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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

Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk vi-
kingatid utifrån den s k 
”Bogestenen”.

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

VISBY STADSLAG
Visbys medeltida stadslag föreligger i en originalhandskrift (B 63) på plattyska. Den emanerar 
från rådsreformen ca 1320, då de bägge råden (det gotländska och det tyska) slogs ihop till ett 
gemensamt, delat lika på de bägge tungorna. Samtidigt arbetades de bägge folkgruppernas lagar 
ihop till en gemensam. Gotlänningarna följde tidigare förmodligen Gutalagen i rent civilrättsliga 
mål och Bjärköarätten i frågor rörande handelsplatsen Visby. Den senare kan ha tilldelats Visby 
så tidigt som 897 av sveakonungen, om man får tro Strelows angivelse, vilken stämmer väl över-
ens med arkeologiska fynd om en omfattande verksamhet i Visby på 900-talet.

Den gotländska stadsrätten var överställd den tyska i staden och den senare rörde sannolikt fram-
förallt civilrättsliga mål. Så finns två fragment av rätten, de s k ”Wolfenbüttel-” och ”Rigafrag-
menten”. Möjligen, säger möjligen, har den fogde, Olrik, som Henrik Lejonet av Sachsen 1161 
utsåg för att straffa tyskar som förbrutit sig mot gotlänningar, enligt det s k Artlenburgfördraget, 
börjat att utarbeta lagar för tyskarna i Visby. Annars torde det senast ha skett då visbytyskarna 
bröt med de gästande tyska köpmännen, gotlandsfararna.

Visbylagen upptar över 200 kapitel, på fyra böcker. Den första om stadens författning, dom-
stolsorganisationen och straffrätten. Andra boken innehåller straff-, process- och civilrättsliga 
bestämmelser. Tredje boken rör fastighets- och skeppsrätt och den fjärde familje- och arvsrätt.

Tidigare har man i historieskrivningen kring Visby felaktigt daterat Visby stadslag till 1340-ta-
let. Anledningen är att kung Magnus Eriksson av Sverige då stadfäste stadens rätt och befallde 
att lagen skulle finnas både på gotländska och tyska, samtidigt som han förordnade att staden 
skulle ha ett gemensamt sigill. Emellertid är stadfästandet av en redan befintlig lag, eftersom han 
inte förordnar om att en gemensam lag ska skapas. Däremot ledde kungens ingripande sannolikt 
till att även den tyska handskriften nedtecknades och att ett gemensamt sigill skapades (fortfa-
rande 1341 sigillerade staden med visbygotlänningarnas och -tyskarnas sigill, men 1344 med det 
gemensamma). Tidigare fanns förmodligen bara den gotländska handskriften (eller möjligen en 
latinsk) eftersom gotlänningar var i klar majoritet i de breda, ”lägre” folklagren.

Inledningen i Visby stadslag.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/radet.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/gutalagen.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/strelow.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/olrik.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/artlenburgfordraget.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/visbytyskarna.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/gotlandsfararna.pdf

