VISBYS MEDELTIDSHISTORIA

Foto Dick Wase
Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Ungefär så här tedde sig Visby då Gotland inlemmades under sveakungens överhet.

Visbys tillkomst
Visbys äldsta historia är höljd i dunkel och flera olika tidpunkter för den första verksamheten
på platsen har föreslagits. Redan under Stenåldern fanns en boplats vid den dåvarande stranden,
men den har inte kontinuitet med det Visby som sedan blir den stora medeltidsstaden och lämnas
därhän. Nästa påvisade verksamhet på platsen är omkring år 700 och enligt de senaste rönen kan
det hänga ihop med ön Gotlands accepterande av sveakungen som öns herre, (se under Gotlands
historia). Av åtskilliga tecken att döma fick sveakungen ett särskilt inflytande på platsen och det
bör ha varit denne som anlade det Vi som blev hela öns gemensamma, högsta offerplats.
Viet bör vara den främsta anledningen till att en ansamling av hus för smidesverksamhet och
handel uppstod kring nuvarande Specksrum. Det var nämligen regel vid större offerplatser att
dit fogades marknadsplats, med hus och smidesverksamhet, samt härbärgen för besökare vid de
religiösa högtiderna. Till det stora hovet i Uppsala knöts handelsplatsen Aros nedanför tempelberget, vid Vi fick marknadsområdet sitt namn direkt av viet och kom att kallas Vi(et)s by.
En ytterligare bidragande faktor till handelsverksamhet på platsen bör ha varit det årliga besöket
av svearnas flotta, som vid midsommartid anlade hamnen för att uppbära gutarnas skatt till uppsalakonungen vid Gutnaltinget i Roma.

Visby blir ”stad”
Under 900-talet ser vi att Vis by redan var en betydande plats, med inslag av främlingar. Utvecklingen liknar den i t ex Ipswich i England på 600-talet och senare den i Hedeby och Birka.
Det ger oss anledning att tro att organisation av gatunät och tomtbildning direkt påverkats av
sveakungen. I ljuset av detta är det inte orimligt att 1600-talshistorieskrivaren Strelows uppgift
om att Visby 897 blev en ”stapel” kan gå tillbaka på att kungen begåvade platsen med Bjärköarätt. D v s att Visby fick ”stadsrättigheter” då. Det gör att vi får räkna med att Visby är östersjöområdets och Nordens äldsta bevarade stad.
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Vite Krist tar över
Hur betydelsefull kultplatsen vid Vi var understryks av hur kristendomen tog sig in på Gotland.
Omkring 1030 lät en framstående farman, Bot(g)air, bygga en träkyrka på mark i Akebäck. De
gammeltroende, som naturligtvis kände till hur intolerant den nya religionen var mot andra
trosbekännare, drog då dit och brände kyrkan. Men, Bot(g)air var svärson till ”den mäktigaste
mannen” på ön, Lik(g)air Snialli som bodde på det ställe som sedan skulle kallas Stenkyrka. Han
gav sin svärson rådet att bygga en kyrka i Vi, för platsen omfattades av ”hofshelgi” så ingen fick
utföra vålds- eller aggressiva handlingar på platsen. Därigenom fick den träkyrka som i all hast
uppförts där sedan S:t Pers kyrka skulle resas stå kvar, och helgades till alla helgon.
Förmodligen imponerade det stort på gotlänningarna hur den nye guden kunnat ”lura” de gamla
gudarna så enkelt, vilket bör ha bidragit till att gutarna redan någon generation senare ‒ möjligen
år 1049 ‒ på alltinget, beslöt att hela ön därefter skulle vara kristen. Unikt nog tog gutarna alltså
kristendomen frivilligt.

Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
webbsida i bokform.

Att både Bot(g)air och Lik(g)air är historiska personer utvisas av den förstnämndes minnessten,
av vilken fragment återfunnits i Follingbo och som berättar att han dog i Holmgård i mitten av
1000-talet. Den andres existens bekräftas av Lickershamn, vilken ursprungligen var ”Lik(g)ers
hamn”.

Gotlands hamn
Under förkristen tid bedrevs den gotländska handeln med skepp som utgick från ett flertal hamnar, bemannade med folk från gårdar på ön. De kallades för ”farmän” och fanns inte bara på
Gotland, utan även i de andra nordiska länderna. I Novgorod hade de nordiska farmännen en
gård, ”Farmannagården”, vilken senare skulle övergå helt i gutarnas händer.
Omkring år 1100 upphörde emellertid handelsverksamheten i alla hamnar på ön, utom i Visby.
Det är slående att ingen annan gotländsk hamn någonsin under medeltiden nämns i något dokument för handel. Det är uppenbart att all gotländsk fjärrhandel styrdes till Visby och de gotländska farmännen försvann, liksom de gjorde även i de andra nordiska länderna. En viktig faktor
kan ha varit utvecklingen av den djupgående koggen – till skillnad mot det tidigare grundare
gående handelsskeppet, ”knarr”. Att koggen hade problem att angöra lanthamnarna förstår vi
av det vrak av en sådan, från början av 1200-talet, som 1995 hittades vid Västergarn. Denna,
samt det faktum att den näst äldsta avbildningen av en tidig kogg (Fide) finns på Gotland, kan
antyda att det var gotlänningarna som utvecklat skeppstypen. Men fler orsaker till att Visby blev
”Gotlands hamn” (som den kallas i ett par notiser under 1200-talet) måste naturligtvis ha funnits.
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Tyskarna kommer
I mitten av 1100-talet var Visby redan en stor stad, befolkad huvudsakligen av infödda köpmän,
men dit även ryssar, svear, norrmän, daner, slaver och balter sökte sig, liksom även folk från
Västerhavet. Engelsmän, flamländare och holländare var på plats inte alltför sällan, för att bl a
komma över de ryska varorna, pälsverk och vax. Men, 1143 hade den slaviska handelsplatsen
Lubeke ersatts av den första tyska staden vid Östersjön, Lübeck, och även tyskarna började gästa
Visby under seglingssäsongen. Få bosatte sig där, men gästerna var så pass många att tyskarna
fick en hamdelsgård under klinten, norr om den äldre ryska gården. Gutarna kunde kosta på sig
detta, för någon gång mellan 1106 och 1125 hade de i Sachsen, av hertig Lothar, fått så enastående privilegier att de nästan var jämbördiga med hertigens egna köpmän.
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Krig med tyskarna
Senast i mitten av 1100-talet fick gutarna ensamma kontroll över ”Farmannagården” i Novgorod
och fick därmed status av ”särskild gynnad nation” i den ryska staden. I praktiken betydde det
att gutarna hade västerländsk ”monopol” på rysslandshanden och efter branden 1152 började de
uppföra en stenkyrka, möjligen med lagerutrymme ovanpå kyrkorummet. Eftersom gutarna fått
sådana långtgående privilegier på tysk botten försökte tyskarna förmå dem att hjälpa de tyska
köpmännen in på den ryska marknaden. Uppenbarligen vägrade gutarna, vilket ledde till oroligheter och några gotlänningar blev ihjälslagna på tysk botten.

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Stridigheter utbröt, förmodligen 1157, för året efter började gotlänningarna förstärka hamninloppen till Visby med en kastal i norr (nuvarande Kruttornet) och en i söder. Möjligen var det
gutarna som 1158/1159 brände Lübeck, men hur som helst måste hertig Henrik Lejonet av Sachsen 1161 be om fred för sina köpmäns räkning. Det slutade med en total seger för gotlänningarna, där hertigen blev tvungen att inför gutarnas sändebud, Liknat, i Artlenburgfördraget bekräfta
alla deras privilegier och utse en Olrik till fogde för att bestraffa de tyskar som förbrutit sig.
Tidigare historieskrivning har felaktigt uppfattat den vädjan till gutarna som hertigen avslutade
fördraget med som att detsamma skulle ha gällt ömsesidigt för tyskarna på Gotland. Därmed har
man felaktigt antagit att tyskar redan efter 1161 kunde börja handla i Novgorod. Det skulle dock
dröja ytterligare 30 år innan tyskarna fick den rätten.

Ryssbråket
Efter det tyska nederlaget 1161 kunde tyskarna återvända till Visby, även om de säkert inte var
särskilt väl sedda av gutarna. Det var förmodligen anledningen till att de senare stängde sina
bägge församlingskyrkor, S:t Hans och S:t Clemens, för de tyskar som slagit sig ned i staden
och de som gästade den. Istället hänvisades de till den plats där Bot(g)airs träkyrka tidigare stått
och de började uppföra S:t Per som församlingskyrka för de bosatta tyskarna – även om gästerna
också kunde frekventera den.
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Av de namn som senare är gemensamma i gotländska och tyska familjer kan vi tydligt se, att
giften över nationsgränserna under ett par generationer bara skett så att tyska kvinnor förmäldes
med gotländska män. På annat sätt kan man inte förklara att tyska namn vinner inträde i de gotländska släkterna, men inga gotländska i de tyska. Det pekar tydligt på att vissa i Visby bosatta
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tyskar, genom generösa hemgifter, kunde köpa in sina döttrar i de gotländska familjerna. Därigenom kunde de utnyttja frändeskapet till att få följa med de gotländska fränderna till Novgorod.
Men den stora massan av tyska köpmän stod fortfarande utanför rysslandshandeln. Något som
tydligt pekar på att gotlänningarna i staden hade en viss reservation gentemot tyskarna. Ännu
var förbindelserna med fränderna på ön viktigare.
Missnöjet bland de gästande tyskarna växte och kulminerade 1188, då en grupp gästande tyska
köpmän beslagtog gods på ett ryskt skepp i Visby hamn och förde till den tyska handelsgården.
Ryssarna protesterade, men de tyska köpmännen förklarade, att det var som ersättning för gods
som köpmannen Chorug och hans kompanjoner från staden Novy Torg köpt från tyska köpmän
men inte betalat för. Handlandet var mot de fördrag som gutarna hade med ryssarna, men eftersom tyskarna inte hade något sådant med dessa var de inte bundna av något sådant. Posadniken
Miroška i Novgorod stoppade all handel, vilket drabbade gutarna hårt, men det drabbade även
de tyskar som köpt sig in i gotländska familjer och därmed tagit sig in i rysslandshandeln.

Tyskarna splittras
Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
webbsida i bokform.

Eftersom de gästande tyska köpmän som utfört aktionen mot det ryska skeppet i hamnen inte förbrutit sig mot gutarna kunde dessa inte
med kraft agera mot de gästande köpmännen. Det kunde däremot
de i Visby bosatta tyskarna göra och för att sätta press på sina
landsmän att lämna tillbaka gods och betala skadestånd stängde
de S:t Pers kyrka för dessa. Att ställas utanför kyrkan var vid
denna tid ett mycket kännbart straff, men de gästande tyskarna
gjorde ett motdrag. De började samla in pengar på tyska skepp
i Visby hamn och 1190 kunde de på handelsgården börja uppföra en gästkyrka, Vårfrukyrkan.
Nu splittrades den tyska handelsgemenskapen på två grupper, de på
Gotland bosatta tyskarna, visbytyskarna, och de Gotland besökande och gästande tyskarna, gotlandsfararna. De förstnämnda Visbytyskarnas sigill.
hade lojaliteter med både gutarna och de gästande tyskarna, de
senare bara med visbytyskarna. Senast då började det tyska stadssamhället att forma egna lagar
och bildade ett råd, enligt förebild från tyska städer. Det inspirerade gutarna att bilda ett motsvarande råd och första gången råden omnämns är 1221.
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Efter över två års totalt handelsstopp måste gotlänningarna backa. I väster hade de förmodligen
blivit ifrågasatta, eftersom de inte kunde leverera de åtråvärda ryska produkterna och vinstbortfallet måste ha varit stort. Förmodligen var även de ryska köpmän som handlade på Visby
missnöjda och satte press på posadniken i Novgorod, liksom tyskarna i Visby säkert ville tona
ner konflikten. Man hade ju inte bara frändeförbindelser med gotlänningarna, utan även med
de trilskande tyska gästerna. Till slut sände gutarna sändebudet Halbot till Novgorod och för
tyskarnas skull avslöt han, sannolikt 1191, ett handelsfördrag, det s k ”Jaroslavfördraget”, för i
första hand tyska köpmän. Med det fick tyskarna sin egen handelsgård i Novgorod, och redan
året efter invigde den ryske biskopen altaret i den kyrka som tyskarna börjat att uppföra där.
I Visby fick konflikten till följd att man beslutade sig för att kunna ta kontroll över handelsgårdarna, genom att avskära dem från hamnen. Därför började staden, med Gutnaltingets välsignel-
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se, att bygga en mur från klinten direkt syd den ryska gården ned till stranden norr om nuvarande
Kruttornet, vilken förlängdes mot hamnen med Sjömuren.

Visby en stor och viktig stad
Då 1100-talet övergick i 1200-talet var Visby Östersjöområdets största stad. Invånarantalet låg
förmodligen omkring 3000 invånare och dessa hade redan, opåverkade av utvecklingen söderut,
utvecklat ärftliga familjenamn. Något som skulle ske först 400 år senare i övriga Sverige. All
gotländsk handel med andra länder utgick från Visby och p g a sin strategiska centralposition
blev staden viktig för den brutala och aggressiva kristning och erövrande av Lettland, som utgick från tyskt område. Det gjorde att den nyutnämnde biskop Albert av Riga lät bygga ett kapell för utbildning av missionärer i Visby, S:t Jacob, till vilket också fogades en gård för den av
honom 1202 bildade Svärdsriddarorden. Även för danskarnas etablering i Estland var staden en
viktig utgångspunkt och vid det danska S:t Knutgillets och de danska sjömännens gård i Visby
uppfördes en mindre kyrka.
Redan omkring 1195 hade gutarna deltagit i ett korståg med svear och tyskar mot kurerna, men
hamnade i Wierland där gutar och svear, efter att ha tagit tribut, avbröt korståget och seglade
hem. I kraft av sin plikt att delta i sveakungens ledung mot hedniska länder deltog även Visby
med en Snäcka. Men, att gotlänningarna inte var särskilt intresserade av att ”kristna” balterna
syns även 1203, då invånare och gäster i Visby uppmanades att ta korset, men endast tyskarna
gjorde så.

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Befolkningsexplosion
I och med Jaroslavfördraget 1191, vilket gav även tyskar en handelsgård i Novgorod, blev det
plötsligt mycket mer attraktivt för tyska köpmän att bosätta sig vid Östersjön och en inflyttning
tog vid, så att staden började växa. Det drog i sin tur med sig inflyttning av gotlänningar och
andra, som ville profitera på den växande marknaden. Om gotlänningarna i Visby hade trott att
vinsterna skulle bli sämre för att tyskarna nu fick tillgång till ryska varor på plats så blev det
tvärtom. Ekonomin blomstrade, och skulle göra så i nästan hundra år, då befolkningsmängden
hade fyrdubblats.
Den växande befolkningen krävde ingrepp i stadens struktur. Från att ha varit en stad med nästan
uteslutande trähusbebyggelse började istället en omdaning till en stenstad. Antalet församlingar
och kyrkor utökades också, samtidigt som de nya tiggarordnarna etablerade sig i Visby som den
första platsen i Norden.
I och med att Visby växte och dess betydelse ökade blev behovet av att befästa staden akut.
Därför började man före mitten av 1200-talet att förlänga den korta murstump norr om nuvarande Kruttornet som förband Sjömuren med den mur som avstängde handelsgårdarna från
handelsplatsen och hamnen. Eftersom staden löd under det gotländska alltinget måste bygget av
ringmuren godkännas av det gotländska Gutnaltinget, vilket naturligtvis skedde, eftersom Visby
även var landsbygdens viktigaste och stora hamn. Att muren skulle ha byggts ”mot bönderna”,
som fortfarande okunnigt upprepas av en del skribenter, är fullständigt nonsens. Kanske var det
folkungarnas uppror 1247, eller t o m dessas uppror 1229, vilket följdes av ytterligare ett 1251
som var utlösande faktor, men det är bara spekulationer. Muren, från norr om Kruttornet till den
södra kastalen i hamnen, tog minst 30 år att färdigställa och avgjort var den i sitt äldsta skede klar
några år före 1284/1285, då porttorn, p g a en accelererande konflikt med landsbygden, började
att uppföras över de tre viktigaste infartsvägarna till staden.
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Konflikten med landsbygden och inbördeskriget
Fortfarande finns det skribenter och institutioner som – fullständigt ogrundat – påstår att orsakerna till inbördeskriget 1288 skulle vara ”handelsmotsättningar”. Särskilt anmärkningsvärt är
det att Gotlands museum exponerar inte bara sin okunnighet, utan också sin totala oförmåga att
ta till sig nya forskningsrön i frågan. Det finns inte ett enda dokument under hela medeltiden
som omtalar någon gotländsk lanthamn för handel och det finns inte en enda köpman som ens
på sannolika grunder kan antas vara bondeköpman i områden utanför Gotland efter 1000-talet.
Därtill finns det inte något enda klagomål från Visby till någon som helst hansedag eller annan
hansestad om att hanseatiska köpmän skulle ha besökt gotländska lanthamnar. Det finns helt
enkelt inga som helst tecken på någon gotländsk farmannahandel efter 1000-talet.

Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
webbsida i bokform.

Men om det nu inte var handelsmotsättningar som orsakade inbördeskriget, vad kan det då ha
varit? Den uppenbara orsaken är motsättningar mellan Visby och Gotlands landsbygd angående
beskattningen av ön. Gotland var, kan man säga, ett medeltida skatteparadis. Det var en obefintlig skatt som betalades av ön, i form av 60 marker silver (ca 12 kg) varje år. Men utslaget på
staden Visby och ca 1500 gårdar före 1200-talet (vilka hade ökat till ca 2500 vid ingången av
1300-talet) så var det en droppe i havet för varje gård och stadens köpmän. Men 1285 framställde
kung Magnus Ladulås en begäran om att ledungslamen skulle bli en årlig skatt. Det skulle i ett
slag fördubbla öns skatt, vilken ändå skulle vara ”oförskämt låg” (då skatten höjdes 1412 höjdes
den med över 900 procent).
Det var nog ingen, varken borgare eller bonde, som önskade acceptera skattehöjningen – som
kungen inte kunde ta ut om inte ön själv gick med på det. För bönderna torde det ha varit självklart att säga nej till skattehöjningen, men borgarna i Visby satt i ett dilemma. Kung Magnus
kunde nämligen utöva påtryckningar på stadsborna. Han skulle senare fälla en skiljedom mellan
de nordtyska städer, inklusive tyskarna i Visby, i deras stridigheter med förmyndarregeringen
för den norske kung Erik Magnusson. Den part som kung Magnus dömde som skyldig skulle
utbetala stora skadestånd. Samtidigt hade Bremen stötts ut ur städernas gemenskap, för att man
inte velat delta i blockaden av Norge, ett hot som hängde över Visby om man orsakade att den
svenske kungen skulle fälla ”fel” skiljedom. Det gällde alltså att stryka honom medhårs.
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Sannolikt har visbyborna, både de tyska och de gotländska sändebuden, ”kört över” bönderna
och mot landets vilja godkänt skattehöjningen, eftersom vi vet att den genomfördes. Det fick
till konsekvens, att bönderna – eftersom staden formellt sett löd under det gotländska alltinget –
satte en kontrollman i Visby för att hålla ”tummen i ögat” på visbyborna och deras handlingar.
Denne omtalas året efter, då han blandade sig i en angelägenhet som bara rörde staden Visby
och staden Riga. Dessutom skrevs han främst, före de gotländska och de tyska rådmännen, för
att understryka sin position.
Naturligtvis kunde inte stadsborna finna sig i detta. Man måste få till stånd en brytning med
landsbygden. Därför fullföljde man snabbt byggandet av Söderport, som sannolikt i endräkt
med landsbygden inletts något år tidigare, eftersom muren rivits ned för bygget. Men, dessutom
uppförde man väldigt hastigt först Österport 1286-1287 och sedan Norderport 1287-1288 på den
redan befintliga muren. Därmed behärskade staden de tre viktigaste in- och utfartsvägarna till
staden och de bägge råden införde i enighet tullar för bönderna då de skulle in och ut med varor
genom muren, tidigt 1288.
Tullarna blev den tändande gnistan och kriget utbröt. Bönderna tog sig in i det för tillfället oförsvarade Visby och härjade, men 17 april segrade borgarna i en strid vid Högbro i Halla, varefter
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Söderport var det första porttornet som byggdes 1284-1286.
man i triumf förde den heliga jungfruns bild runt i en position i staden. Dagen blev därefter en
årlig högtidsdag i staden och kallades ”bildens bärande”. De prästerliga, med visbyprosten Mikael Ludfridsson i spetsen, försökte medla i nunneklostret, men striderna fortsatte. Det var först
sedan kung Magnus Ladulås ingripit och tagit stadens parti som det blev fred. Det viktigaste han
beslutade om var, att Visby blev helt fristående från det gotländska alltinget och för det belönades han av staden genom ett underkastelsebrev där man åtog sig att betala 2500 mark silver
med den krystade förklaringen att det var för den oförrätt staden verkade (synes) ha gjort mot
honom för att man uppfört stadsmuren utan kungligt tillstånd. Dessutom för att man gjort utfall
mot bönderna i rent självförsvar. Murarna hade naturligtvis Magnus inget som helst att göra
med, eftersom de börjat att uppföras innan han ens var född, och utfallen måste ses i ljuset av det
underkastelsebrev som bönderna utfärdade. Där sägs det att de attackerat den oförsvarade (öppna) staden. Flera handelsstäder stod som garanter för det s k ”underkastelsebrevet, vilket också
innehöll ett stadgande om att ifall Visby förnärmade den svenske kungen kunde han utverka en
bannlysning av staden och böter om 10 000 mark lödigt silver (ca 2,2 ton) skulle betalas i böter.
Den gamla bindningen mellan Visby och sveakonungen stärktes ytterligare.
Trots det var det istället bönderna som var förlorarna, vilka dels måste se hur deras lilla inflytande i Visby helt bröts och dessutom blev ålagda att bygga/finansiera 20 torn i Visbys ringmur.
Oklart är också om tullarna mot dem lyftes, trots kungens formulering, men förmodligen inte
eftersom vi efter detta kan skönja lokala ”salumän” med borgerskap i Visby (som då rimligen
var befriade från tull) ute på ön. 1299 anges att tornbyggena var färdiga.

Lübeck utmanar

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

Alltsedan den tyska handelsgården S:t Petershofs tillkomst 1191 var det visbytyskarna som var
ledande i styrandet av densamma. Bl a förvarades dess kista där under vinterhalvåret i Visby, i
Vårfrukyrkan, och självklart appellerades rättstvister till Tyskehuset i Visby. Redan i mitten av
1200-talet kan Lübeck ha gjort de första anstalterna för att utmana Visbys ledande ställning,
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vilket antyds i ett brev 1260, då Gotlandsfararsällskapet på travestadens begäran underströk
friheterna vid ”vår kyrka”. Men det var inte förrän efter inbördeskriget 1288 som Lübeck fick
någon framgång. Orsaken till denna bör delvis ligga i, att Gutagård inte var visbygotlänningarnas handelsgård. Den tillhörde det gotländska alltinget! Det är rimligt att tänka sig, att bönderna
som hämnd för det nesliga nederlaget 1288 helt enkelt vägrade visbybor tillträde till densamma
gården. Något som måste ha verkat som svaghet från Visbys sida i de andra städernas ögon. När
så flera övergrepp mot köpmän skedde från ryssars sida 1292, vilka sändebuden med visbygotlänningen Adam Regnersson i spetsen inte lyckades komma till rätta med, var tiden inne för
Lübecks attack. Året efter startade travestaden en kampanj för att ta kontrollen över S:t Petershof i Novgorod. Man krävde att rättstvister nu skulle appelleras i Lübeck, inte i Visby.
En mängd städer slöt upp på Travestadens sida, men Visby gjorde motstånd och fick stöd av
Riga, Osnabrück och Reval, under det att städer som Soest, Münster och Hamburg inte tog
ställning. I samband med konflikten ville också Lübeck förbjuda ”gotlänningarna” att besegla
Västerhavet. 1298 förbjöds också användningen av ”de gemensamma köpmännens sigill” som
förvarades i Visby.
Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
webbsida i bokform.

De nya reglerna tillämpades endast av vissa städer och accepterades aldrig från Visbys sida,
och när en lösning av konflikten från 1292 aktualiserades igen år 1300 blev det återigen de tre
sändebuden som tidigare handhaft frågan som fick ta upp den igen. Och de gjorde det återigen
på uppdrag av ”alla köpmän av latinsk tunga”. D v s alla tyskar och gotlänningar. 1295 hade
också visbygotlänningen Mathias Puke fått svenske konungen att tillåta handel på Novgorod via
Neva, dock med vapen undantagna. Genom Mathias’ och Adams uppträdanden stärktes Visbys
position igen, och krigstillstånd i Nordtyskland i början av det nya seklet gjorde att Lübecks position blev undergrävd. Denna stad tvingades köpa sig danskt skydd 1307 och fick konung Erik
Menved som formell länsherre.

Visby går till motattack
Förhållandena i Novgorod hade nu blivit så besvärliga att åldermannen där vänt sig till de gemensamma köpmännen i Visby för att reda ut förhållandena och ett möte hade skett. Där bestämdes åter, att rättstvister i Novgorod skulle hänskjutas till ”de gemensamma köpmännen” i
Visby. Och 1313 lyckades Visby utverka fri fart över floden Neva till Novgorod. Åter framstod
staden som den initiativrikaste på traden till Ryssland. Särskilt sedan bönderna backat i frågan
om Gutagård och Visbyborna åter hade tillgång till denna. Det bestämdes nu, att tvister vid S:t
Petershof skulle appelleras till både Visby och Lübeck.
Prenummerera på den i särklass
bästa och mest vetenskapliga
gotländska historiska tidskriften. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

Men för den fria Nevasjöfarten hade Visbyborna återigen måst gå emot den gotländska landsbygden. Konung Birger Magnusson hade nämligen anlänt till ön i syfte att höja skatten. Men
bönderna vägrade, och det kom till en strid i Lärbro där Birgers lilla styrka besegrades. In trädde nu Visbyborna och räddade situationen för både kungen och den gotländska landsbygden.
Gotland betalade i fast skatt och ledungslame ungefär 120 mark (ca 25 kg) silver årligen, varav
landet stod för ca 110 av dessa, Visby 10. Nu höjdes skatten till totalt 200 mark (ca 42 kg) för
ön och staden och nyligen har föreslagits att Visby förmådde ön att öka skatten med 10 mark,
till 120. Det skulle ha inneburit att varje setting på ön erlade 20 mark silver. De återstående 80
markerna föreslås då ha delats på staden Visbys fyra församlingar/rotar, vilket skulle innebära att
var och en av dessa betalade lika mycket som varje setting gjorde. 1319, efter Magnus Erikssons
val till kung, sänktes den dock till 1285 års nivå igen.
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Ny organisation
Sannolikt under intryck av Lübeck utmaning,
och för att få staden att bli mer effektiv, så beslöt
man sig för att förnya stadsstyrelsen. Fram till
1310-talet hade staden bestått av två halvor som
haft skilda lagar, råd och rådhus. Dessutom var
de tre församlingarna under klinten delade på de
två tungorna, visbygotlänningar och tyskar. Men
då bestämde man sig för att slå ihop lagarna till
en gemensam stadslag, rådet till ett gemensamt
råd och att bygga ett gemensamt rådhus.
Rådet fungerade även som en sorts ”riddarhus”.
Medlemmar blev så gott som endast rika köpmän, medlemmar av de viktiga gillena, och medlemsskapet berättigade till förande av herrtitel
– eller ”Dominus” som det skrevs på det heliga
språket latin. Det berättigade också till förande
av vapensköld. Helt i enlighet med de av furstarna dubbade riddarna.

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Inre stridigheter

Kung Birger.

1338 hade Visby demonstrerat att man hade särskilda privilegier i det svenska riket, genom att tillsammans med Lübeck avsluta fred med Novgorod ett år innan den svenske kungen gjorde det. Men 1341 blev läget mer oroande. Den nye
danske kungen, Valdemar Kristoffersson, hade kommit i krig med den svenske kungen, som stod
lojal med sin moder och hertigarna av Holstein. Magnus Eriksson krävde att krigsskatt i form av
ledungslame skulle betalas av Visby – trots att det sagts 1285 att sådan inte skulle behöva betalas
ut av ön – varför många sannolikt ville vägra. Andra pekade förmodligen på, att underkastelsebrevet av 1288 kunde göra det möjligt för sveakonungen att begära bannlysning av staden om
den förnärmade denne. Och dessutom att staden då måste betala ett väldigt stort skadestånd. De

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

Foto Dick Wase
Det 1317 påbörjade rådhuset, som kallades ”Huset”, där den nya organisationen tog sitt säte.
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som ville att staden skulle vägra pekade förmodligen istället på risken för uteslutning ur städernas gemenskap om Visby betalade för kungens
krig mot samma städer (vilka var allierade med
kung Valdemar).
De båda riskerna vägdes mot varandra, men till
slut bestämde sig det sittande rådet, med den
gotländske borgmästaren Hans Moppe och den
tyske Herman Swerting i spetsen, för att betala
ledungslamen. Reaktionen från ”vägrarnas” sida
blev dock inte nådig. Man fängslade rådet och
halshögg dem på kåken vid Rolandstorget, för att
blidka de andra städerna och skicka signalen att
”vi har straffat de skyldiga”. Samtidigt hade staden ryggen fri gentemot kung Magnus, eftersom
denne ju fått sina pengar.
Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
webbsida i bokform.

Avrättningarna skar genom familjer och fränder
och många ansåg dem som minst sagt ”orättvisa”, så t ex biskop Knut Bosson (Natt och Dag)
av Linköping, vilken 1413 beskrev dem som
”mindre rättvisa”. Särskilt reagerade Herman Pesten tar sitt offer.
Swertings två yngsta söner, Simon och Greger,
vilka skulle flytta sin verksamhet från Visby. De hade fått uppleva att deras far, och sannolikt
deras äldre halvbror Detmar Swerting, avrättades på detta orättvisa sätt och ville därför bygga ett
minnesaltare vid Vårfrukyrkan till fadern och brodern. Deras äldre helbror Herman, som skulle
stanna i Visby, ville dock inte stöta sig med församlingsborna och deltog inte. Församlingen vid
kyrkan vägrade, så därför gick bröderna direkt till påven i Avignon och fick tillstånd. Då kunde
inte församlingen vägra.
I det högre borgerskapet var detta en dramatisk händelse. Vissa tog starkt avstånd från dem som
utbetalt ledungslamen, vilket t ex visar sig i att en släkting till Simon Swerting i sitt testamente
1365 ignorerar dennes fader och istället kallar honom ”Helwigsson”, efter hans mor. Men, att
viktiga hänsyn måste tas till realiteter visas av att Hermans, Simons och Gregers äldre halvbror på mödernet, Henrik van Flanderen, 1366 var borgmästare i Visby och brodern Ludolf van
Flandern var kyrkoherde vid Vårfrukyrkan. Vad gäller Simon så blev han senare borgmästare i
Lübeck och Greger i Stralsund.

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

Kanske på grund av denna konflikt kring lojaliteten gentemot den svenske kungen beslöt staden,
sannolikt någon gång vid ungefär samma tid, att förstärka muren. Arbetet skulle komma att ta
omkring 35 år, innan man nått från Långbryggetornet i hamnen, till Segeltornet i söder.

Digerdöden
1350 drog pesten, ”Digerdöden”, in över såväl Visby som ön Gotland. De första fallen kom före
midsommar, men sedan tog pesten fart och innan den ebbade ut, i november samma år, hade
omkring 4000 av stadens totalt 12 000 invånare strukit med. Hur hårt den slog syns av franciskanernas bevarade begravningslista. Ett vanligt år före peståret begravdes runt 10 lekmän hos
bröderna, men 1350 var det ca 180 begravningar av lekmän. Även bland franciskanerna själva
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slog pesten hårt. Ett vanligt år före 1350 dog 1-2 bröder, peståret var det 30 döda. Man kan misstänka att bröderna, som hade ett uppdrag att hjälpa och ta hand om andra, drabbades hårdare än
invånarna i gemen. Kanske upp till hälften av alla bröder i konventet dog?

Valdemarståget
I Visby trodde man förmodligen inte på att Valdemar Atterdag skulle landstiga på ön. Denne och
hansestäderna hade – vid erövringen av Skånelandskapen 1360 – kommit överens om att städerna skulle betala 4000 mark lübskt till danakonungen för privilegierna i Öresund och Skåne. Få,
om ens någon, i rådet trodde nog att han skulle riskera dessa pengar – och att dessutom dra på
sig en så mäktig fiende som Hansan – för att attackera Visby och Gotland. Kung Magnus Eriksson, försvagad av ett kostsamt inbördeskrig mot sonen Erik, hade dock skickat ett varningsbrev.;
Valdemar kan anfalla!
Vi måste förstå situationen. Folket på landsbygden satt på stora rikedomar men insåg att den
svenske kungen förmodligen inte kunde uppfylla sitt ”länsherreåtagande” att skydda Gotland
mot en attack. Man hade många misshälligheter med Visbyborna, men samtidigt ett ömsesidigt
beroende. De senare var dem som försåg öborna med både lyxiga och nödvändiga importvaror
– även om deras nit inte alltid var tillfredsställande – och staden var beroende av tillförseln av
livsmedel och exportprodukter. Dessutom var en del gårdsägare på ön även borgare i Visby –
och kanske t o m någon gång medlem av rådet. Precis som visbyborgare någon gång kunde bli
tingsdomare ute på ön, så som är fallet 1412, då två av de 20 domarna är Visbybor i skatteuppgörelsen.

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Det existerar få dokument som berättar om vad som verkligen hände och ibland kunde man kanske önska att ett spöke från den tiden kunde dyka upp och berätta vad som var orsakerna till att
Valdemar valde att riskera hanseaterna som fiender – genom en attack på ön. Tyvärr så är vi helt
utelämnade till spekulationer, men ett mycket rimligt scenario är följande:
Oavsett orsakerna till att danakungen attackerade ön så bör landsbygden ha varit betydligt mer
oroad över en attack än visbyborna. De senare hade hanseaterna bakom sig, under det att öborna
insåg att de inte hade någon som skulle ställa upp för dem. Naturligtvis sökte man samförstånd
med staden, som ändå var skyddad och hade potential i form av en relativt stor befolkning. Även
för stadsborna skulle det vara ett hårt slag om ön drabbades. Stadsborna, å andra sidan, bör ha
haft sin övertygelse om att Valdemar inte skulle attackera, så för dem var det förhållandevis
okomplicerat att göra en överenskommelse med lantborna. Självklart skulle man ”jobba ihop”.
Naturligtvis vet vi inte säkert vad man kom överens om, eller om man ens gjorde det, men det
bör ha varit övertygande skäl för att bönderna skulle ställa upp till strid mot Valdemars betydligt
mer stridsvana trupper framför Visbys murar. Hade de varit osäkra på stadens agerande, eller
ställningstagande, hade det nog varit oklokt att ställa upp på det öppna, södra byrummet utanför
Söderport och exponera sig för Valdemars kavalleri och armborstskyttar.
Oavsett vilka överenskommelser staden och landet kan ha gjort inför den hotande situationen så
kan det knappast råda någon tvekan om att de förstnämnda bedrog de senare. För visbybornas
del kan det kanske förklaras av att de förmodligen blev helt överrumplade över att Valdemar faktiskt landsteg på ön. Säkert fick de kalla fötter och frågade sig vilken chans som bönderna – ens
med stadens stöd – hade att kunna segra.

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

I detta är vi hänvisade till den äldsta eftermedeltida källan som säger att Nils Guldsmed drog till
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Ruinen av Ung-Hanses gård i Öja som hilfeling avbildade den 1801.
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kungen och ”ljög”. Den säger inget om att han farit till Danmark, som senare sägner vill göra
gällande, utan den försvunna (möjligen medeltida) ”Kämpaboken” vittnar om ett sändebud från
staden som med talande beskrivningar av öbornas rikedomar försöker övertyga kungen om att
ge sig på landsbygden. Och det är verkligen inte orimligt att han gjorde det för att förmå kung
Valdemar att inte fara hårt fram mot staden! Särskilt inte som redan krönikören Detmar i Lübeck
drygt 20 år senare anger att kung Valdemar eggat sina män med att de skulle komma till en
plats där ”svinen äter ur silvertråg”, precis som visan i ”Kämpaboken”. Ändå fick Visby rädda
hanseaternas gods med sitt eget, som dess sändebud senare anförde för att Visby skulle slippa
att bidra med kostnader till Hansans krig mot den danske kungen.
Vi vet hur det gick. 1800 bönder/landsbygdsbor stupade mot kanske en tredjedel så många danska och tyska legoknektar. Den hjälp från Visby som förmodligen många i den gutniska hären
blivit förespeglade uteblev. Bitterheten var säkert stor och blev inte mindre av att staden skonades från plundring – och dessutom efter utbetalande av ”skatt” fick alla sina privilegier förnyade
– allt under det att dansken, ”hundens like”, drog härjande och plundrande fram på den gotländska landsbygden. Ska vi dessutom spekulera i en sägen om ”Ung-Hanse” i Öja, vilken fick sin
gård skonad för att han satte ut ett särskilt tecken, kan man tänka sig att vissa gårdar – ägda av
visbyborgare – skonades. Möjligen, säger möjligen, enligt ett avtal mellan kung Valdemar och
Visbys sändebud Claus Goltsmit.
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Franciskanerna meddelar att danakungen avseglade efter att ha tagit stor skatt från stad och land
– och eftersom stadsborna fått punga ut med pengar kunde de förmodligen slå ifrån sig och säga:
”Vi fick minsann betala vi med”. Tänkbart är dock att stadsborna tog igen den förlusten med
råge. Den utarmade ön behövde nytt silver för att kunna handla, så köpmännen var i positionen
att kunna betala mindre för böndernas produkter och ta mer betalt för det man sålde. Om så kunde förlusten av skatten kanske vändas i förtjänst. Men, det är bara en spekulation.

Svensk eller dansk stad?
I den koalition som bildades av kungarna Magnus av Sverige, Håkan av Norge och Hanseförbundet styrde visbyborna för att slippa åtaganden. Visserligen började man uppta den pundtull
som infördes, för att bekosta kriget, men när det gällde andra kostnader slingrade man sig skickligt. Det är också tveksamt om Valdemar själv avsett att erövra Gotland, för det var först året
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efter som han började att kalla sig kung över Gotland. En hansedag 1364 deklarerade också, att
Visby inte var den danske kungens undersåtar utan en fri hansestad.
Visbys (och Gotlands) statsrättsliga ställning var oklar, vilket inte tycks ha misshagat visbyborna. När hansestäderna krävde att staden skulle ta ställning för den svenska kronan gjorde staden
ingenting. Men det fick andra återverkningar för Visbys del. Nu tog de baltiska städerna, vilkas
huvud Visby var, ställning mot sin drittelledare i hansan och Lübeck blev till slut ensamt appellationsforum för tvister i Novgorodgården.
1363 svor dock Visby och ön Gotland den nye svenske kungen, Albrekt av Mecklenburg, trohetsed.

Visby väljer att bli danskt
Man kan spekulera i om Visbys val att svära den danske kungen trohet 1376 hade sina orsaker
i oegentligheter i stridigheterna mellan sveatronens formellt legale arvinge, den helt unge Olof
Håkansson (och framförallt hans moder Margareta), som gjorde anspråk på alla de tre nordiska
kronorna, och den inkallade svenske kungen Albrekt av Mecklenburg. Men kanske anledningen
helt enkelt var att Albrekt, genom fadern hertig Albrekt d ä (Ålholmstraktaten) tio år tidigare
föreföll ha avträtt Gotland till kung Valdemar av Danmark? Trots den formella avträdelsen 1366
bekräftade dock inte kung Albrekt av Sverige denna och såg fortfarande ön som svensk 1369, då
han utfärdade ett privilegiebrev för Solberga kloster.

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Intressant är också, att inga vittnesbörd finns om trupprörelser eller militära expeditioner till
Gotland vid denna tid. Även om öborna, efter nederlaget 1361, kände sig osäkra, så fanns inga
egentliga hotbilder mot ön – särskilt som Visby var en del av den mäktiga hansan. Under hela
perioden efter Valdemarståget fram till vitalianernas besättande av ön 1394 flöt också handeln
problemfritt – både öster- och västerut. Av det kan man misstänka att trohetseden 1376 berodde
på att ö och stad själva valde den gamla legala makten – som då representerades av den danske
regenten Olof – och därför alltså ställde sig mot mecklenburgaren på Sveriges tron.
Det förefaller också som om Visby, i samband med att man erkände Olof Håkansson som stadens
herre, accepterade att börja betala årlig skatt. Den skattesats som angavs är exakt densamma som
öns, d v s 60 mark silver. 1387 kvitterades skatten, så den förefaller ha löpt hela tiden fram till
dess. Möjligen kan tänkas att detta varit något som redan överenskommits med kung Valdemar
1361, men det är osäkert.

Mecklenburgarna kommer
Förutom interna stridigheter inom den hanseatiska drittel som leddes av Visby – där Reval, Dorpat och Riga krävde större inflytande – så var de största problemen som visbyborna upplevde
under 30 år efter Valdemarståget att ryssar på 1380-talet började trakassera hanseatiska köpmän
i Novgorodhandeln. Det fick till följd att hansedagen 1388 beslutade om gemensamma åtgärder
mot novgoroderna och ledde till den s k ”Nieburska freden” 1391. Den är uppkallad efter det
lübska sändebudet, Johan Niebur, men där deltog även sändebud från Riga och de bägge gotländska; den tyske borgmästaren Henrik van Flanderen och den visbygotländske rådmannen
Godeke Kure. Men det var den sista stora diplomatiska aktion som gotländska sändebud skulle
komma att delta i.
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Samma år landsteg den avsatte kung Albrekts farbror, hertig Johan av Mecklenburg, med sitt
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folk för att pressa pengar av borgerskapet på sin väg mot Stockholm. Det följdes 1394 av att
Vitalianernas hövitsman med vitalianer och några tyska stockholmsborgare erövrade ön och
Visby. Drottning Margareta svarade med att låta nordiska knektar, under Sven Sture, erövra
den gotländska landsbygden. Men stormningen av Visby misslyckades. När stillestånd 1395
ingicks bröt Sture detta och året efter landsteg kung Albrekts son, hertig Erik, på ön och övertog
befälet. Då bytte Sturen sida och en mängd hårdföra vitalianer samlades i Visby, samtidigt som
Erik besatte två strategiska torn i stadsmuren, Segeltornet och Smal Henrik. Men hertigen dog i
en av de återkommande pesterna och återlämnade tornen på dödsbädden. Det hjälpte dock inte
stadsborna som fick se samma torn återtagna av hertig Johan av Mecklenburg och Sven Sture.

Tyska ordens innehav av Gotland
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Vitalianernas kapningar av skepp på Östersjön drabbade Gotlands och andra städers handel
svårt. Det fick Tyska ordens högmästare, Conrad van Jungingen, att genomdriva en erövring av
ön och Visby. Den 23 mars 1398 lade en flotta, om 84 fartyg, till vid Gotland, med över 4000
man i harnesk medförandes drygt 400 hästar, livsmedel, kanoner, krut, svärd, lansar m m, som
krävdes för en krigisk expedition. Den legitimerades av att kung Albrekt pantsatt ön till orden
för 10 000 guldnobler. Både staden och landet välkomnade ordensriddarna, vilka återställde lag
och ordning på ön. Drottning Margareta, och hennes tronföljare Erik av Pommern, godtog dock
inte denna utveckling och efter fem års trätande så landsteg en dansk-svensk styrka i början av
december 1403 och besatte snabbt ön. Men vid Visbys murar stoppades de, eftersom borgarna
gjorde gemensam sak med de ordenstrupper som lämnats kvar till öns försvar.
Stormningsförsöket slogs tillbaka och den påföljande belägringen måste hävas i den kalla vintern. I mars anlände förstärkningar från högmästaren och alla fästena återtogs. Unionsstyrkorna
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måste ingå vapenstillestånd och regenterna insåg att en militär seger inte kunde vinnas. Istället
köpte de kung Albrekt av Mecklenburgs avstående av ön till kung Erik av Pommern. Då Gotlands och Visbys välgörare, Conrad van Jungingen också avled, avtalade hans bror och efterträdare, Olrik van Jungingen, med kung Erik att Tyska orden skulle avstå ön mot 9000 guldnobler,
som ersättning för den byggnad orden uppfört i Visby.

Visborg slott
Det hjälpte föga att både bönder och borgare vädjade till Tyska orden att inte släppa ön. 1408
ställdes den åter under unionsriket – även om det inte var avgjort om den var dansk eller svensk
– och 1 november bekräftade kung Erik alla fri- och rättigheter som Visby hade.
Tre år senare ville emellertid konungen realisera sina planer på ett slott i stadens sydöstra hörn,
för att ha kontroll på den ibland besvärliga staden. Förmodligen inte minst därför att borgarna
så uppenbart tagit ställning för Tyska orden mot unionsriket. Visbyborna saboterade försöken,
så kungen fick infinna sig med väpnade styrkor och 1 september 1411 påbörjades bygget av
Visborg slott.
Visbyborna var misstänksamma, men inledningsvis föreföll slottsbygget att inte inverka på stadens handel och friheter. Man blev aktiva inom hansan igen, förbindelserna med andra städer
fungerade normalt och staden agerade gemensamt med Lübeck mot de baltiska städernas försök
att ta kontroll över Novgorodhandeln. 1422 deklarerade hansedagen att Visby var ledare för den
gotländsk-livländska dritteln inom hansan, vilket de baltiska städerna hade att foga sig i. Det såg
ljust ut.

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.
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Foto Dick Wase
Visborg slott på 1560-talet. Modell i Gotlands museum.
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Örlog och krig
1426 startade kung Erik krig mot de holsteinska furstarna, vilket ledde till att hanseaterna förklarade unionsriket krig. Så gott som omedelbart blev farvattnen kring Gotland osäkra, med slottets
kapare som gav sig på fientliga skepp och de gotländska köpmännens handel utsattes för stora
svårigheter. När så fred till slut slöts efter nio var Eriks position minst sagt ifrågasatt, avsatt som
han var i Sverige, och inför utsikten att bli avsatt även i Danmark och Norge slog han sig ned på
Visborg slott. Väl där började han utfärda kaparbrev för dem som ville skada och plundra hans
fiender. Visbyborna hade en närmast omöjlig position i att försöka bedriva sin handel, medla
mellan förorättade hanseater och slottsherrens kapare och vara sin herre till lags. Något som bl a
tvingade staden att bidra med pengar till den avsatte kungens kaparskepp.
Bland borgerskapet i Visby fanns en stor gruppering som önskade en återgång under den svenske kungen, som då var Karl Knutsson Bonde. Förmodligen mindes man de goda tiderna under
Sverige, innan det danska Visborg slott kom till, och arbetade aktivt för det. Åtminstone så var
flera framstående Visbyborgare den svenske kungens anhängare.
Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
webbsida i bokform.

En svensk här landsteg så på ön 28 juni 1448, samtidigt som Danmark stod utan regent, och ön
besattes utan motstånd. Men Visby måste belägras till dess den stormades natten 4 december och
intogs utan borgarskapets motstånd. Tvärtom skyndade det sig att två dagar senare hylla kung
Karl och ytterligare fem dagar senare svära honom trohet.
Men, slottet kapitulerade inte. Erik av Pommern ville inte ge upp slottet till de förhatliga svenskarna, vilka varit först med att avsätta honom, utan inledde förhandlingar med danskarna. Tack
vare ett förräderi av den svenske medbefälhavaren Magnus Gren, att svenskarna skulle utrymma
ön och avvakta en skiljedom, så kunde den danske Olof Axelsson Tott ta slottet i besittning och
Erik återta sin position som hertig av Pommern.

Den Thottska epoken
Som belöning för sin insats fick Olof Axelsson Tott Gotland som pantlän 1449 och installerade sig på Visborg slott. Förhållandena för handeln förbättrades, men de skador den lidit under
Erik av Pommerns tid kunde inte repareras. Visby uteslöts ur hansan på tio år och var helt utan
inflytande. När staden försökte att ta upp och fullgöra sina gamla åtaganden i Novgorod – och
sände kapellan dit 1456 – fick denne återvända under fönedrande former. Dessutom fortsatte
problemen. Handeln på Sverige förbjöds periodvis och kapare från Danzig härjade på Östersjön
och försvårade handeln med Balticum.
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Olof Axelsson avled i pesten 16 september 1464 och efterträddes av brodern Filip, som dock dog
i samma pest 4 november, så nu fick en tredje broder, Ivar Axelsson Tott, ta över rodret på slottet.
Den nye slottsherren hade vänt sig från den danske kungen och istället äktat kung Karl Knutssons dotter Magdalena Karlsdotter – och blev därigenom svåger med den blivande svenske
riksföreståndaren, Sten Sture d ä. Det innebar nu inte att ön var svensk, för istället satt herr Ivar
närmast som en självständig furste på ön. Han fortsatte också de lönsamma kapningarna och
flera gånger fick rådet i Visby ingripa och försöka medla i frågor om kapade skepp.
Men en viss handel flöt ändå. Nu hade Danzig seglat upp som den kanske viktigaste hamn som
visbyskeppen sökte sig till. Men tiden som hansestad var förbi, även om staden en sista gång
kallades till hansedag 1476.
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Herr Ivar på slottet engagerade sig i ett antal aktioner mot Danzig, Holland, tyska orden och
Reval. Det störde borgarnas handel, men ändå var länsherren populär bland borgerskapet och
deltog gärna i olika gillesfester. Trots allt hade han respekterat skattenivåerna och borgarnas rättigheter. Till slut hade han dock gjort sig omöjlig både hos svågern, Sten Sture, som danske kung
Hans och han tvingades uppge ön, som nu gick över till danske kungens man, Jens Holgersson.

En katastrofal länsherre
Den nye länsherren visade direkt att han inte tänkte respektera vare sig borgarnas eller böndernas rättigheter. Han tillsatte nya hamnfogdar som hade som främsta mål att göra herr Jens och
sig själva rika. Han gick också hårt åt bönderna och 1492 hade sändebud från ön i hemlighet
uppsökt Sten Sture och vädjat till honom att befria ön från det gissel som Jens Holgersson utgjorde. Ön skulle då genast resa upprorsfanan. Den svenske riksföreståndaren nappade inte på
anbudet, men rapporterna till kung Hans i Köpenhamn var så oroande, att han sände en kommission för att undersöka misshälligheterna. Men herr Jens ignorerade de regleringar kommissionen satte upp och fortsatte
som förut och för rikedomarna han anskaffade, inte minst
genom kapningar, byggde han det fasta huset ”Glimmingehus” hemma i Skåne. När den nye länsherren,
Lauritz Schinkel, anlände till ön 1509 rapporterade
han att det endast fanns omkring 90 personer i staden som han vågade lita på.
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Den siste sjörövaren
Under Lauritz Schinkels tid tycks det ha varit tämligen fritt från konflikter mellan länsherre och borgerskap. Något som väl länder denne till heders.
Men, då denne avseglade 1517 ersattes han av en av
Jens Holgerssons tidigare hejdukar, lågadelsmannen och
Jens Holgersson.
amiralen Severin (Sören) Norrby. Denne tog upp den lönande kaperiverksamheten och belönades av Kristian II med
riddarslaget efter Stockholms fall 1520. Han förblev också kung Kristian trogen efter att denne
avsatts från sina tre troner och lät sina kapare slå mot både Danmark, Sverige och hanseaterna.

Lübeckarna
I ett första försök förmådde lübeckarna den ny svenske kungen, Gustav Eriksson, att försöka
erövra ön 1524. Efter att svenskarna intagit hela ön, men fastnat framför Visbys murar, vände
dock lübeckarna kappan – i ljuset av kung Kristians avsättning även i Danmark – och svenskarna fick avsegla med oförrättat ärende. Istället tog de själva initiativet och angrep Visby i maj
1525 – då Norrby befann sig i Blekinge med mycket av sitt krigsfolk – och stormade Visby. En
franciskanerbroder skrev: ”Gatorna är fulla av lik”. Visbybornas bitterhet mot tyskarna var stor!

Reformationen
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Kontrollen över Visby och Gotland överlämnades snart till danskarna och 1527 var den danske
befälhavaren Påvel Seestedt den från Sverige flyende linköpingsbiskopen Hans Brask behjälplig
och fördrev lutheranerna från S:t Hans kyrka. Det hjälpte nu inte, för de utplundrade visbyborna
såg sannolikt en möjlighet att kompensera sig för lübeckarnas plundringar genom att övergå till
Luthers lära, och lägga beslag på delar av kyrkornas rikedomar. Men, de stötte på patrull i form
17
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av den nye länsherren, Henrik Rosenkrantz, vilken började en räfst efter kyrksilvret. Emellertid
hade staden nu varken råd eller önskan att vidmakthålla alla sina församlingskyrkor. Invånarna
bestämde sig för att fortsättningsvis endast ha en församlingskyrka; S:t Hans med S:t Per, den
största och praktfullaste anläggningen i staden. Men då grevefejden i Danmark utbröt 1534
beslöt Rosenkrantz att riva tornen i S:t Hans, S:t Per och S:t Mikael på klinten, eftersom de utgjorde ett hot mot Visborg slott. Om en fiende intog staden och skulle hissa upp kanoner i tornen
för att skjuta mot slottet kunde det skadas svårt.
Så blev man istället tvungna att välja Vårfrukyrkan som enda stadskyrka och därmed får man väl
säga, att medeltiden i Visby tog slut. Staden har en intressant historia även efter denna tidpunkt,
men det ligger utanför Medeltidsgotlands område att berätta om.

Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
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