VISBORG SLOTT

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.
Foto och montage Dick Wase.
Vis-borg i Vis-by var det slott som byggdes i stadens
sydvästra hörn, med kontroll över infarten till den
allt viktigare södra hamndelen. Vid denna tidpunkt
hade hamnen grundat upp i sina norra delar och en
förskjutning av den hade skett till de djupare södra
delarna. Det strategiska läget hade först setts av hertig Erik som besatt de två tornen Smal Henrik och
Segeltornet. De återlämnades till borgerskapet på
hans dödsbädd 1397, men besattes åter av vitalianerna. Tyska orden började 1407(?) att uppföra ”ett fast
hus”, supporterade av borgerskapet. Det har antagits att detta, som Erik av Pommern formellt inlöste
när ön överlämnades till honom 1408, skulle ha varit
början på slottsbygget, men det har under senare tid
ifrågasatts, eftersom borgarna anger att huset skulle
vara dem till nytta och de samtida franciskanerna inte
vet någonting om att bygget skulle ha påbörjats av
Tyska orden. Tvärtom säger de rakt ut att det var
den blivande unionskonungen som började bygget,
1/8 1411. Den ursprungliga anläggningen utgjorde
en kvadrat med utgångspunkt från tornen Blak(en),
Smal Henrik och Segeltornet, med ett porttorn som
fjärde hörntorn. Största delen av detta slott byggdes Herr Ivar.
under slottsherren Trud Hase.
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Tillbaka till hemsidan

Livet på Visborg slott,
av Anders R Johansson.
Den ultimata boken om
den en gång stora och
mäktiga borgen i Visbys
sydöstra hörn.
Texter kring Gotlands
medeltid. Viktig forskning kring medeltidens
Gotland.

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

1460 började Olof Axelsson Tott att bygga ut slottet, vilket arbete fullföljdes av hans bror Ivar
Axelsson. Då skapades en yttre borggård mellan tornet Myntet och ett nybyggt torn norr om
gamla porttornet. Det nya porttornet, ”Kungstornet”, förlades mitt på denna nya yttre borggårds
mur. Från Ivar Axelssons tid omnämns följande lokaliteter i och kring slottet: Barkarhuset,
tornet Blak, Borgstugan (där slottets besättning hade samlingssal), Bryggarhuset, Fataburet
(ett förråd), Frustugan (slottsherrens stora sal), Gamla bryggarhuset, Jaktboden, tornet Kikut,
Kruthuset (Pulversten), Källaren, Lagården, Myntet (torn där mynt slogs), Porten, tornet(?)
Roskop, Salen, Selstuen, Skrivarstuen, Skräddarstuen, Slakthuset, Slottsfruns hus, Slottsfruns källare, Slottsherrens gemak, tornet Slukop, Smedjan, Stekhuset, Sutarstuen, Svalgången utanför frustugan, Verkstuen (verkstaden) och Örtegården. Dessutom naturligtvis kapellet,
där ibland någon kyrkoherde från staden kunde sjunga mässan, men där huvudkapellanen hette
Erik. Som ny kapellan sjöng Peder Jacobsson Sonnenschin 1486 sin första mässa, efter examen
i Uppsala. Han skulle sedermera bli mer känd som sturarnas kansler och Gustav Erikssons motståndare under det hånfulla namnet ”Sunnanväder”. Därtill omtalas flera skepp: Karavellen,
Finska Barsen, Holken, Jakten, Jacob, Lilla Barsen, Stora barsen och Stora Jakten.
Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
webbsida i bokform.

Prenummerera på den i särklass
bästa och mest vetenskapliga
gotländska historiska tidskriften. HAIMDAGAR.
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1532 byggde länsherren Henrik Rosenkrans väktargången längs ut mot Lönnhagen till Söderport
som en förstärkning av slottet. Detta var dock försvarsverk utanför och söder om själva slottet.
Visborg slott bestod fram till 1679, då danskarna vid utrymmandet av Gotland sprängde det i luften. Åtskillig sten togs från ruinerna för att användas för kalkbränning vid det nya slottsbygget
i Stockholm på 1700-talet.

Erik Dahlbergs avbildning av Visborg slott.
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Utfärden. Spännande
roman från gotländsk
vikingatid utifrån den
s k ”Bogestenen”.

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

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

