VI
Ett vi var en hednisk helig plats. Gotlands viktigaste vi var det som låg under klinten i Visby där
sankt Hans’ och sankt Pers kyrkogård sedan kom att ligga. Viet tillkom i samband med skatte
överenskommelsen mellan gutarna och sveakungen, omkring år 700. På platsen kom att formas
en offerfest, gemensam för hela ön Gotland, där t o m människooffer utfördes. Anläggandet
av Vi inordnade ön i den nya inriktning i religionen som enligt Charlotte Fabech införts under
400- och 500-tal. Tänkbart är därför att konungen själv kan ha presiderat vid offerfesterna med
bestämda tidsintervaller (i Uppsala var det var nionde år). På platsen för den äldsta S:t Hanskyr
kan måste ett hedniskt hov ha legat, med ett mindre harg för vardaglig andakt intill. Nyligen har
framförts tanken att den stavbyggnad som detta hov har utgjort inspirerat till ”stavgårdar” ute
på ön. Nere vid nuvarande Donnersplats har sannolikt de obligatoriska vattenoffren utförts. Vid
grävningar på 1980-talet fann man mycket djurben på den forna offerplatsen, sannolikt lämning
ar efter de hedniska offren. Hur viktig den var framgår av att den var känd som bara ”Vi”. Det
behövdes inga tillagda, beskrivande attribut till namnet, som t ex i ”Helga-Vi” (Hellvi). I och
med kristendomens slutliga seger gjordes platsen om till kyrkogård, möjligen år 1049.
Till stora vi fogades verksamheter för metallarbete, härbärgen och marknadsplats. Dessa kom
för viets i Visby del att ligga lite längre norrut, kring nuvarande Specksrum. Med tiden växte det
till en större anläggning, med åretruntbefolkning och då kom den att kallas ”Vis by” (viets stad).

I hovet i Vi utfördes det som var heligt i ”den forna seden”. Tolkning av Sparlösastenens framställning av Uppsalahovet, av Lucas Wase, och helig orgie, hällristning i
Kalleby, Tanum.

Tillbaka till hemsidan

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Prenummerera på den i särklass
bästa och mest vetenskapliga
gotländska historiska tidskriften. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se
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I skuggan av Triumfen.
Den i särklass bästa roman om gotländsk medeltid som har skrivits.
Även den mest autentiska medeltidsromanen
som skrivits i landet.
Tursagrind. Spännande,
övernaturlig läsning för
ungdomar från ca 10 års
ålder och uppåt. Även
med motiv från Gotland.

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

