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LILJEHORNSKA HUSET 
EN KÖPMANSGAltl) FRÄN 1200-TALETS VISBY 

AV 

G U N N A R S V A H N S T R Ö M 

B
land de inånga medeltida stenhus, som i mer eller mindre för
ändrat skick alltjämt kanta gatorna i Visby, finns knappast 
ett enda, som från början varit avsett som boningshus. På 
grund av stadens ställning som förmedlare av en betydande 

del av varuutbytet mellan öst- och Västeuropa blevo magasinen 
eller packhusen de viktigasto och mest påkostade byggnaderna i köp
mansgårdarna, och de intogo regelbundet den förnämsta platsen invid 
huvudgatan. De förete sinsemellan ganska stora olikheter men kunna 
efter planens form indelas i tre huvudgrupper. De minsta och enk
laste, som här kallas tombodar, innehålla i varjo våning endast ett 
rum av oftast kvadratisk form. De förekomma endast i stadens övre 
delar, där de mindre köpmansgårdarna voro belägna; nedanför S:t 
Hansgatan saknas de alldeles. Dubbelbodarna, som i storlek normalt 
motsvara två tornbodar, ha rektangulär plan och indelas i två i regel 
lika stora rum. De ha otvivelaktigt utgjort den vanligaste packhus
typen och påträffas över hela stadsområdet. Långbodarna slutligen 
innehålla endast ett stort rektangulärt rum i alla våningarna. De ha 
varit relativt sällsynta och höra hemma i de stora köpmansgårdarna 
vdd Strandgatan, stadens under medeltiden förnämsta gata, där de 
nådde en imponerande storlek. Tornbodarna och långbodama ha ga
veln som utpräglad huvudfasad, dubbelbodarna däremot långsidan. 

Med avseende på uppbyggnaden synas packhusen, oberoende av 
vilken av de ovannämnda grupperna de tillhört, ha följt samma 
schema. De innehålla två välvda partier, ett nedre vanligen med 
kryssvalv och ett övre med tunnvalv, vilka sedan medelst bjälklag 
i sin tur kunna vara indelade i ett växlande antal våningar. Det först
nämnda, som har karaktär av källare, omfattar dock aldrig mer än 
två våningar, här kallade över- och underkällaro, medan det senare 
alltid har minst ett bjälklag mellan första ovanvåningen och löftet. 
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Alla våningarna innehålla typiska förrådsrum med små ljusgluggar 
och från huvudgatan lätt tillgängliga ingångar eller hissportar. Be
träffande första ovanvåningen har man emellertid kunnat iaktta vissa 
drag, som tyda på att den därjämte kunnat fylla en uppgift som 
komplement till den egentliga bostaden. I höjd med densamma finnas 
sålunda ofta spår av en svalgång, varigenom den varit lättare till
gänglig utifrån än de övriga ovanvåningarna. Vidare äro fönstren 
flera och större och i några fall har också en bekvämlighetsinrätt
ning hört dit. Däremot saknas ursprungliga eldstäder, vilket i hög 
grad måste ha inskränkt dess användbarhet som bostadsrum. 

Vad den egentliga bostaden beträffar, har den hittills varit så gott 
som okänd. I litteraturen omtalas endast en sådan, det s. k. Häggska 
huset i hörnet av Drottensgatan och S. Kyrkogatan.1 Anledningen 
därtill är i första hand, att boninghusen såväl till storlek som bygg
nadssätt varit synnerligen anspråkslösa. Många av dem ha säker
ligen varit enkla trähus med mycket begränsad livslängd. I större 
förhållanden ha de visserligen utgjorts av stenbyggnader, men där 
ha senare förändringar oftast till oigenkännlighet förvanskat bilden 
av den ursprungliga anläggningen. De senaste årens systematiska un
dersökningar av den äldro bebyggelsen i Visby ha emellertid givit 
vid handen, att en rad delvis mycket intressanta bostadsbyggnader 
alltjämt finnas bevarade, vilka tillsammans ge en relativt klar bild 
av de medeltida bostadsförhållandena i staden. Det har därvid visat 
sig, att en ordinär borgaregård endast innehållit två byggnader, ett 
packhus och en stuga. Den sistnämnda har normalt utgjorts av en 
envåningsbyggnad vid packhusets baksida, i vars enda rum bosta
dens alla funktioner varit samlade. Där har husets enda eldstad varit 
belägen, och där har man i många fall också haft en brunn. I en dol 
större gårdar har därjämte till stugan anslutit sig en byggnad, som 
synes vara identisk med fastlandets källarstugor. 

Bland de få byggnadskomplex, i vilka såväl packhus som stuga och 
källarstuga kunnat urskiljas, intar det s. k. Liljehornska huset vid 
Strandgatan en särställning på grund av sitt väl bevarade tillstånd. 
Tyvärr har det vid ett par tillfållen genomgått omfattande ombygg
nader,2 varvid mycket av kulturhistoriskt intresse gått förlorat, men 

1 E. L u n d b e r g och A. Ed le , Häggska huset i Visby, Ymer 1933. 
' Den sista stora ombyggnaden ägde rum på 1850-talet, då huset var mycket 

förfallet och den väldiga västgaveln hotade att störta in. 
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i gengäld finns ett rikhaltigt arkivaliskt material, med vars hjälp 
det ursprungliga tillståndet i stora drag kan rekonstrueras. 

Huset har sitt namn efter en garvare A. E. Liljehorn, en inflyttad 
fastlånning, som bodde där en tid under 1800-talets senare del. Tidi
gare hette det Dubbeska huset efter den ryktbare grosshandlaren Ja
cob Dubbe, som ägde fastigheten och själv bebodde den från 1798 
till 1830. Under större delen av 1700-talet ägdes den av rådmannen 
och köpmannen Gustaf Börgeson, som inköpt den 1728 efter han
delsmannen Mathias Österman. Börgeson lät huset undergå en ge
nomgripande restaurering, varefter det såsom varande stadens mest 
representativa bostadshus under ett par decennier fick fungera som 
landshövdingeresidens. Den förste kände ägaren hette Nils Ihre och 
var rådman i Visby, där han avled 1688. 

Kvarteret Hornet, i vars sydvästra del huset är beläget, sträcker 
sig från Strandgatan i väster till Mellangatan i öster. Det har bildats 
genom sammanslagning av två medeltida kvarter, som varit åtskilda 
av en smal gränd i öst—västlig riktning.3 Gränden har följt norra 
långsidan av Liljehornska huset, som upptar hela den nedre västra 
delen av det södra kvarteret. Detta innehöll under medeltiden två 
gårdar med front mot var sin huvudgata. På 1600-talet voro de sam
manslagna till en fastighet, med vilken även större delen av det norra 
kvarteret införlivats som gårdsrum. Numera är det åter uppdelat på 
två olika ägare men med annan tomtgräns än den ursprungliga. De 
båda gårdarnas byggnader gripa delvis in i varandra, varför för 
överskådlighetens skull olika skraffering tillgripits för att på npp-
inätningsritningen fig. 1 hålla dem isär. 

Båda byggnaderna äro ytterst värdefulla exponenter för medel
tidens bostadsförhållanden, men här skall endast den västra närmare 
studeras. Till förfogande stå därvid förutom själva byggnaden, i vil
ken dock inga mera ingående undersökningar kunnat företagas, en 
bouppteckning efter Mathias Österman från 1726,4 en planritning 
från 1748 (fig. 2) med tillhörande beskrivning,5 tillkommen med an
ledning av husets förhyrande till residens, samt en teckning av västra 
gaveln, utförd 1844 av P. A. Säve (fig. 3).6 

* Gränden kan ännu urskiljas på I. W. Gerss' karta över Visby frän 
1807 i Kungl. Byggnadsstyrelsen. 

4 I Arkivdepån i Visby. 
5 överintendentsärobetets arkiv. 
6 1 P. A. S ä v e s Gotländska samlintrar i U. U. B. 
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Av planen fig. 1 framgår, att byggnaden är sammansatt av ett stort, 
nästan kvadratiskt hus vid Strandgatan och en ungefär hälften så 
bröd flygel, som på baksidan fogats till det förra ooh som i sin tur 
är sammansatt av två byggnader. Bortsett från de avtrappade gavel-
röstena finns i det främre huset numera knappast någonting, som 

Fig. 3. 
l.iljehornska husets västra gavel. Efter teckning av P. A. Säve 1811. 

West gable ot the Liljehorn house. Alter H dr.iwing by P. A. Säve 1844. 

omedelbart framhäver dess medeltida ursprung. Det innehåller fem 
för bostadsbruk avsedda våningar samt en källarvåning med affärs
lokaler. Fasaderna äro täckta av en smutsbrun spritputs, och alla 
ursprungliga muröppningar äro omsorgsfullt igenmurade eller för
störda av senare upptagna fönster. Men man behöver endast gå till 
Säves teckning för att bli på det klara med att man står inför ett 
packhus av i stort sett samma slag som Gamla Apoteket och Visby 
Börs vid samma gata. När den gjordes befann sig ännu den övre 
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delen av huset i sitt gamla skick med välvda hissportar och små fyr
sidiga ljusgluggar i dubbla rader på den imponerande gavelfasaden. 
Endast bottenvåningen och första ovanvåningen voro då inredda för 
bostadsändamål. 

Varje våning delas av en ursprunglig längsgående mur i två lika 
stora rum, vilket förklarar de dubbla raderna hissportar på gaveln. 
Huset är med andra ord en dubbelbod av sällsynt storartad utform
ning, men det avviker från den normala typen genom att den kortaste 
sidan gjorts till huvudfasad. Det skulle också kunna förklaras som 
två långbodar, vilka lagts sida vid sida under gemensamt tak. I varje 
fall är det tydligt, att långbodstypen på ett avgörande sätt påverkat 
husets utformning. 

De båda källarrummen voro ursprungligen tillgängliga genom var 
sin välvda nedgång från Strandgatan, vilka ännu på Säves teckning 
synas ha kvar sin gamla form. De voro något snett placerade i för
hållande till hissportarna för att ej hindra arbetet med varornas upp-
firande till de ovanförliggande våningarna. I den södra källaren 
fanns i början av 1700-talet en fisksump, vilket synes ha varit ganska 
vanligt i äldre tid. Båda källarna voro täckta med trätak, i vilka fun
nos luckor till våningen ovanför. 

Bottenvåningen var redan 1726 tagen i anspråk som bostad och 
innehöll då i sin södra hälft en förstuga med salubod och en daglig
stuga samt i den norra en sal, som även kallades källarstugan och 
ett kök. Till förstugan ledde en ingång från Strandgatan, vilken san
nolikt var av medeltida ursprung. Man torde nämligen kunna ta för 
givet, att även denna våning haft ursprungliga ingångar på gaveln 
motsvarande de övre våningarnas hissportar. Därjämte har det södra 
rummet haft en säkert konstaterbar ursprunglig ingång med rund
bägigt valv på södra långsidan nära östra gaveln. I densamma sitter 
nu ett fönster. Då de båda våningshalvorna av allt att döma utgöra 
trogna spegelbilder av varandra, är det högst sannolikt, att den norra 
haft en motsvarande ingång, men dess läge har ej med säkerhet kun
nat bestämmas. Såväl på östra gaveln som på norra långsidan funnos 
vid 1726 års bouppteckning ingångar, ooh en av dem bör vara ur
sprunglig. Inga medeltida fönster äro kända, och det är osäkert om 
sådana överhuvudtaget funnits. Möjligen får man tänka sig en eller 
annan mindre ljusglugg på långsidorna. Hela bottenvåningen var ännu 
vid 1800-talets mitt täckt av stenvalv, vilka på Säves teckning ge sig 
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tillkänna i det stora avståndet mellan fönsterraderna i de bebodda 
våningarna. Sannolikt får man tänka sig tre kryssvalv i rad i var
dera våningshalvan. I enlighet med den terminologi, som brukats i 
den inledande översikten, bör den nuvarande bottenvåningen benäm
nas överkällare. 

Även första ovanvåningen var i början av 1700-talet åtminstone 
delvis utnyttjad för bostadsändamål. Där omtalas bl. a. en sal och 
en öde kammare. Av större vikt i detta sammanhang är omnämnan
det av en dörr med gallerverk på norra långsidan. Detta för tanken 
till Gamla Apoteket, som i motsvarande våning varit försett med in
gång från en svalgång på södra långsidan. Ehuru f. n. ingenting 
med säkerhet kan sägas om åldern hos porten i Liljehornska huset, 
talar allt för att den varit av medeltida ursprung och stått i förbin
delse med en svalgång, som i sin tur varit förenad med marken ge
nom en stege. Huruvida en motsvarande anordning funnits på syd
sidan är ännu mera ovisst. Allt detta är emellertid frågor, som kunna 
få sin lösning, när i framtiden tillfälle till noggrannare byggnads-
undersökningar erbjuds. Då borde man även kunna få klarhet i hur 
första ovanvåningens gavelfasad varit disponerad, om där funnits 
hissportar liksom i do ovanförliggande våningarna, eller om dessa 
till äventyrs varit utbytta mot stora fönsteröppningar, såsom i Bör
sen. Taket har här liksom i alla ovanförliggande våningar varit av 
trä. Om dessa senare är inte mycket att tillägga utöver vad som tia in
går av Säves teckning. Av intresse är dock den på flera ställen åter
kommande uppgiften om att do stått i förbindelse med varandra 
genom en i mellanmurcn inbyggd (rappa, vilken ännu existerade när 
C. G. Brunius på 1850-talot besökte huset.7 En liknande trappa på
träffades vid restaureringen av Visby Börs i den norra långmuren, 
men den förde där från källaren ända upp lill löftet. Sannolikt har 
så varit fallet också i Liljehornska huset, ehuru trappans nedre delar 
kommit ur bruk, när bekvämare förbindelse ordnats mellan de be
bodda våningarna. På ett av de översta löften stod 1726 ett gammalt 
vindspel. Utrymmet ovanför hanbjälkarna användes vid samma tid 
som duvslag. 

Den bakre flygelbyggnaden innehåller som redan nämnts två av
delningar, av vilka don närmast packhuset belägna fram till den bör-
gesonska restaureringen bildade ett enda rum. 1726 användes det som 

C. G. B r u n i u s , Gotlands konsthistoria I, Lund 1861, s. 815. 
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brygghus och var försett med spis, bryggpanna och brunn. Det är 
lyckligtvis vida bättre bevarat än packhuset, även om det alltjämt 
sönderdelas av sekundära mellanväggar. Det är täckt av fyra kryss
valv, av vilka de två närmast puckhusgaveln äro kvadratiska och do 
återstående rektangulära och knappast mer än hälften så breda som 
de främre. De vila på en åttkantig pelare (fig. 4), som står betyd-

Flg. 4. 
Den åttkantiga pelaren i Liljehornska husets medeltida dagligstuga. Foto lörf. 

The octagonal pillar iu the medieval Uving-room In the Liljehorn house. 

ligt närmare den bortre gaveln än den främre. Mellan pelaren och 
sidoväggarna finnas kraftiga gördclbågar, som uppdela rummet i ett 
bredare och ett smalare parti. Alla valv äro svarta av sot, i all syn 
nerhet de rektangulära, där det avsatt sig tjocka lager. Det härrör 
otvivelaktigt från den spis, som ännu fanns kvar 1726, ooh vars plats 
alltjämt kan bestämmas. Den har legal i rummets nordöstra hörn i 
ena änden av det av valvbågarna begränsade smala utrymmet invid 
den bortre gaveln. Där kan man, trots den norra murens miserabla 
tillstånd, tydligt urskilja rester av en ursprunglig bakugn, som delvis 
varit inbyggd i muren. Märkligt nog finnas inga spår efter någon 
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skorsten. Röken från ugnen och den äril, som väl varit förbunden 
med densamma, har tydligen fått söka sig ut genom gluggar i väg
garna. I bouppteckningen omtalas också två gluggar mot gatan, som 
stodo öppna. En av dem finns ännu kvar och är säkert medeltida. En 
liknande glugg, som nu är delvis igenmurad, ses över ingången från 
gårdsförstugan. Dess placering anger, att sistnämnda rum ej är ur
sprungligt, och att där från början varit ett öppet prång mellan de 
båda medeltidsgårdarna. Den äldsta ingången är ej känd. Mest san
nolikt synes vara, att den befunnit sig på norra sidan i det nyss
nämnda prånget, där i varje fall den äldsta kända ingången hade sin 
plats. Med packhuset saknades förbindelse ännu i början av 1700-
talet. En partiell putsavknackning på södra sidan har ådagalagt, att 
denna del av byggnaden endast haft en våning. Inte heller har där 
funnits källare. 

Trots sin påfallande primitivitet måste det nu skildrade rummet 
ha utgjort gårdens enda egentliga bostadsrum, dess dagligstuga. Vad 
som där i första hand tilldrar sig intresset är den lilla genom pela
ren och valvbågarna från det övriga rummet avgränsade köksavdel
ningen invid den bortre gaveln. Den bildar det första stadiet i en 
utveckling, som skulle leda till anordningar av det slag, som Erik 
Lundberg skildrat från Häggska huset ooh vissa gårdar på den got
ländska landsbygden, där valven över köksavdelningen till större 
delen fått lämna plats för en omfångsrik murad rökhuv.8 

Den återstående östra delen av flygelbyggnaden omfattade 1726 tre 
våningar, av vilka de två nedersta utgjordes av en över- ooh en un
derkällare, båda med egna ingångar från gränden i söder. Den först
nämnda är alltjämt täckt av två kryssvalv, medan den senare har 
bjälktak. Båda rummen stå oförändrade sedan medeltiden och an
vändas fortfarande som förrådsrum. Huruvida också ovanvåningen 
tillhört den ursprungliga anläggningen är ovisst men mycket sanno
likt. Redan 1726 innehöll den ett bostadsrum, som kallades Helms 
kammare och tydligen utgjorde ett slags gästrum. Det var då försett 
med spis och hade egen ingång från en liten kryddgård öster därom. 
Om byggnaden varit en källarstuga, och allting talar för att den bör 
identifieras med en sådan, har den säkerligen redan från början in
rymt ett bostadsrum av motsvarande karaktär. 

8 E. L u n d b e r g och A. E d l e , a. a. E. L u n d b e r g , Herremannens 
bostad, Sthlm 1935, s. 210 och 298. 



L I L J E H O R N S K A H U S E T 45 

Slutligen må tilläggas, att såväl packhus som dagligstuga och käl-
larstuga äro uppförda av kalksten och i ett sammanhang. Beträf
fande tidpunkten för byggnadens tillkomst skulle man, därest denna 
måste bestämmas uteslutande med ledning av arkitekturformerna, 
knappast kunna begränsa denna närmare än till 1200-talet, vilket 
även av historiska skäl synes mest sannolikt. Då upplevde Visby 
sin rikaste blomstring, ooh vad är naturligare, än att stadens största 

Fig. 5. 
Försök till rekonstruktion av l.iljehornska husets ursprungliga plan i höjd med 
packhusets överkällare. T. v. packhuset, i mitten stugan, t. h. källarstugan. 

Skala 1:300. 
Attempt to reconslruct the original plan of the Liljehorn house on the level of the upper 

cellar of the warehouse. Scale 1:300. 

bevarade medeltida profanhus då såg dagen. En lycklig tillfällighet 
synes emellertid möjliggöra en närmare datering, t. o. m. i form av 
ett bestämt årtal. Den kände gotlandsforskaren C. J. Bergman och 
efter honom åtskilliga andra anföra nämligen en uppgift om att man 
vid en restaurering i mitten av 1800-talet på en kullfallen krönsten 
på en av gavlarna kunde läsa årtalet 1234, varmed torde ha avsetts 
husets byggnadsår.9 Även om uppgiften inte längre kan kontrolleras, 
finns ingenting i själva byggnaden, som bestrider dess riktighet. 

Till sin typ med en stuga i en våning, flankerad av två flervåniga 
byggnader, av vilka den ena är en förrådsbyggnad och den andra en 
källarstuga, ansluter sig Liljehornska huset nära till en folklig 
byggnadstyp i Sydsverige, det s. k. sydgötiska huset eller höglofts-

» C. J . B e r g m a n , Gotland och Wisby i taflor, Sthlm 1858, s. 59. 
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vilket tyder på att en annan för de rena köpmansgårdarna mera läm
pad byggnadstyp existerat jämsides med det sachsiska huset. I det 
bevarade materialet har den emellertid inte kunnat återfinnas, san
nolikt emedan den överlagrats av senare hustyper men möjligen 
också därför att de tyska husforskarnas uppmärksamhet inte varit 

Fig. G. 
Wlnters hus i Munster. Efter teckning av Hermann to Ring omkr. 1550. 

Winte i ' s house a t MUnster. After a drawing from about 1550. 

inriktad därpå. Beviset för dess existens utgöres av en teckning från 
mitten av 1500-talet, som av en lycklig tillfällighet bevarats i råd
huset i Munster (fig. 6).14 

Den återger i något schematiserad form bilden av Winters hus 
i Munster och har sannolikt tillkommit med anledning av en tvist 
mellan Winter och hans granne angående takdroppet, vilken dra
gits inför stadens råd. Man ser ett byggnadskomplox, som i hög grad 
erinrar om det Liljehornska, även om skalan är långt blygsammare 
och de enskilda formerna av yngre karaktär. Närmast gatan och med 
gaveln mot denna ligger en byggnad, som innehåller bottenvåning 
mod rundbågig ingång mitt på gaveln, en låg mcllanvåning samt en 

14 Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. Stadt Munster II, s. 397. 
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hög ovanvåning. Den förstnämnda har att döma av den nedfällda 
luckan t. v. om ingången varit salubod, medan mellanvåningen ge
nom sin fönsterrad karakteriseras som bostadsvåning. Ovanvåningen 
har i stället för fönster tre magasinsluckor och har tydligen använts 
som förrådsrum. Byggnadsmaterialet är trä med undantag för gavelns 
nedre hälft, som varit av sten. 

Bakom gatuboden ligger en envåningsbyggnad med vindskupa och 
skorsten på taket. Den sistnämnda, som för övrigt är husets enda, 
anger byggnaden som den egentliga bostaden. Närmast åskådaren är 
väggen avlägsnad så när som på en rad stolpstöd, av vilka framgår, 
att den varit konstruerad i korsvirke eller skiftesverk. Genom öpp
ningen ser man en rundbågig ingång till en stenbyggnad i minst två 
våningar, ett typiskt Steinwerk, som är ansluten till bostadsdelens 
baksida och som höjer sig betydligt över denna. I bostadsrummets 
bortre hörn skymtar ännu en ingång, som sannolikt fört till en annan 
våning i stenhuset. Alla tre byggnaderna ha sadeltak med åsriktning 
vinkelrätt mot huvudgatan. 

Uppenbarligen är det byggnader av detta slag, som stått som före
bild till visbyhusen. I Visby ledde emellertid utvecklingen till att det 
främre huset, d. v. s. packhuset, blev det viktigaste ooh mest omfat
tande, rrfedan det bakre, das Steinwerk, endast i större förhållanden 
efterbildades. Packhuset fick på grund därav i flertalet gårdar överta 
jämväl de funktioner, som åvilat das Steinwerk, och upptog i sam
band därmed helt naturligt vissa drag från detta, särskilt på det 
byggnadstekniska området. Sammansmältningen av de båda husty
perna befrämjades av att das Steinwerk var byggt av samma material 
som blev det normala för packhusen i Visby, medan de westfaliska 
förebilderna till de sistnämnda endast voro av trä eller korsvirke. 

Genom påvisandet av dessa »högloftsslugor» i Visby och deras 
westfaliska förebilder få även motsvarande hustyper på den gotländska 
landsbygden sin naturliga förklaring. De måsto ha tillkommit under 
inflytande från visbyarkitekturen på samma sått som landskyrkorna 
efterbildat stadskyrkorna och gå sålunda även de ytterst tillbaka på 
de westfaliska borgarehusen. Deras av Lundberg påpekade likhet 
med den sydgötiska hustypen beror därför inte på något direkt sam
band med denna men kan möjligen vara en följd av en parallellut-
veckling, vars ursprung dock ännu är höljt i dunkel. 
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SUMMARY 

GUNNAR SVAHNSTRÖM: The Liljehorn House. A merchanfs home 
from 13lh century Visby. 

The Lil jehorn house in Strandgatan at Visby is tho largest medieval 
profane building preserved in the town. It was probably erected about 
1234, a date which, in the middle of the 19(h eentury, was to be seen on 
a copingstone of one of the gable roof-lrusses. It consists of three different 
]>atis, all of limestone, built at tho same time, and originally without any 
connection with each other. Nearest to Strandgalan and with its west 
gable facing the slreet, there is a warehouse (to tho left on plans in fig. 1, 2 
and 5) I t is now very much changed, but to a great extent its original 
leatures can be dcterminod wilh the assistance of older drawings and 
descriptions. Including tho dnuble collar storeys and the loft, it comprised 
no less than six floors intended for storage purposes . Each floor was 
divided by a longitudinal parti t ion wall into two rooms of the same size, 
the upper cellar liaving a vaulted roof. An entrance in the gablo led into 
each room, in the upper floors in the shape of a round-arehed hotet door 
(fig. 4 ) . Fur ther , the upper cellar, and probably also tho ground floor, 
wore accessible from the alleys which ran on both sides of the house. 
On a level with tho latter there wero probably baleonies on both the long 
sides. ('oniinnnieution between the floors was by ineans of stairs built into 
lhe dividing wall . 

At the Imck of the warehouse (here is a building about half as wide, 
which originally comprised only one floor with a single room. The remains 
of what was originally a baking öven built into lhe outer wall in the 
north indicates that the room was used as dwelling. It is covered by 
four cross-vaults, supported by an octagonal limestone pillar (fig. 4) a 
little way from the further gable. The inner par t of the room is divided, 
by ineans of s trong aroh-bands, from tho front part to form a little kitchen, 
at one end of which was tho hoarth. There was no chimney, and the smoke 
bad to find its way out through apertures in the walls. It has not been 
possible to detennine the position of the original entrance. 

The remaining par t of the house consists of a three-storoyod building 
lying behind the dwelling house, each floor containing one room. The two 
lower ones form a double cellar, which bas hardly changed since the Middle 
Ages. The upper cellar is vaulted. On the other hand, the top lloor bas 
Iieen largely rebuilt, and it has not been possible to establisb its medieval 
origin with certainly. In all probability, however, it formed part of the 
original establishment and was a superior kind of living-room. Al lhe be
ginning ol the 18th century it was used as a guest-room and bad its 
own entrance in the gable. 

With a one-storeyed dwelling house flanked by two several-storeyed 
buildings, one of which was a warehouse, and the other obviously corres-
ponded to tho cellar cottages on (he mainland, the Liljehorn house is closely 
akin to a type of building conunon in South Sweden, the so-called Soulh 
Golhic house. This is considered lo havo originated under the influence 
of the Engl ish house. However, as at this time the town was inhabited 
almost exclusively by Germans, the prototype of tho Visby houso should 
have been in German areas , more exactly in Westphalia, whence most of 
tho immigrants came. With the exception of the so-called Stoinwerke, lhe 
burghers ' houses of the West German towns are, however, of such a late 
date that direct parallels can no longer be proved. However, a d rawing 
(fig. 6) preserved in (he town-hall at MUnster, shows (hat in the Kitli 
century the type was roprosonlod in the town. 

i — Fornvännen 194.1. 


