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Människornas Visby, den över
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.

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

Visby medeltida ringmur ‒ tu-
ren runt muren. Den bästa och 
mest perfekta skriften för din 
tur runt Visby ringmur.

I skuggan av Triumfen. 
Den i särklass bästa  ro
man om gotländsk me
deltid som har skrivits. 
Även den mest auten
tiska medeltidsromanen 
som skrivits i landet.

Texter kring Gotlands 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

Tillbaka till hemsidan

RÅDHUS
Sammanträdesbyggnader, eller -platser, av olika slag krävdes redan under forntiden, så att rå-
den/rådet krävde sådana är inte märkligt. För tyskarnas del har det äldsta gemensamhetsgillet 
sannolikt sammanträtt i någon byggnad på den tyska handelsgården i Visby, där sedan Vår-
frukyrkan skulle byggas. Var gotlänningarna hållit sitt äldsta byting är oklart. Knappast på den 
heliga marken i Vi, men absolut i dess närhet. Kanske där den s k ”Gutestugan” sedan uppfördes, 
där landsting vid vissa tillfällen började hållas under 1500-talet. Det har föreslagits att det var 
på klinten ovanför S:t Hans’ kyrka, eftersom samma byggnad av Strelow anges ha varit ”hos 
S. Hans kircke”. Det förefaller troligt att Gutestugan har uppförts tidigt och fungerat som det 
gotländska rådets sammanträdesbyggnad. Det tyska rådet har sannolikt sammanträtt på ”Tyske-
huset” (domo theutonicorum), känt genom en sigillstamp. Det har föreslagits att det legat vid 
nuvarande Helgeandsplan.

När råden ca 1318-1320 slogs samman till ett gemensamt, för både gotlänningar och tyskar, 
så hade man 1317 börjat uppföra ett nytt, stort gemensamt rådhus vid Strandgatan, nämligen 
det som senare kallas ”Vinhuset”. I stadslagen anges det endast som ”huset” och det fungerade 
sannolikt ända fram till dess Erik av Pommern beslöt sig för att mycket hårdare knyta upp ön till 
unionsriket 1412. Förmodligen lät han då lägga beslag på samma hus i utbyte mot den adminis-
trationsbyggnad som Tyska orden börjat att uppföra vid det nya ”Stora torget” syd Vårfrukyrkan, 
vilken byggnad den blivande unionskonungen inlöst. Därefter blev detta stadens rådhus fram till 
stadsbranden 1610/1611.

”Kalvskinnshuset”, rådhus påbörjat 1317, 
och ”rådhuset”, administrationsbyggnad på-
börjad av Tyska orden vilken visbyrådet tving-
ades flytta till 1412(?).
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