att man måste ordna upp landskapet, få till ett 
väl fungerande styrelseskick och regler för hur man nyttjar marken etc etc. Man skapar sitt eget 
styrelsesätt, med tingen som funktion. Alltinget i Roma var en ytterst central del i vikingatidens 
Gotland, men även de 20 landstingen. Finns inga spår av kungar eller adel på Gotland, utan ett 
samhälle byggt på jordägare och övriga. 

Spåren av rikedomen syns i bl a ca 700 silverdepåer från vikingatid. Rikt gravmaterial. 
Betydelsefulla hamnplatser, som Fröjel, Paviken, Bandlundeviken, Slite med flera. Och 
rikedomen är spridd över hela ön, vilket framgår av fördelningen av silverdepåer, som finns över 
hela ön, tämligen jämnt spritt, sett till den naturgeografiska bakgrunden. 

Mycket av föremålen pekar på ett starkt östligt inflytande fram till slutet av 900-talet, då det 
västliga gör sig allt mer påträngande. Östliga kontakter finns mot Staraja Ladoga redan omkring 
600. Samma i Grobin i Lettland och förmodligen på fler platser längs kusten. 

Egen kulturell identitet 
Gotlänningarna hade ett synnerligen brett och omfattande 
kontaktnät både öster och väster ut, och måste ha tagit intryck 
av andra kulturer och traditioner på dessa resor och fört med 
sig hem. Men… likväl höll man starkt på sin egen identitet. 
Detta är kanske normalt när man påverkas mycket av 
omgivningarna. Den egna kulturen märks framför allt i tidens 
kvinnosmycken, där en gotländska har spännen och smycken 
som enbart finns på Gotland. 

Ett annat 
särdrag för Gotland är bruket av bildstenar. Ingen 
annanstans gör man bildstenar av denna typ, 
även om det förekommer kalksten av lämplig sort 
som t ex i Västergötland och på Öland. 

Ett tredje särdrag kan ses i landskaps- och 
bebyggelsehistorien, där Gotland helt saknar 
byar av traditionell fastlandsform. Här rör det sig 
om ”gården” som bas, även om de säkerligen 
arbetate i exempelvis bidlag eller motsvarande 
vid större arbeten. 

De starka östliga kontakterna har även inneburit 
att det finns ett påtagligt grekiskt-ortodoxt inslag 
i många tidiga kyrkor på Gotland. 

Dosformigt spänne från 
vikingatid i guld och silver. 
Enbart gotländska kvinnor 
använder dosformiga spännen.



Omläggning av landskapet omkring 1000 
Det är en tydlig omläggning av landskapet omkring år 1000, framför allt uttryckt i en flyttning av 
bebyggelsen till högre, yttre lägen, på gränsen mellan inägor och utmark. 

De väl synliga spåren i landskapet av vikingatiden 

Gravar. Ire i Hellvi, Trullhalsar i Norrlanda, Bjärs i Stenkyrka, Barshaldershed i Grötlingbo/Fide 
(6000 gravar) 

Bebyggelse. Fjäle i Ala socken. Kontinuitet från 
äldre järnåldern till tidig medeltid, ca 100 - 
1350/60. 

 
Hamnar. Fröjel, med 
tidig kyrka, kastal och 
kyrka vid kusten, 
landskapsvy. 
Bandlundeviken i Burs 
med båthus och spår 
av bodar längs en 
udde. Paviken och 
Västergarn med 
stadsvall. 

 

Ovan gravfältet Trullhalsar. Till höger landskapet vid 
Fjäle i Ala

Situationen vid Fröjels 
vikingatida hamn



Fornborgar. Torsburgen (romersk järnålder 
och vikingatid). Tingstäde fästning (tidigt 
1100-tal). 

Bildstenar. Änge i Buttle, Bro Stajnkällingar, Bildstenarna på Bungemuseet. Bildstenshallen 

Landskap med kontinuitet.  
Fjäle i Ala. Fjäle i Anga, Visne ängar i Alskog, Hajdeby i Kräklingbo. 

Paviken och Västergarn. Till vänster stadsvallen söder om kyrkan. till höger området vid Paviken och 
Västergarn.

Landskapet vid Visne ängar, Alskog. Ett illustrativt kontinuerligt nyttjat landskap.



Gotlands museum, inte minst skattkammaren och bildstenshallen 

Gotlands Museums Magasin 

Landskapet vid Visne ängar. Husgrunder från järnåldern, rösen och gravar från bronsålder-järnålder, 
bildstensrötter från vikingatid etc.


