RÅDET
Vi vet inte säkert hur långt rådet i Visby går tillbaka i tiden. För gotlänningarnas del var den
äldsta dömande myndigheten det byting som stipuleras i Birkerätten. Kanke hade staden då,
likt tingen på ön, en domare som valdes och som med bisittare dömde i staden. För tyskarnas
del utsåg hertig Henrik Lejonet av Sachsen 1161 köpmannen och det tyska sändebudet Olrik till
fogde (advocatus) att döma i interna tyska förhållanden.
Utlösande för bildandet av ett tyskt råd i Visby kan Ryssbråket ha varit. Då splittrades det tyska
gemensamhetsgillet på gotlandsfarare och i Visby boende. Det tyska rådet kom att bestå av 20
rådmän och fyra som ”förde rådets talan”, tidigast kallade fogdar (advocati). När visbygotlänningarna bildade sitt råd, vilket kopierade det tyska, är inte helt klart, men det var tydligen före
1221, då de tyska rådmännen och de gotländska rådmännen i Visby sannolikt omtalas första
gången.
På 1310-talet beslutade man dock om en sammanslagning av såväl råd som lagar till gemensamma för alla folk i staden. I den avsikten började man 1317 att resa ett nytt stort gemensamt rådhus vid torget i hamnen. Redigeringen av lagen tog dock en viss tid och inte förrän 1320 kan vi
se att det nya gemensamma rådet hade börjat att verka. Det nya rådet bestämdes till 36 personer,
för att rådscyklerna skulle kunna fungera och rådet inte skulle bli alltför stort. Sex borgmästare
och 30 rådmän, hälften gotlänningar och hälften tyskar bestod det av. Denna rådsorganisation
kopierades närmast totalt i Magnus Erikssons senare stadslag (för Stockholm).

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Rådet av 1320 bestod ända till 1514, då kung Kristian II ingrep till förmån för de danska borgarna i Visby och skar ned antalet rådsmedlemmar till tolv, nämligen fyra borgmästare och åtta
rådmän. Hälften av dem danskar och vardera en fjärdedel gotlänningar respektive tyskar.

Prenummerera på den i särklass
bästa och mest vetenskapliga
gotländska historiska tidskriften. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

Rådet sammanträder.

1

Tillbaka till hemsidan

Utfärden.
Spännande
roman från gotländsk vikingatid utifrån den s k
”Bogestenen”.
Dick Wase i Haimdagar
1998-2019. Viktig forskning kring medeltidens
Gotland.

De medeltida Visbykyrkorna.
Den bästa ciceronen till Visbys
medeltida kyrkor.

