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Danefae med skyldighet för inlösen. Danska kol
leger har uttryckt förvåning över vår lagstift
ning och dess tillämpning i detta fallet. I deras 
ögon är fyndet, och har varit, alltsedan viking
ens närmaste arvingar avlidit, statlig egendom. 
Vad som inte kan ägas av privatpersoner kan 
naturligtvis inte heller ärvas. 

Men ger den svenska lagen egentligen inte 
samma möjligheter som den danska? I det här 
aktuella fallet har uppenbarligen ett lagbrott 
ägt rum, fyndet har inte rapporterats och 
hembjudits. Att brottet preskriberats är en sak, 
men ska efterlevande släktingar verkligen kun
na tjäna miljonbelopp på att en förfader varit 
ohederlig? Lagen säger ju direkt att underlå
tenhet att anmäla ett fynd gör att man förverkat 
all rätt angående fyndet. Släktingarna skulle 
egentligen inte ens ha rätt till metallvärdet plus 
en åttondel! 

En komplikation är naturligtvis om fyndet 
aldrig hamnat i jorden utan ärvts i generationer 
ända från vikingatiden. Den möjligheten får väl 
anses utesluten. Fynd av denna typ är, i alla fall 
där det kunnat fastslås, jordfynd. 

Jordfynd av guld, silver och koppar är hem-
budspliktiga. I § 11 talas om inlösen och om hil-
telön. Hittelön brukar utbetalas då ett förlorat 

föremål återlämnas till den rätte ägaren. Staten 
har alltså hela tiden ägt fyndet. 

Återigen — man kan inte ärva det som någon 
annan äger! 

J a g är inte juridiskt skolad och har möjligen tol
kat lagtexten fel. O m så är, visar turerna kring 
det här aktuella fyndet på problem i lagstift
ningen. Hur ska frågor av detta slag tacklas i 
framtiden? Borde inte detta vara något för den 
nya kulturminneslagstiftningen att ta upp till 
granskning? 
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Rådet i Visby och rådhuset av 1317 

I sitt inlägg i Fornvännen 1986 (s. 224 ff.) vänder 
sig Hugo Yrwing mot mitt inlägg av 1985 och 
söker att underbygga sin tidigare framförda 
uppfattning om Hamsforts uppgift — rörande 
ett rådhusbygge i Visby 1317 — med ytterligare 
argument. Det är dock, såvitt jag kan förstå, 
inga hållbara sådana, vilket jag vill låta fram
komma nedan. 

Yrwings invändningar mot Hamsfort 

Hugo Yrwing säger sig inte kunna acceptera 
Hamsforts uppgift om ett rådhusbygge i Visby 

1317, då inte någon medeltida annalistisk got
ländsk, svensk eller dansk källa har samma 
uppgift. Dessutom påpekar Yrwing, att Hams
fort kallar Godand för "Gothia", men jag kan 
inte avgöra huruvida han menar att detta skulle 
göra uppgiften om rådhusbygget mindre tro
värdig eller ej. Oavsett vilket, så kan dessa in
vändningsgrunder inte tas som något bevis för 
att Hamsfort inte har rätt. Det är ju trots allt så, 
att ytterst fa inhemskt gotländska medeltida 
källor är bevarade till våra dagar och vi vet ju 
inte något om vad de sedan 1600-talet försvun-
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na källorna berättade. En hel del av dessa har 
väl Hamsfort och Strelow var för sig också haft 
tillgång till. 

Vad gäller Strelows uppgifter om rådhus och 
rådhusbygget, så är det vanskligt att säga något 
om varifrån han fått sina uppgifter, förutom att 
det sannolikt funnits källor — av honom rätt el
ler fel uppfattade — som förlagor. Att däremot 
låta Strelow uppfinna ett rådhusbygge 1317, ut
ifrån ett brev i domkyrkans brevsamling, som 
Yrwing gör i sin strävan att radera ut årtalet 
1317 (Yrwing 1986 s. 224), är dock ett tveksamt 
förfaringssätt. Motiveringen fördetta, att "ef
tersom han (Strelow) inte kände till något råd
hus vid den tiden, bl han (min kursivering) sta
den bygga ett samma år ' ' , är enligt min uppfatt
ning svag. Antingen skulle då Strelow (1) grovt 
ha missuppfattat brevet av den 17 juli 1317, (2) 
systematiskt ha låtit sådant han fick ny känne
dom om gälla som helt nya företeelser, eller (3) 
slumpvis ha låtit en enda ny kännedom gälla 
som en helt ny företeelse. Ingetdera förefaller 
dock troligt. 

Mycket kan sägas om Strelow, men att beslå 
honom med egna påhitt och konstruktioner i 
den historiska delen anser jag är att gå för långt. 
Han har okritiskt behandlat och medtagit alle
handa uppgifter, det är riktigt, och han har sä
kerligen också missuppfattat en och annan käl
la och gjort felläsningar och -tolkningar, men 
medvetna påhitt och konstruktioner tror jag 
inte på. Viktigt är också att han hade tillgång 
till åtskilliga brev och annalistiska källor som 
han samlade ihop, men som sedan förstördes då 
prästgården i Vall brann. 

Vidare vill Yrwing koppla ihop Hamsfort 
och Strelow (Yrwing 1986 s. 224) och menar, att 
den förste erhållit uppgiften om rådhusbygget 
1317 av den andre. Det är möjligt. Men det är 
också möjligt att det var tvärt om, eller att de 
aldrig kommit i kontakt med varann. Däremot 
anser jag det inte möjligt att Strelow "haft möj
lighet att misstolka 1317 års urkund". En sådan 
misstolkning är utesluten i det sammanhang 
rådhuset omtalas. 

Yrwings invändningar mot min uppfattning 
I sin vidare argumentering fortsätter Hugo Yr
wing in på mycket komplexa frågor, nämligen 
de som rör Visbyrådets utseende och samman

sättning före stadslagens nedtecknande på 
1340-talet. Han underkänner min uppfattning 
om en sammanslagning av två råd, ett tyskt och 
ett gotländskt, till ett enda, delat på tyskar och 
gotlänningar. Motiveringen är att Visbyrådet 
"av båda tungorna" 1295 eller 1294 skrev ett 
tackbrev till Osnabriick för att denna stad ställt 
upp på Visbys sida i tvisten med Lubeck om ap-
pellationsrätten i Novgorod (Yrwing 1986 s. 
225). Här gör sigdock Yrwing skyldig till ett fel, 
i det han angeratt Visbyrådet "av båda tungor
na' ' haft något att göra med brevet. Det är, som 
han ett par rader nedanför anger, utställt av 
' 'advocati et consules civitatis Gotlandic' ' , men 
det nämner absolut ingenting om "utriusque 
lingue". Denna formulering dyker upp först år 
1320. 

Vad står då "advocati et consules civitatis 
Gotlandic" för? Är det inte rimligtvis både tys
kar och gotlänningar som avses med detta, ef
tersom inget angivande av en enskild tunga 
finns bifogat? Svaret på detta är nej! Det måste 
inte avse bägge tungorna. Det är nämligen så, 
att bevarade brev och notiser, före 1320, med 
formuleringen "advocati et consules" och utan 
angivande av någon bestämd tunga, med ett 
enda undantag utgör sådana som behandlar in
terntyska frågor. I dessa brev, mellan Visbytys
kar och andra tyskar, har det varit självklart att 
"advocati et consules civitatis Gotlandic" av
sett de tyska rådmännen på Gotland. Detta 
framgår också med önskvärd tydlighet av ett 
brev från Riga till Visby, från slutet av 1200-
talet, rörande ett parti linkläde på väg till Nov
gorod som befunnits för dåligt. Detta är utställt 
till "advocato et consulibus in Gotlandia, nec 
non et venerabilissimo coetui universitatis mer
catorum ibidem existentium" men adresserat 
till ' 'advocato et consulibus in Gotlandia et uni-
versitati mercatorum Theutonicorum ibidem" 
(LECUB I nr 595). 

När det däremot gäller brev rörande Visby
tyskarna som utställts till/av dessa och som rik
tades till/från de nordiska furstarna eller län
derna var det nödvändigt att uttryckligen ange 
"advocati et consules Theutonicorum in Got-
landia/Wisbu". Det kunde naturligtvis också 
ske mellan Visbytyskar och andra tyskar, men i 
andra sammanhang var det ett måste. Ett mås
te var det också att ange när såväl tyskar som 
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gotlänningar innefattades i ett brev eller en ak
tion, varvid "advocati et consules tam Gotensi-
um quam Theutonicorum" angavs. 

När det gäller det ovan nämna undantaget så 
avser det påvens brev av år 1274, angående de 
inskränkningar av testamentariska gåvor till 
kyrkan som "nonnulli consules, judices et alii 
officiales seculares locorum de Wisby insule 
Gutalandie" infört (RA pergamentbrev 1274 
10.5., Bååth s. 161). I detta fall skulle det, mot 
bakgrund av att det inte är "interntysk post", 
möjligen kunna röra sig om både tyskar och 
gotlänningar. Troligare är dock att det avser en
dera gruppen eftersom det endast är "nonnulli 
consules, judices et alii officiales", inte alla, 
som infört inskränkningarna. Dessutom är det 
svårt att tänka sig att sådana inskränkningar 
skulle införas av bägge grupperna samtidigt, ef
tersom man vid denna tid ägde separata lagar i 
Visby. Påvens brev torde därför rikta sig till nå
gondera folkgruppen. Så har också Yrwing 
uppfattat det (Yrwing 1940 s. 336). 

Jag hävdar alltså, mot bakgrund av ovan an
förda, att det inte finns några urkunder före 
1320 som pekar mot att det då funnits ett ge
mensamt tysk-gutniskt råd i Visby. Tvärtom, så 
pekar alla mot en tydlig tudelning, varför den 
nya formuleringen "consules utriusque lin-
gue" 1320 framträder som så viktig. Den mar
kerar ett råd av bägge tungorna, vilket fr. o. m. 
denna tidpunkt och framåt uppträdde i alla 
sammanhang, även internt tyska. Så småning
om gled formuleringen över till att bli "consu
les (et cives) Wisbycenses" och efter 1350 "pro-
consules et consules Wisbycenses", men ännu 
1352 användes förtydligandet "utr iusque lin-
gue" ( H R III nr 9). Utan tvekan var det också 
det råd som beskrivs i stadslagen som formera
des 1320 eller något tidigare. 

Vad gäller Yrwings hypotes om att ett byting 
i Visby omkring 1260 ersattes av den tyska råds
organisationen, representerande båda tungor
na, så måste jag opponera mig mot denna. Ett 
byting bör ha funnits i staden, ja. Men detta bör 
ha varit ett forum för den gotländska befolk
ningsdelen. På detta byting dömdes efter de la
gar som gällde Visbygotlänningarna och frågor 
rörande dessa har där avhandlats. Tyskarna 
däremot hade sina egna lagar och bör därför ha 
haft ett eget forum för att döma efter dessa och 

behandla sina angelägenheter. Detta forum var 
rimligtvis ett råd enligt mönster från de städer i 
Tyskland varifrån man invandrade. Mot mitten 
av 1200-talet bör så Visbygotlänningarna ha in
rättat ett eget råd, efter tysk förebild. Detta be
slut bör ha tagits på bytinget, men det har där
emot inte haft något att göra med tillkomsten av 
det tyska rådet. Till skillnad mot Yrwing anser 
jag därför, att Visbysamhället har varit så utfor
mat att man kan tala om två "stadssamhällen' ' . 
Ett gotländskt och ett tyskt. Däremot så har 
dessa i frågor rörande stadsplan, hamn, försvar 
m. m. nära måst samarbeta, vilket också har 
skett. 

Att tänka sig någon sorts administrativ upp
delning baserad på församlingarna, när det gäl
ler de båda tungorna, tror jag inte på. Vid stu
dium av namnen i åtminstone S:ta Marias, S:t 
Hans ' och S:t Pers församlingar så framgår det 
nämligen, att dessa hyste såväl tyskar som Vis
bygotlänningar som medlemmar, åtminstone 
från omkring år 1300 och framåt. Därför måste 
vi räkna med att stadens församlingar var blan
dade. Detta behöver dock inte hindra att de 
bägge tungorna i antal dominerade i olika för
samlingar. 

När Yrwing hävdar att skrivningen "consu
les utriusque lingue", som fr. o. m. 1320 ersätter 
den tidigare " t am Gotensium quam Theutoni
corum", inte innebar någon förändring anser 
jag att han har fel. Först och främst var det 
knappast någon slump att formuleringen i sig 
ändrades. En orsak krävdes för att detta skulle 
ske. Dessutom hänger det ihop med att tyskar 
och Visbygotlänningar från och med detta år 
och framåt i alla lägen uppträdde gemensamt. 
Aven i sådana ärenden som tidigare varit in
ternt tyska. Att detta förhållande fr. o. m. 1320 
och framåt var rådande måste sökas i någon or
sak, någon förändring. Denna orsak måste vara 
en sammanslagning av de bägge tidigare skilda 
råden till ett. Nämligen det råd som beskrivs i 
Visby stadslag och som bestod av sex borgmäs
tare och trettio rådmän, där var tunga besatte 
hälften av platserna. (Visby stadslag anger dock 
bara "sex och trettio män av båda tungorna".) 
O m endast ett gemensamt råd existerat även ti
digare har ingen anledning funnits för en änd
ring av skrivningsformeln " t am Gotensium 
quam Theutonicorum". 
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Ett ytterligare indicium för att en förändring 
skett inom Visbysamhället kan vara, att Visby
borgare fr. o. m. 1322 skulle vara försedda med 
papper, i svenska hamnar, där bägge tungornas 
sigill var vidhängda (DS III nr. 2334). Tidigare 
hade det tydligen räckt med den egna tungans 
sigill. 

Att bägge språkgrupperna sigillerade när de 
uppträdde gemensamt var ingenting nytt. Det 
gjorde man redan före 1320. Så t. ex. 1301 då 
"sigillas tam Theutonicorum quam Gutten-
sium' ' vidhängde ett brev rörande en testamen-
tarisk gåva (Liibecks Oberstadtbuch, avskrift av 
prof. Wilhelm Koppe i Gotlands fornsal). Detta 
fortsatte man också med fram till någon gång 
mellan 1341 och 1344, som Yrwing riktigt påpe
kar (Yrwing 1986 s. 225). Riktigt är också att 
det var tack vare Magnus Erikssons krav, att 
båda tungorna skulle ha ett gemensamt sigill, 
som ett sådant infördes. Men att därifrån hävda 
att Magnus Eriksson "gjorde slut på dubbelsi
digheten i Visbysamhället" (Yrwing 1986 s. 
225) är enligt min åsikt att gå förlängt. Även ef
ter det gemensamma sigillets tillkomst var Vis
byrådet delat på två tungor, enligt den samman
sättning som tillkommit mellan 1318 och 1320. 
Den sammansättningen ändrades inte förrän 
1514, då den danske kungen ingrep och lät 
danskarna tillsätta hälften av rådets platser 
(Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges stä
der, I nr 386). 

Det "faktum av avgörande karaktär" som 
Yrwing påstår att jag viftar bort är vittnesbrevet 
av 1317 17.7., om kyrkoherdevalet i S:ta Maria 
(DS III nr 2114). I detta säger sig munkarna 
Willeke Haren och Johan Dortmund, bägge 
tyskar från Wittenstein i Balticum, ha närvarat 
vid valet " in consistorium consulum Wisby-
censium". Vad gäller detta brev, så upprepar 
jag vad jag sade i mitt första inlägg, nämligen 
att det rådhus som omtalas mycket väl kan ha 
varit det tyska rådets. J ag är nämligen inte över
ens med Yrwing om att formuleringen måste 
innebära att det var en gemensam byggnad, 
trots att det sägs tillhöra ' 'consulum Wisbycen-
sium". Som tidigare påpekats så framträder 
nämligen Visbytyskarna före 1320 i andra tyska 
brev ofta som "advocati et consules Wisby
censes". 

Angående Yrwings kompklterande påpekanden 
Naturligtvis existerade inte det tyska Visby
samhället som ett territoriellt självständigt 
stadssamhälle. Något sådant har jag heller ald
rig försökt hävda. Däremot anser jag det högst 
tveksamt om man generellt kan säga att tyskar
na i Visby var underordnade det gotländska all
tinget. I vilket fall som helst utvisas inte ett så
dant förhållande av ledungsuppgörelsen 1285 
och i underkastelsebrevet 1288. Vad dessa där
emot utvisar är, att Visbytyskarna hade samma 
skyldigheter gentemot sveakonungen som got
länningarna. 

Som jag ovan påpekat kan ingen tvekan råda 
om att tyskarna i Visby hade att samråda med 
gotlänningarna i frågor som rörde gemensam
ma, interna Visbyförhållanden. När det gällde 
större frågor, som t. ex. byggandet av stadsmu
ren, bör det rimligtvis ytterst även ha krävts att 
det gotländska alltinget ställt sig godkännande. 
Rimligtvis var det också så, av ålder och hävd, 
att gotlänningarnas ord vägt tyngre än tyskar
nas i interna Visbyfrågor. Däremot så finns det 
inget som tyder på att tyskarna varit underställ
da det gotländska alltinget i handelspolitiska 
frågor utanför Gotland. Om så varit fallet hade 
man knappast varit egen fördragsslutande part 
jämte gotlänningarna under 1200-talet, eller 
kunnat underteckna en överenskommelse med 
Lubeck (och senare även Riga) till skydd för 
handeln 1280 (UBL I nr 402). 

Vad gäller Yrwings påstående, att Vinhu
set/Kalvskinnshuset måste vara äldre än 1295, 
så hänvisar jag till vad som ovan har presente
rats. Sedan vill jag också påpeka, att jag i mitt 
inlägg i Fornvännen 1985 som en möjlig tanke 
framförde att "Gutes tugan" kunde ha varit 
gotlänningarnas och "Segelhuset" tyskarnas 
rådhus under 1200-talet. Så måste nu inte ha 
varit fallet. Vi vet ju så oerhört litet om Visby 
och dess byggnader under medeltiden, att det 
naturligtvis kan tänkas att andra byggnader va
rit de två rådens sammanträdeslokaler. Där
emot är det sena omtalandet av "Gutes tugan" 
och "Segelhuset" inget bevis för att de inte kan 
vara av äldre datum. För att belysa detta kan 
som exempel tas det faktum att Vinhuset tidi
gast omtalas 1486 3.9. (C.9 p. 84a). Trots detta 
vill Yrwing hävda att det härrör från tiden när
mast efter ca 1260 (Yrwing 1985 s. 3). O m en 
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byggnad som omtalas sent under medeltiden 
kan vara från 1200-talet, varför skulle då inte en 
annan kunna vara det? 

Yrwings förändrade ståndpunkter 
Som avslutning vill jag uttrycka min förvåning 
över att Hugo Yrwing, i sin replik 1987 på mitt 
inlägg i Fornvännen av 1985, så konsekvent försö
ker att få det att framstå som om jag hade fel när 
jag hävdar, att två skilda Visbyråd — ett tyskt 
och ett gotländskt — sammanslogs till ett ge
mensamt ca 1318—1320. Ägnat att förvåna är 
också att Yrwing i sin replik hävdar att man inte 
bör tänka sig Visbysamhället splittrat på två 
stadssamhällen (Yrwing 1986 s. 225). Anled
ningen till detta är, att han själv 1985 skriver: 
"Visbysamhället var då (1268 och 1274) delat 
på två stadssamhällen med varsitt råd, såsom 
klart framgår av urkundsmaterialet" (Yrwing 
1985 s.l). Han låter det också framskymta att 
dessa två råd existerat även efter 1288 i det han 
säger, att stadssamhällenas samarbete före 
1288 även skulle ha inkluderat Gotlands lands
bygd (ibidem). Det förefaller alltså som om Yr
wing delvis ändrat uppfattning mellan 1985 
och 1986. Hur kommer sig detta? 

Såvitt det förefaller mig är orsaken den, att 
en sammanslagning av de två råden till ett ca 
1318-1320 skulle innebära ett stöd för Hams
forts uppgift om ett rådhusbygge 1317. I det 
"nöd läge" som Yrwing härigenom kommit 
försöker han på olika sätt argumentera mot en 
sammanslagning ca 1318—1320, även om det 
delvis medför en revidering av tidigare stånd
punkter. Då han emellertid inte kan komma 
ifrån det faktum att stadslagen omtalar ett Vis
byråd delat på de bägge tungorna, hävdar han i 
sin replik på mitt inlägg, att "den tyska rådsor
ganisationen, representerande båda tungor
na", infördes i Visby omkring 1260. Detta, me
nar Yrwing därpå, innebar att man kunde tala 
om det tyska och gotländska rådet, samt att 

"dessa råd" likaledes kunde uppträda var för 
sig (Yrwing 1986 s. 225). I ett sammanhang ut
trycker han sig alltså om Visbyråd i både singu-
lar och plural form. 

En ytterligare gardering mot en samman
slagning av råden ca 1318—1320 gör Yrwing ge
nom att hävda, att Visbytyskarnas tackbrev till 
Osnabriick 1295 på samma sätt som formule
ringsändringen 1320 kan visa att de båda tung
orna slagits samman till ett råd redan före 1295 
(ibidem). Han bortser då från att visbytyskarna 
ensamma uttryckligen omtalas ännu 1298 (DS 
II nr 1228), varför en sammanslagning knap
past verkar trolig redan före 1295. Slutligen vif
tar Yrwing bort formuleringsändringen 1320 
med att mena att det är en "förenklad skriv
ning", utan att ta ställning till varför man helt 
plötsligt skulle ha börjat med en sådan. 
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