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Livet på Visborg slott, 
av Anders R Johansson. 
Den ultimata boken om 
den en gång stora och 
mäktiga borgen i Visbys 
sydöstra hörn.

Dick Wase i Haimdagar 
1998-2019. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

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

Tillbaka till hemsidan

Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

SEGELHUSET
Ett stort hus som utgjorde nuvarande kvarteret Slupen, vilket vänt en hög gavel mot Strandgatan 
och havet.  Historieskrivaren Haquin Spegel anger att lanternor hängt i dess fönster för att leda 
fartygen (till den norra inseglingsrännan).  Det har också föreslagits att huset skulle ha haft sitt 
namn av ordet ”insegel”, d v s sigill, och alltså varit någon sorts myndighetsbyggnad.  Detta kan 
dock inte vara riktigt, då det av en anteckning 1523 framgår att Segelhuset haft med sjöfarten att 
göra.  Detta år levererades nämligen 2 tunnor öl på Severin Norrbys föranstaltan till ”Segelhus-
set”, till hans båtsmän där.  Det förefaller alltså som där varit någon sorts härbärge för sjömän, 
till vilket naturligtvis en stor krog varit kopplad.  Det gör att man kan utgå från att prostitution 
varit en del av verksamheten.  Särskilt som det var ett stort hus.  Vi kan också se från t ex Lynn 
i slutet av 1400-talet att ”allmänna kvinnor” gärna sökte sig till härbärgen och värdshus, då de i 
ett påbud förbjöds att vistas på sådana ställen i den staden.  På härbärgen, som detta torde ha varit 
för båtsmän, och värdshus fanns också rum att hyra för längre eller kortare tid och från åtskilliga 
handlingar framgår att sådana rum regelbundet användes av sexarbetare och deras kunder. Se-
gelhuset var ett ställe i Visby där båtsmännen (=sjömännen) trivdes.

Detalj från Dahlbergs panorama över Visby där det markerade, stora huset i form av en ruin 
mycket väl kan tänkas vara Segelhuset. Visserligen anges det enligt siffran som S:t Olofs ruin, 
men på den vidhängande kartan utmärks denna som den ruin som syns under byggnad nr 8.
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