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Debatt 

Det medeltida Visby — ett stadssamhälle med två "tungor' 

Dick Wases senaste inlägg (Fv 1988, s. 58 ff.) 
rörande ett rådhusbygge i Visby 1317 (tanken 
först presenterad i Fv. 1985, s. 284 ff.) kräver ett 
bemötande. De stöd som åberopas utgörs i syn
nerhet av förlorade källor samt en hävdad på
litlighet i fråga om fakta hos Strelow. J ag skall 
nedan begränsa mig till tre frågor. 

1. Når byggdes ett rådhus i Visby? 
Den danske annalisten Hamsfort uppger, att 
ett rådhus börjat byggas i Visby 1317. Strelow 
påstår (s. 158): "Aar 1317 er Wissby Raadhus 
bygt". Uppgiften om ett rådhusbygge 1317 före
kommer enbart hos dessa båda krönikörer. 
Uppgiften bör stamma från Gotland (jfr Yr
wing 1986i s. 224f., 1986a s. 231 f). Strelow 
åsyftar uppenbarligen Vinhuset, vilket han 
hellre kallar Kalvskinnshuset. Därom synes 
Wase och jag vara ense. 

J a g har däremot hävdat att Vinhuset är äldre 
än 1317 (Yrwing 1985 s. 2 ff., 1986* s. 224 f, 
1986a s. 232). Därvid åberopade j agen urkund 
från 1317. Det rör sig om ett vittnesintyg, vari 
två munkar intygar att de den 17 juli 1317 varit 
närvarande " in consistorio consulum wisby-
censium'', dvs. i Visby rådhus, när där förrätta
des ett kyrkoherdeval vid S:ta Maria. I sam
band därmed visade jag att ordet "consistori
u m " är beteckning för rådhusen i en rad 
nordiska städer. Urkunden har avgörande be
tydelse i rådhusfrågan. Visby stads rådhus exis
terade före den 17.7.1317. Det var också gemen
samt för "båda tungorna". Det var i Visbyråd
männens rådhus valet förrättats. Källan är en 
originalpergamentsurkund i Visby Domkyrkas 
arkiv. Dick Wase förbigår detta faktum, åbero
pande sin tro att det kan ha funnits ett rådhus 
till, som förblivit obekant för oss. Varför gör 
man i urkunden detta rådhus till "Visbyrå
dets", om så vore fallet? Hans hypotes om de 
dubbla rådhusen faller därpå. 

Vi kan emellertid nå ännu ett steg längre till
baka i tiden med rådhusfrågan, som jag förut 
påpekat (Yrwing 1986* s. 225). År 1294 — detta 

torde vara det rätta årtalet — skrev ' 'advocati et 
consules civitatis Gotlandic" ett tackbrev till 
Osnabriick för dess ställningstagande för Visby 
mot Lybeck i frågan om appellationerna från 
Novgorod. Brevet har utställts av Visbys båda 
fogdar och dess rådskollektiv. Därom kan ingen 
tvekan råda. Dessa båda fogdar möter redan i 
underkastelsebrevet från 1288. Det rådhus, som 
existerade 1317 den 17 juli som gemensamt, har 
fungerat som gemensamt rådhus även 1294. 

Medan Dick Wase på nytt förbigår 1317 års 
urkund, har han ifråga om 1294 års urkund för
sökt avvisa den med vetenskaplig metod, dock 
byggd på vad han tror. Den är ju farlig för hans 
tes om att Visby haft två från varandra friståen
de rådskretsar ända fram till 1318—1320. Så 
skall det ha varit alltsedan tyska köpmän börja
de slå sig ned i Visby. Han accepterar visserli
gen mitt antagande av ett byting som Visbys 
äldsta centrala organisation, men detta byting 
var en helt gotländsk institution, medan de tys
ka invandrarna haft sin egen organisation, 
"rimligtvis ett råd enligt mönster från de städer 
i Tyskland, varifrån man invandrade". Han 
tänker sig tydligen att de kom som en koloni på 
en gång och slog sig ned i Visby samt inrättade 
sig som ett eget stadssamhälle där. Omkring 
mitten av 1200-talet skall så gotlänningarna ha 
"inrättat ett eget råd efter tysk förebild" (s. 60). 
Att de tyska invandrarna slog sig ned inom de 
gotländska församlingarna, vet vi genom bis
kop Bengts brev från 1225 (Yrwing 1940 s. 
221 ff). Att de också förstod sig på att anpassa 
sig inom dessa församlingar och inom Visby
samhället på ett sätt som gav dem inflytande 
över samma samhälles utveckling har jag tidi
gare behandlat utförligt och skall inte upprepa 
detta här utan skall i stället ta upp Wases be
handling av 1294 års urkund. Han förnekar att 
utställningslörmeln "advocati et consules civi
tatis Gotlandic" avser både tyskar och gotlän
ningar i Visby. Han påpekar nämligen att i brev 
före 1320 har det varit självklart att denna for
mulering avsåg "de tyska rådmännen på Got-
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land". Beviset säges vara ett brev från slutet av 
1200-talet från Riga till Visby om ett parti då
ligt linnetyg, vilket var avsett för det tyska han
delsfaktoriet i Novgorod. Brevet är riktat till — 
och det är det som är anmärkningsvärt för Dick 
Wase — "aduocato et consulibus in Gotlan
d ia" samt där närvarande samling av tyska 
köpmän — "advocato et consulibus in Gotlan
dia et universitati mercatorum theutonicorum 
ibidem (LECUB 1:595). Han märker inte att 
urkunden är belägg för motsatsen till vad han 
vill bevisa. Den är ju riktad till den tyske fogden 
och det tyska rådet i Visby och detta därför att 
stadssamhället Visby inte hade något med den
na införsel av dåligt linnetyg till det tyska Novo-
gorodfaktoriet att göra. Det tillkommer ifråga 
om urkunden från 1294 ytterligare ett av Wase 
förbisett faktum. Den rör sig nämligen inte om 
en intern tysk fråga. Det var staden Visby och 
inte det tyska samhället där, som medgav de 
gästande köpmännen, dvs. "universi mercato
res", de friheter och rättigheter, som Lybeck 
ville överflytta på sig, trots att de av ålder varit 
knutna till Visby, såsom hävdas i urkunden. 
1294 års tackbrev till Osnabriick vittnar alltså 
om att Visbysamhället då var ett kollektiv, som 
kunde uppträda gemensamt, representerande 
båda nationaliteterna. Detta rådskollektiv hade 
därför ett gemensamt rådhus i Visby, alltsedan 
rådsförlättningen infördes på 1260-talet. Detta 
är ett faktum. 

2. Strebw och rådhusfrågan i Visby 
Dick Wase anklagar mig för att ha beskyllt Stre
low för "medvetna påhitt och konstruktioner" 
(s. 59). Detta är en löjlig beskyllning. J ag häv
dar ju att Strelow måste ha förstått, att ordet 
"consistorium" i 1317 års urkund avsåg Visbys 
rådhus (Yrwing 1986* s, 224 sp. 2). Av den an
ledningen låter Strelow Visby bygga ett rådhus 
1317. Strelow var nämligen bunden av sin före
ställning om att konung Birger byggt Kalv
skinnshuset på en tomt, som han inringat åt sig 
med ett sönderskuret kalvskinn. Han visste 
också att konung Birger 1318 flydde till Gotland 
där han den 9 september var närvarande som 
vittne i S:ta Maria (Yrwing 1940 s. 266 se ne
dan). Vad är naturligare än att han då hämtat 
årtalet 1317 ur vittncsintyget om prästvalet. Att 
urkunden innebar att rådhuset var äldre än år 

1317, har han inte insett eller inte velat inse. 
Huvudsaken för honom var att Kalvskinnshu
set stod färdigt, när konung Birger kom till Vis
by 1318. 

3. Det dubbelskliga stadssamhälkt i Visby 
J a g har i kapitlet "Det dubbelsidiga stadssam
hällets tillkomst och utveckling till och med 
1288" samt "Tyskar och gutar i Visby under 
medeltiden" i Visby — Hansestad på Gotbnd be
handlat dubbelsidigheten i Visbysamhället. 
Denna dubbelsidighet, beroende på att sam
hället var kluvet i två nationaliteter, kunde efter 
rådsförfattningens införande ta sig uttryck på 
olika sätt, beroende på om dessa nationaliteter 
uppträdde var för sig eller gemensamt. J a g skall 
i det följande uppehålla mig vid de belägg, där 
de uppträder gemensamt, med ett undantag för 
1280. 

Ar 1268 möter första gången denna dubbelsi
dighet i brev från Riga och Tyska orden till 
"Consules Theutonici et consules Guthorum 
in Wisby ac universi mercatores" (se om detta 
brev Yrwing 1986a s. 110 ff). Brevet är inte ut
ställt av utan till Visby. Det utgör belägg för att 
Visbysamhällct var dubbelsidigt, men det av
slöjar ingenting om rådets organisation utöver 
att det fanns både tyska och gotländska rådmän 
vid sidan av varandra. 

Ar 1276 bekräftade Magnus Ladulås gutar
nas privilegier i Sverige. I brevet talar konung
en om "nostrorum consulum, seniorum et uni
versitatis tam léuthonicae quam Gutthensis, 
Gutland inhabitantium" (ST 1:126, Yrwing 
1940 s. 337, 1986a s. 278). Även i detta fall rör 
det sig om ett brev, som inte utställts av Visby, 
men den svenske kungen. Denne för samman 
de ty«ka och gutniska rådmännen till ett kollek
tiv jämte en "universi tas" av tyska och got
ländska invånare i Visby. 

Ar 1280, 7 september instämde "consules et 
commune civitatis Wysbicenses tam theutoni
corum quam Guttensium" i att köpmännens 
stapel i Brygge flyttades till Aardenburg (LUB 
1:406, Yrwing 1940 s, 302). Det är rådet och 
borgerskapet, såväl det tyska som det gutniska, 
i Visby, som utställer detta brev. Borgerskapet 
utgör en gemenskap, inte två från varandra fri
stående samhällen. 

Ar 1280, 26 oktober, inte fullt två månader 
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senare, har "aduocatus, consules et commune 
Theutonicorum civitatis Wisbucensis" slutit 
ett förbund med Lybeck på tio år till skydd för 
handeln över Östersjön (LUB 1:402). Det är 
staden Visbys tyske fogde, tyska råd och tyska 
borgerskap, som slutit detta förbund, dvs. den 
tyskspråkiga delen av Visbysamhällct. 

Ar 1286 rapporterade "seniores terrae Got-
landiae cum tota communitate nec non consu
les ceterique cives tam Gotensium quam Theu
tonicorum in Wisby", att en kogge underlåtit 
att avge deklaration till Visby, vilket måste so
nas till "universi mercatores" (LECUB 1:505 
Yrwing 1940 s. 302, 1986a s. 336, 277). Här re
presenterar seniores" ön Gotland och dess me
nighet tillsammans med rådmän och övriga 
borgare i Visby, såväl gutniska som tyska. Man 
måste uppfatta både rådet och borgarna som ett 
kollektiv av gutar och tyskar i Visby, inte som 
två stadssamhällen. 

Ar 1288 utställde Visby efter inbördeskriget 
det s. k. underkastelsebrevet till Magnus La
dulås som svensk konung. Det är utställt av 
"aduocati et consules tam Gotensium quam 
theutonicorum et communitas civium de Wis
b y " (ST 1:144, Yrwing 1940 s. 344ff, 1986a s. 
335). Det är Visbys fogdar och rådmän, såväl av 
gutnisk som tysk nationalitet samt menigheten 
borgare i Visby, som underkastat sig majestä
tet, dvs. ett rådskollektiv och en borgarmenig-
het representerar Visby. 

Ar 1294 skriver ' 'advocati et consules civitatis 
Gotlandic" tackbrevet till Osnabriick ( H R 
1:70, Yrwing 1986a s. 1191'.). Det är helt klart 
båda fogdarna och ett kollektivt råd i Visby, 
som sänder brevet (se ovan). 

Ar 1317 var de båda munkarna närvarande 
" in consistorio consulum wisbycensium (DS 
11:2114, Yrwing 1940 s. 264-267, 1986a s. 232, 
1986* s. 225 t ) . Om urkunden för övrigt se 
ovan. 

Ar 1318 appellerades tvisten om kyrkoherde
tjänsten vid S:ta Maria till påvestolen, varvid 
appellationsurkunderna i närvaro av vittnen 
upplästes i Mariakyrkan. Bland vittnena mär
kes utom konung Birger ' 'consules civitatis wis-
bycensis tam nacionis theotynice quam goten-
sis" (DS 111:2161, Yrwing 1940 s. 264-267). 
Här uppfattas också Visbyrådet som ett kollek
tiv av två nationaliteter. Därpå tyder även att 

hela rådet uppträdde som vittnen, inte bara den 
tyska delen. 

Ar 1320 intygar ' 'consules utriusque lingue in 
Wisby" att de varit närvarande vid en donation 
till Äbo domkyrka. Man har nu funnit en enk
lare skrivning för att markera rådets delning 
på de båda nationaliteterna eller " tungorna" 
(Yrwing 1986a s. 336). 

/Ir 1333 skriver "consules civitatis Gutlandic 
lingua utr iusque" till staden Nieuport om en 
fartygsolycka utanför staden (HUB 111:642, 
Yrwing 1986a s. 143 f) . 

Ar 1344, 1 oktober, skriver "consules utrius
que lingue in Wisby" till Reval om en tvist mel
lan en Visbyborgare och hans fordringsägare 
(HUB 111:661, Yrwing 1986a s. 336). 

Ar 1351 förekommer för fjärde gången, men 
efter Magnus Erikssons påbud om att de båda 
nationaliteterna skulle ha ett gemensamt sigill, 
"proconsules et consules utriusque lingue civi
tatis wisbycensis" (DS VL4733). 

Termen "utr iusque l ingue" har av Visby
samhället använts i några fall, dels år 1320 och 
1333, innan Visby på Magnus Erikssons befall
ning skaffat sig ett gemensamt sigill 1344, dels i 
två fall i samband med gemensamt sigill, nämli
gen 1344 och 1351. Är 1353 har den ersatts med 
formuleringen "consules in Wisby Gotlandic" 
(DS VI: 4958) eller liknande. Av sammanställ
ningen ovan framgår, att skrivningen "utr ius
que l ingue" inte kan sägas höra samman med 
någon förändring av rådet, som Dick Wase me
nar. Den är endast ett av flera sätt att markera 
den språkliga kluvenheten i Visbyrådet. "Con
sules in Wisby Gotlandic" från 1353 är en pa
rallell till "advocati et consules civitatis Golbndk" 
från 1294. Alltsedan rådsförlättningen infördes 
i Visby på 1260-talet, har Visbysamhället styrts 
och förvaltats av ett rådskollektiv, represente
rande båda nationaliteterna. Dessa rådsgrup-
per kunde emellertid uppträda var för sig, när 
det gällde interna angelägenheter, som delar av 
Visbysamhället. Inom förvaltningen av Visby
samhället utgjorde de däremot alltid cn enhet. 
Det är detta rådskollektiv, som möter i Visby 
stadslag. 

I detta sammanhang förklarar Dick Wase 
också att jag bortsett "från att Visbytyskarna 
uttryckligen omtalas ännu 1298 (DS 11:1228)". 
Detta är inte ägnat att väcka någon förvåning. 
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J ag var nämligen bekant med detta och en rad 
andra dokument om samma konflikt mellan 
Norge och en rad tyska städer. J ag har behand
lat den utförligt i Kungamordet i Finderup (Lund 
1954). I samband med Visbysamhället fick de 
betydelse för mig först genom Dick Wases 
nämnda påpekande. 

Redan 1940 berörde jag den skiljedom Mag
nus Ladulås avkunnade i konflikten 1285. I det 
brev varigenom Magnus Ladulås åtog sig att 
vara skiljedomare i konflikten, anger han den 
tyska parten på följande sätt: ' 'Civitates mariti
mas lubeke, Wissemare, rotzstok, Stralessund, 
gripeswolt, theotonicos Wisbycenses et r igam" 
(DS II: 1728, Yrwing 1940 s. 313). I en not påpe
kar jag dessutom att ett annat dokument använ
der en något avvikande formulering. Efter upp
räkningen av "Sjöstäderna" fortsätter den 
"Rigam et theotunicos in Wisby" (DS 11:1731, 
Yrwing 1940 s. 313 not 77). Denna senare for
mulering måste betraktas som formellt riktiga
re, ty det var "Sjöstäderna och staden Riga 
samt Tyskarna i Visby", som utgjorde den för
fördelade parten. Beteckningen "tyskarna i 
Visby" förekommer sedan i en rad följddoku-
ment, tills konungen i Norge förklarade sig vilja 
utbetala hela den i skiljedomen tyskarna till-
dömda skadesumman. Detta skedde först 1298, 
och det är denna urkund jag sett bort ifrån en
ligt Wase. J ag ansåg inte dessa urkunder ha nå
gon betydelse i min debatt med Wase, eftersom, 
som jag säger 1940 (Yrwing 1940 s. 313) de inte 
säger något om hela stadssamhället. Det har 
emellertid blivit annorlunda genom Wases på
pekande. De visar nämligen något väsentligt 
om felaktigheten i Wases resonemang. Dessa 
urkunder rör sig om de tyska "Sjöstäderna" 
och det tyska Riga samt "tyskarna i Visby". 
Varför måste man bryta ut de senare och place
ra dem för sig med denna beteckning? Svaret är 
enkelt. Det fanns nämligen inte någon "civilas 
theotonicorum in Wisby", dvs. inte ett tyskt 
stadssamhälle i Visby. Däremot fanns det en 
tysk språkgrupp inom Visbysamhället med del 
i förvaltningen av Visbysamhället. Samhället 
var dubbelsidigt, dvs. tvåspråkigt, vart och ett 
med egen rådsdel. I det avseendet är mitt sätt 
att i inledningen till uppsatsen 1985 och kapitlet 
i boken 1986 tala om "två stadssamhällen" 
felaktigt. Det bör heta "två folkgrupper med 

var sin rådsdel". J ag har här stått under infly
tande av en äldre uppfattning. Naturligtvis 
gjorde Magnus Eriksson slut på det dubbelsidi
ga uppträdandet utåt genom det gemensamma 
sigillet, medan rådet fortfarande var delat på 
"två tungor". Vad Kristian ILs ingripande 
betytt är oklart (se därom Yrwing 1986a s. 281). 

Ifråga om Visbytyskarnas ställning till lands
tinget, anser Wase tydligen, att Visbytyskarna 
stod utanför allt inflytande från landstingets 
sida. De skyldigheter som landstinget hade 
gentemot den svenske konungen var emellertid 
gemensamma för ön och staden före 1288. 
Uppgörelsen 1285 om införandet av ledungs
skatten är enligt urkunden sluten "inter nos 
(dvs. konungen) ex parte una et ipsos Gutthen-
ses ex altera" och innefattar Visbysamhället 
(ST 1:185). Det var ju genom underkastelsebre
vet 1288, som detta förhållande bröts och Visby 
stad blev direkt underställd konungen. Att tän
ka sig Visbytyskarna som helt oberoende av 
landstinget strider också mot 1286 års brev (se 
ovan), där landstinget liksom båda tungorna 
kräver, att deklarationsförseelsen skall sonas till 
"universi mercatores", liksom att Visbygutar-
na ensamma skulle bära alla bördor landstinget 
hade rätt att lägga på staden före 1288. Inbör
deskriget vittnar ju också om att Visbytyskarna 
ville bli av med detta beroende. Det finns ytter
ligare ett och annat i Wases försvarsskrift, som 
kunde tagas upp, men det får vara, tills han hit
tat en urkund utställd av eller till ' 'civilas Theu
tonicorum in Wisby". 
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Denna debatt är härmed avslutad. 
Fornvännens redaktion 

'Konstanter och variabler i det förhistoriska samhället" — en kommentar 

Sedan år 1976 har Mats P. Malmer varit ledare 
för projektet "Alvastra Pålbyggnad". Det är 
därför egendomligt, att han i sitt debattinlägg 
i Fornvännen 83, 1988 endast lätt vidrör eller 
snuddar vid detta vårt lands märkligaste bygg
nadsminne från bondestenåldern. Det förhåller 
sig nämligen så, att pollendiagrammen från 
Alvastraområdet slår sönder den av pollen-
analytiker så omhuldade expansions-regres-
sionsmoddlen för tidigneolitikum och mellan
neolitikum. I andanom kan man ana, att pol
lenanalytiker av "regressionsskolan" kommer 
att citera detta debattinlägg i framtiden, där
med ytterligare stärkande en argumentation, 
som i grunden är ett cirkelbevis. 

Mats P Malmer avslutar sitt debattinlägg 
med följande två meningar: "Det är endast i 
det arkeologiska fyndmaterialet, som ideologi, 
teknologi och socioekonomi speglas. Precis som 
det endast är i polkndmgrammet, som odlingsintensiteten 
spegbs'' (Kursiverat av mig.) Vad menas då med 
odlingsintensitet under tidigneolitikum och 
mellanneolitikum? Hur återspeglas den i pol-
Icndiagrammen? Enligt den klassiska expan-
sions-regressionshypotesen för tidigneolitikum 
och upp i mellaneolitikum så återspeglar 1) 
nedgången av alm (Ulmus) omkring 5150 C^-år 
före nu en lövfoderkultur, som i första hand ut
nyttjar almen till foder åt stallade/tjudrade kor 
och får (Troels-Smith 1984); 2) kurvgången 
ovan almfallet att "Landnamst iden" börjar 

(Iversen 1941): invandrande bönder röjer sko
gen "med yxa och eld". Aret efter fällningen 
bränns den falida skogen och säd sås i askan. 
Därefter sker en regeneration av först björk, 
sedan hassel och till sist av alm, lind och ek, 
vilket tydligt ses i nästan alla pollendiagram 
från Sydskandinavien. 

Punkt 2, Iversens Landnamsteori, kan vi 
kort och gott avförda med följande meningar: 

a) Ingen pollenanalytiker har någonsin ob
serverat ett Landnam i sitt/sina pollendiagram 
(varken av invandrande bönder eller av jägare 
som blir bönder). Om en arkeolog idag fäller ett 
eller flera träd med en aldrig så bra tunnackig 
stenyxa, bevisas därmed naturligtvis ej, att ett 
Landnam företogs i början av tidigneolitisk tid! 
Ingen pollenanalytiker har sett den trädfäll
ning, Iversen talar om, återspeglad i något pol
lendiagram — möjligen har han eller hon trott 
sig se detta! Ingen pollenanalytiker har sett det 
följande årets "sädesfält" återspeglat i något 
pollendiagram. Att sädespollen påträffas spora
diskt ovan almfallet bevisar ej förekomsten av 
ett Landnam. Under etl år avsätts nämligen 1/2 
— 1 mm gyttja i en sjö eller torv i en mosse. 
Trädfällningen, avbränningen, sådden och 
skörden skulle då rymmas inom ett sediment-
lager, som är 1, sällan så mycket som 2 mm 
tjockt! Pollenprover tas i allmänhet med ca 50 
millimeters mellanrum, och varje prov brukar 
omfatta 1 cm' och vara ca 10 mm " i höjd". 
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