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en museipublik (priset blev högt nog ändå). 
Situationen kan jämföras med den i Oslo, där 
en ny, stort upplagd stadshistorik är under 
utgivning och där två medeltidshistoriker på 
heltid under vardera tre år varit sysselsatta 
med att skriva medeltidsdelen, som utkom 
hösten 1991 och som omfattade drygt 450 
sidor. 

En annan förutsättning vid bokens tillkomst 
var att den i huvuddragen skulle återspegla 
Medeltidsmuseets framställning av Stock
holms utveckling under medeltiden. Detta ar
gument är i sig inget gott försvar, eftersom jag 
i hög grad medverkat vid programskrivandet 
för museet, men det är betydelsefullt som för
klaring, eftersom vi där, liksom jag gjort i 
boken, faktiskt medvetet valt att tona ned be
handlingen av den politiska historien, makt
aspekterna och konflikterna. Det kändes an
geläget att efter den stora utgrävningen på 
Helgeandsholmen, där (liksom i bl. a. Hans 
Hanssons tidigare utgrävningar längs tunnel
baneleden) mycket av vardagsmänniskans vill
kor kommit i dagen och väckt stor uppmärk
samhet heis stockholmarna, koncentrera upp
märksamheten på stadens vardag, dess sociala 

och ekonomiska liv, dvs. det i boken som 
Blomkvist finner "läsvärt och njutbart så långt 
det sträcker sig" och att låta uppkomstsitua
tionen och politiken visserligen inte helt för
svinna men ändå stå i bakgrunden. Med en 
sådan uppläggning kommer också 1200- och 
1300-talen att till stor del få stå tillbaka, efter
som skriftligt material om stadens inre förhål
landen nästan helt saknas för denna tid. (Spe
kulera kan man naturligtvis alltid göra.) Bo
kens titel " / medeltidens Stockholm" är också 
en markering av detta. Det är visserligen sub
tilt, men titelns " l " markerar att boken hand
lar om en rad aspekter på livet i Stockholm 
utan anspråk på den fullkomlighet titeln Me
deltidens Stockholm skulle ha medfört. 

Slutligen ber jag om ursäkt för om boken 
har blivit en vacker bok — något som i Blom
kvist ögon tycks vara en belastning snarare än 
något positivt. Det är min förhoppning att 
flertalet läsare inte är av samma uppfattning. 

Göran Dahlbäck 
Historiska institutionen 
Stockholms universitet 

S-l 06 91 Stockholm 

Visbysamhällets uppkomst — ett inlägg mot 
Gun Westholms framställning i Medeltidsstaden 

1. Frågan om Visbysamhällets uppkomst har 
tack vare Lithbergs skrift Fom-Vishy (1924) 
med säkerhet kunnat föras tillbaka till vikinga
tiden på grund av det arkeeilogiska material, 
som han fogade samman, behandlade och ut
nyttjade. Samhället växte sedan till under me
deltiden. Lithbergs skrift var utgångspunkt 
för min syn på Visbys utveckling i avhandling
en Gotland under äldre medeltid (1940; se om 
äldre åsikter Yrwing 1978, s. 177ff.). 

År 1989 vände sig emellertid Gun West-
holm mot Lithbergs uppfattning i en skrift, 
intagen som bilaga i Medeltidsstaden volym 
72: 1, och tillkennmen som licentiatavhandling 
i Medeltidsarkeologi. Hem inleder sin skrift 
med att karakterisera de 1900-talsforskare, 
som accepterat Lithbergs uppfattning som 
"tanklösa avskrivare", detta utan att hon då 

visat, att hans uppfattning är oriktig. De Vis
byforskare, som gjort sig skyldiga till sådan 
tanklöshet, anges vara S. Ambrosiani, Erik 
Lundberg eich Hugo Yrwing. Ambrosiani har 
sagt att Visby låg skilt "från Gotlands odlade 
och befolkade delar genom en milsbred öde
mark, som ännu finns kvar (Ymer 1933, s. 
178). Erik Lundberg har förklarat att staden 
"placerats i en trakt med mycket begränsad 
odlad bygd", vilken dessutom geneim milsvida 
skogar skildes från omgivande bygder" (1945, 
s. 331 f ) . Själv har jag bidragit med följande: 
"Visby är beläget på Gotlands västkust och på 
den del av västkusten ovanför öns mittpunkt, 
som viker av mot nordost. Det omgavs under 
medeltiden av ett kargt och närmast öde om
råde, som efter hand övergick i jordbruksbyg
der i det intre av ön . " (1986, s. 11.) 
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Det faktiska förhållandet är emellertid att 
det finns två utförliga vetenskapliga studier av 
S. de Geer (1908) och Ivar Moberg (1938), 
som hävdar samma syn på Visbys läge som 
Lithberg. Detta synes vara obekant för West
bolin. Visserligen har hon åberopat Moberg 
men då har det gällt ett speciellt parti i hans 
avhandling som behandlar Gotlands fiskelä
gen på 1600-talet. Från vetenskaplig synpunkt 
är det betänkligt att dessa geeigrafers åsikter 
inte berörts. Frågan är ju om dessa forskare, 
som ägnat sig speciellt åt naturförhållandena 
kring Visby, även är "tanklösa avskrivare". 

Nils Lithberg har således enligt Westbolm 
grundlagt felsynen på Visbys situation, när 
han formulerade följande rader i sin skrift 
1924: "Visby har inte som övriga hamnar på 
Gotland ett naturligt uppland. Runt staden 
ligga karga jordar och vart man vänder sig har 
man en nästan milslång skogsväg till öns bör
digare marker." (1924, s. vn.) Jag vill här 
inskjuta ett allmänt påpekande av Moberg om 
Gotland. Han betonar att ön i odlingsavseen
de genomgått så stora förändringar att någon 
säker uppfattning om utvecklingen inte kan 
hävdas (s. 91). Därmed menar han att nian 
inte kan sluta bakåt i tiden från 1600- och 
1700-tal till t .ex. vendel-, vikinga- och medel-
liel. Han nämner med uppskattning de Geers 
skrift Befolkningens fördelning på Gotland 
(Ymer 1908). De Geer har urskilt två odlings
områden på ön, ett nordligt och ett sydligt. 
Moberg åberopar med instämmande följande: 
"Von dem nördlichen Siedlungsgebiet trennt 
er als unbewohnte Zeme das nordwestlidie 
Kiistenplateau ab. . . . Diesem Kiistenplateau, 
das zu einem grossen Teil aus Ödland in den 
Kirchspielen Heideby, Endre, Follingbo, Trä
kumla und Stenkumla besteht, gibt de Geer 
den Namen Visbyplateau." Befolkningen i 
dessa socknar "ist hauptsächlich auf die Ge
biete östlich des Plateaurandes lokalisiert" 
(Moberg 1938, s. 15). Jag har i Gotlands medel
lid anfört både de Geers och Mobergs skrifter 
jämte Munthes Drag ur Gotlands odlingshistoria 
(1978, s. 18 not 6). 

Åren 1978 och 1986 åberopade j ag West-
holnis arkeologiska undersökningar efter 
1924 som bekräftelse på Lithbergs uppfatt
ning om en kontinuerlig bebyggelse i Visby 

från och med 1000-talet, dvs. sen vikingatid. I 
likhet med Lithberg ansåg hon då att fynden 
före vikingatidens början inte tydde på något 
betydande samhälle. De visar nämligen endast 
att människor vistats och rört sig där. Är 1989 
är Westholm övertygad om att Visbysamhället 
vuxit fram under vendeltid. När hon motive
rar denna ändrade syn för hon dock gärna 
samman fynd från vendel- och vikingatid, vil
ket inte alltid verkar övertygande. Westholm 
räknar med att vikingatiden börjar 800 men 
dess slut är något flytande bos henne. Ibland 
synes den kunna sträcka sig ända in på 1100-
talet. 

Lithberg betonar att stenåldersboplatsen i 
Visby inte varit olik andra stenåldersboplatser 
på ön. Den har liksom dessa "haft karaktär av 
fiskeläge för den längre inne i landet bosatta 
eich av ett primitivt åkerbruk levande befolk
ningen". Platsen har därför endast besökts vid 
vissa tider på året (1924, s. i). Så anser han 
däremot inte att det förhåller sig med det 
vikingatida samhället. Gravar och lösfynd vi
sar att "ett tätare bebyggt samhälle" då var i 
framväxt. På fyndplatserna ersattes successivt 
vikingatidens fynd av medeltida gutniska fynd-
former (1924, s. vn). 

När Westholm sammanfattar Lithbergs 
uppfattning om vendel- och vikingatid, for
mulerar hon den på följande sätt: "Fynden 
från tiden före vikingatidens början vittnar 
inte om något betydande samhälle, men de 
antyder att området nyttjades i någein omfatt
ning" (1989, s. 57 sp. 1). I sak refererar hon 
Lithberg korrekt. 

Det är emellertid i synnerhet utifrån en an
nan utgångspunkt Westbeilm 1989 vänder sig 
mot Lithberg. Han har nämligen enligt henne 
förbisett att det fanns ett ennråde ined "god 
j o r d " utanför Visby ringmur. Det skall tillika 
röra sig om ett timrade av en medeltida got
ländsk sockens storlek med 10-15 gårdar. Det 
skall också enligt ett av S.-O. Lindquist under 
utgivning varande arbete - ännu ej utkommet 
i böljan av år 1991 - ha varit "väl sammanhål
let". 

Nämnda tes om ett "goda jo rdenområde" 
utanför ringmuren säges framför allt bevisas 
genom flera 1600-talskartor (jfr Mobergs 
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uppfattning därvidlag ovan s. 2). De represen
teras dock i skriften av en 1800-talskarta, upp
rättad 1854 av G. Ljunggren (Westholm 1989, 
s. 114). Den ingår i texten som karta nr 2. 
Man hade väntat att i stället finna M. Schilders 
karta över Visby Landsförsamling från 1697, 
vilken åberopas i texten. För övrigt är det 
också oklart i vad mån situationen 1697 verkli
gen har en tradition ned i medeltid. 

Westholm menar sig alltså ha upptäckt ett 
uppland åt bebyggelsen nedanför Klinten. 
Lithberg, Lundberg, Moberg och de Geer 
förnekar alla att Visby haft ett naturligt upp
land. Staden skildes från de bördigare jord
bruksbygderna i inlandet genom milsvida häll-
marksskogar, betraktade som ödemarker vid 
den tid då Visby växte fram. De äldre tryckta 
Visbykartorna redovisas av Engeström 1988. 

Den karta, som Moberg byggt sin avhand
ling kring, har han själv ställt samman på 
grundval av skattläggningskartor (sockenkar
tor) från åren 1694-1704, så som han uppger 
på kartan. Hans gotlandskarta är således 
byggd på material från samma tid som Schil
ders karta från 1697 (se om dessa skattlägg-
ningskartor Siltberg 1986, s. 179: 2, ej citerad 
av Westholm). Moberg och Schilder bygger 
således på samma kartmaterial, när de beskri
ver Visbys omgivningar. 

Moberg har i samband med den löpande 
texten dels en geologisk översiktskarta på s. 
12, dels en karta över odlingsformerna på s. 43. 
På den geologiska kartan ligger Visby på 
kalkstensplatån, som övergår i ett område av 
sand och grus. På odlingskartan omgives Vis
by av ett ouppodlat, tämligen vidsträckt om
råde. Hans stora Gotlandskarta överensstäm
mer nära med de Geers 1900-talskarta. Den 
markerar åker-, ängs- och hagmarker samt 
anger dessutom förekomsten av några ladeir. 
Den nämnda 1800-talskartan är inte oberoen
de av Schilders karta. 

Schilder har på sin karta markerat ett antal 
åkrar nära inpå stadsmuren samt andra, 
spridda i skogsområdena på hällmarken. Hur 
pass sammanhållna de är märks endast ifråga 
om åkrarna intill stadsmuren och vid Söder
port. De är det däremot inte ifråga enn odlar
na, såvida man inte fäster sig vid att dessa alla 
är Visby-borgare. För övrigt öppnar de sig på 

olika ställen i hällmarksskogen som åkrar och 
betningar. Schilder anger vidare på kartan att 
några gränser mellan stadens och socknarnas 
ägor inte kan markeras, "emedan ingen deige-
l igjord" finnes där utan endast "Sandmo och 
Ljungmark". Det är således inte fråga om 
något sammanhållet "goda jo rdsområde" 
utan om spridda utnyttjade områden i häll-
marksskogen samt ett sammanhängande om
råde intill stadsmuren, som i varje fall under 
1600-talets slut utnyttjades av Visbyborgarna 
och Slottsladugården. Områdena närmast sta
den tycks ha uppodlats först under 1600-talet 
(se utgrävningsrönen från kv. Abborren I vid 
nuvarande Lasarettet år 1989, uppgift av R. 
Engeström). 

Klinten torde inte ha börjat utnyttjas för
rän samhällets tillväxt ökat med 1100-talet. 
Däri bör innefattas den mark, på vilken stads
muren senare byggdes och den sammanhållna 
odlingsbara marken intill muren. Den tende i 
steirt sett ha varit av samma art som Klintens 
mark. På 1400-talet hade borgarna urkund-
ligt belagda åkrar och betningar på Klinten. 
Två gårdar omtalas där också (Yrwing 1978, 
s. 194). Utanför stadsmuren känner varken 
Schilder eller Moberg till någon gårdsbebyg
gelse, bortsett från Slottsladugården. Under 
vikingatiden fanns det med säkerhet ännu be
tydande odlingsbara områden i stadsområdet 
nedanför Klinten. Kålgårdar fanns där ännu 
under senmedeltiden på flera ställen. Norrut 
låg Hästnäsgårdarna men inte inom närområ
det. De tillhörde i rättsligt avseende Endre 
ting liksom Slottsladugården Stenkumla ting 
(Siltberg 1986, s. 174 sp. 1). Införlivandet 
med Visby landsförsamling har säkerligen 
skett i samband med reformationen. 

Det är inte möjligt att hävda detta närom-
råde på andra sidan stadsmuren som ett bety
dande odlingsområde, jämförbart med en 
bördig gotländsk socken. Det har aldrig fun
gerat annat än i form av odlings- och betes
marker för Visbybengarna som ett tillskott i 
deras livsmedelsförsörjning. På 1600-talet 
ägde enligt M. Schilders jeirdebok från 1697 
(KKA, även i Medeltidsstaden 71, Appendix 3 
s. 353 ff, Engeström 1988 s. 28, A) borgmäs
taren och fem rådmän Visbygårdar med stall 
och lada, samtidigt som de innehade flera 
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åkrar och betningar i området utanför stads
muren (JB nr 1—9). Inom stadsområdet omta
las tre åkrar vid Silverhättan, S:ta Gertrud 
och S:t Clemens. Andra säges ligga vid Nor-
derport , Österport och Söderport (ibidem). 

Westholm har emellertid även åberopat 
skriftliga källor om detta närområde, nämli
gen Strelow och Spegel. Hon bygger på Spe
gel, då han passar bäst ihop med hennes upp
fattning, medan Spegel bygger på Strelow. 
Strelow berättar att det medeltida Visby hade 
12 000 invånare, av vilka alla "ämbetsmän", 
dvs. hantverkare och andra yrkesmän, utom 
guldsmeder och bagare, bodde utanför stads
muren, "där nu är åker" (Strelow 1633, s. 
120). Som vittnesbörd om dessa "yrkesmäns" 
bostäder utanför stadsmuren åberopar han 
"de många härliga, murade brunnarna" i åk
rarna "uden por terne" . 

Spegel har övertagit "de skönt murade brun
narna" men placerat dem i "förstäderna" till 
Visby i stället för "utanför portarna". Dessa 
förstäder, vilka är hans egen omtolkning av 
Strelow, låter han sträcka sig på ena sidan till 
Hästnäs, på andra till "Wible" (Spegel 1901, 
s. 57). De har aldrig existerat under medelti
den. Att Strelow avser medeltiden är själv
klart. Westholm övertar dessa brunnar, som 
hon tror att Spegel anser vara medeltida, vil
ket han naturligtvis gör i likhet med Strelow. 
Med hjälp av dem finner hon att förhistoriska 
gravar, skattfynd och lösfynd tyder på äldre 
föregångare till dem (1989, s. 81 sp. 2). 

Medeltida brunnar på Gotland byggdes 
med tillhuggna kalkstenar. Strelows "skönt 
murade" brunnar i åkrarna "utanför portar
na" i stadsmuren kan tillhöra senmedeltiden 
eller rent av 1500-talet. Visbyborgarna har 
behövt vatten till sina husdjur på betnings
markerna och möjligen också till sina odling
ar på åkrarna. Spegels "förstäder" stärker 
inte tilltron till honom. Vi vet enbart att Vis
byborgarna under medeltiden utnyttjat de 
odlingsbara delarna inom den "odugliga 
sandmon och ljungmarken" av närområdet 
utanför stadsmuren. Detsamma gäller om den 
stadsäga, som på 1400-talet övertogs av 
Slottsladugården. Några järnåldersgårdar kan 
inte hävdas på grundval av ett mindre antal 

ströfynd. Några kulturlager i närområdet ef
ter järnåldersgårdarna är inte kända (se t. ex. 
Westholm 1989, s. 67 sp. 1). Järnåldersgår
darna intill Visby måste avskrivas. De saknar 
f. n. vetenskapligt fundament. Den medeltida 
Bingebygården kan möjligen vara en indika
tion på att sådana kan ha funnits (Gerdin 
1987). 

2. När det gäller Westholms uppfattning om 
bebyggelseutvecklingen i Visbyområdet, ut
går jag från hennes sammanfattning. Hon 
skriver: "En sammanfattning av kända forn
lämningar i Visby landsförsamling visar, att 
området varit kontinuerligt bebott sedan 
bronsåldern. Från perioden vendel-vikingatid 
finns flera gravområden, tre till fyra skattfynd 
samt ett tjugotal lösfynd, som visar att Visbys 
nära omgivningar varit utnyttjade och bebod
da under denna för samhällets etablering vik
tiga tid." (S. 84 sp. 2.) I direkt sammanhang 
men i nytt stycke fortsätter hon så: "Dessa 
järnåldersgårdar har levt kvar in i medeltid" 
(ibidem). Järnåldersgårdarna kommer här 
helt oförmedlat in i sammanhanget. De är 
inte vetenskapligt konstaterade. 

Nu är det så att sannolikt endast två brons
åldersfynd gjorts inom Visbys närområde. 
Det ena gjordes i östra utkanten av närområ
det och synes kunna röra sig tim en eventuell 
boplats. Det andra fyndel utgöres av en en
staka bronsåldersgrav utan nära kontakt med 
Visby (s. 57 sp. 1) och av Nihlén närmast 
uppfattad som ett lösfynd i form av ett båg
spänne av brons (Nihlén 1939, s. 235). Dessa 
fynd hör inte på något sätt samman med Vis
bysamhällets s.k. "etablering". Bronsålders
fynd saknas nämligen helt i det medeltida 
stadsområdet. Hon tolkar de fynd, som 
gjorts, som vittnesbörd om en kontinuerlig 
befolkningsutveckling inom stadsområdet 
alltifrån bronsåldern. Några kulturlager från 
vendeltid är emellertid här inte kända (jfr 
Westholm 1989, s. 67 sp. 1). Inga järnålders-
gårdar kan ha legat i vägen för Visbyborna, 
när de började utnyttja närområdets odlings
bara marker för sin livsmedelsförsörjning, nå
got som kan ha skett redan under tidig medel
tid. 

Inom stadsområdet har sex fynd från 
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förromersk och romersk järnålder (400 
f. K r . - 4 0 0 e. Kr.) gjorts. Ett av fynden utgö
res av två Trajanusdenarer, vilka i vägd form 
var gångbara även under vikingatiden, alltså i 
sak fem säkra fynd (Nihlén 1939, s. 235, 
Westholm 1989, s. 671). Dessa ströfynd från 
en tidsrymd på omkring 1 000 år tillåter inga 
slutsatser om att stadsområdet varit bebott 
under denna tid. Två lösfynd från folkvand
ringstiden (400-600 e. Kr.) tillåter inte heller 
slutsatser av sådan art. Motsatsen är sannoli
kare. 

Med vendeltiden (600-800 e. Kr.) ökar an
talet lösfynd inom stadsområdet. Westholm 
räknar med sex lösfynd från 600-talet och 13 
indikationer från 700-talet. Bland dessa sena
re ingår en grav från Donners plats, daterad 
till sen vendeltid (Westholm 1989 s. 68 f ) . I 
fråga om graven på Donners plats synes date
ringen säker. Det rör sig dock om övergångs
tid till vikingatid. Annorlunda synes förhål
landet vara med fynden inom stadsområdet 
för övrigt. C 14-prov hänför det övervägande 
antalet till vikingatid, både i fråga om gravar 
och lösfynd (se Westlund, s. 68 f ) . Kulturla
ger inom stadsområdet är belagda först från 
vikingatid och då inom fem Visbykvarter 
(Westholm 1989, s. 68 sp. 2). Nihlén förkla
rar i sin skrift om forntidens Visby (Nihlén 
1939, s. 235), att det förefaller som om någon 
bosättning i eller intill det blivande Vis
by först skedde under folkvandringstiden 
(400—600 e. Kr.). Som ett minne om en bo
sättning strax intill Visby betraktar han grav
faltet på Östra begravningsplatsen, använt 
från 700-talet in på 1000-talet. 

Det torde således inte vara möjligt att av de 
gjorda fynden draga längre gående slutsatser 
än att ansatser till en bosättning inom stads
området eventuellt kan ha skett under sen 
vendeltid, ty kulturlager från vendeltid är inte 
kända inom stadsområdet (jfr Westholm 
1989, s. 67 sp. 1). 

Om närområdet har emellertid Lithberg på 
annat ställe än det av Westholm citerade en 
utförligare behandling. Han skriver där: 

Området närmast Visby är nu skoglöst, ofta med 
hällen eller strandburgarna liggande uppe i dagen. 
Om här en gång varit skog, har del varit samma 
magra barrskog som pä hela kuststräckan från Väst

kinde och till Kolens kvarn. Något inåt landet ligger 
dock enstaka fläckar av odlingsbar jord, sä är fallet 
öster och norr om Visborgs slott, vid Pilhagen, 
Gråbo och Länna sydost frän, vid Annelund och 
Katrinelund norrut samt utefter Endre och Folllng
bo väg, öster om staden. (Lithberg 1924, s. n.) 

Westholm citerar däremot ett ställe senare i 
skriften (s. vn). Där är han mera summarisk 
och för henne mindre kontroversiell (cit. 
ovan s. 1 f ) . Själv var j ag på urkundlig väg 
medveten om Visbyborgarnas utnyttjande av 
såväl närområdet som Klinten under 1400-
talet (Yrwing 1978, s. 194, sp. If., 196 sp. 1). 

Lithbergs viktiga konstaterande att stenål
dersboplatsens kulturlager låg i direkt kon
takt med de vikingatida eller tidig-medeltida 
kulturlagren, liksom senare arkeologiska iakt
tagelser (exempelvis i kv. Nunnan 1 samt kv. 
Novisen 5), visar att ingen bebyggelse funnits 
där mellan yngre stenålder och vikingatid. 
Samtidigt framgår det att från vikingatiden 
och tidig medeltid skedde en nybebyggelse på 
samma boplatsområde. Detta faktum får spe
ciellt intresse genom M. Mogrens grävnings
rapport Kvarteret Kalvskinnet genom 400 år 
(Visby 1988). 

Mogren betonar att de arkeologiska under
sökningarna i kvarteret åren 1973-1974 be
kräftade Lithbergs uppfattning genom att 
C 14-prov givit en datering till 900- och 1000-
talen av fynden. Stora mängder "båtnitar, 
tränaglar och repstumpar" grävdes fram. En 
båt föreföll ha förstörts genom brand (s. 44 
sp. 2). "Caupskip" har tydligen dragits upp 
på stranden till Gamla hamnen för reparation 
och förvaring. Mogrens skrift har av någon 
anledning förbisetts av Westholm. 

I Mogrens rapport möter den Gamla ham
nen som centrum för en verksamhet på 900-
talet, seim belyser vikingatidens betydelse för 
Visbysamhällets tillkeimst. Det kan inte keipp-
las samman med närområdets bönder. De 
bodde kvar på sina gårdar, även om enstaka 
av dess invånare under vikingatiden sökte sig 
en ny existens inom det framväxande Visby
samhället. 

3. Om man ställer sig frågan, varför Visby 
och inte i stället t .ex. Garn ( = Västergarn -
se därom Yrwing Got A 1986, s. 21) blev 
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Gotlands främsta hamn- och handelsplats un
der vikinga- och medeltid, kan man inte se 
bort ifrån Visbys nära omgivningar. S.-O. 
Lindquist anser visserligen att Visbys läge i en 
zon "med obebyggda hällmarker betyder ing
enting" om man ser hamnen som ett gemen
samt intresse för alla de gårdar, som utnyttja
de den (Lindquist 1980 s. 74). Med denna 
förutsättning utan tidsbegränsning är detta 
påstående en självklarhet. Om man däremot 
byter ut "alla gårdar, som utnyttjade den" 
mot "alla de gotländska farmän, seim utnyttja
de den under vikingatiden" blir "zonen med 
obebyggda hällmarker" inte betydelselös för 
Visby. Eventuella vikingatida landsvägar till 
Visby över "de skogsklädda hällmarkerna" 
mister då i stället sin betydelse. Då börjar inte 
Visby i Roma. Med en liten rubbning av 
Lindquists passare blir Garn och Krokståde i 
stället hemmahamnar för Romabygdens far
män. 

Som komplement till denna Lindquists 
skrift åberopar Westholm den nämnda 1989 
under utgivning varande skriften, där han 
kommer att konstatera ett bördigt och väl 
sammanhållet jordbruksområde på andra si
dan Klinten. Storleken på det har Westheihn, 
som vi sett, bestämt till en gotländsk sticken 
med 10-15 gårdar. Ägarna till dessa gårdar 
blir enligt Westholm under vendeltid koloni
satörer i det nuvarande stadsområdet och 
grundar Visbysamhället, som Westheihn upp
fattar som dessa bönders hamn- och handels
plats. Den obebyggda hällmarken har hon då 
också förklarat vara förbindelsebefordrande 
(1989, s. 79 ff). 

Gotland framstår i GL som ett rent bonde
land (Yrwing 1979, s. lOOff). Ön var i äldre 
tid närmast självförsörjande. Överproduktion 
förekom endast ifråga eim animaliska livsme
del. Införsel av råg, mjöl och malt synes av 
och till ha förekommit från Sverige och sena
re även ifrån Preussen och Ostbalticum. Åk
rarna var oftast små och låg inbäddade i ängs-
och betesmarker (Moberg 1938, s. 25). Får, 
getter, svin och nötkreatur hölls alltsedan 
yngre stenåldern (Nihlén 1939, s. 216). 

Vad hade då den gutniske bonden att sälja 
under vikingatiden? I Gotlands medeltid gjorde 
jag en sammanställning av vad ein producera

de under medeltiden. För utförsel syns under 
äldre tid den gutniska smideskonsten på 
landsbygd och i Visby ha framställt spjutspet
sar och svärd, som utfördes till Finland och 
Ostbalticum in på 1200-talet. En konstnärlig 
produktion i kalk- och sandsten arbetade ock
så för utförsel. Bönderna producerade i all
mänhet endast ull, skinn, hudar och vadmal i 
så stor omfattning att utförsel kan ha före
kommit. 

Under vikingatiden blev Visbykusten sam
lingsplats för de gutniska farmän, som ägnade 
sig åt transitohandel mellan den baltiska Nor
den och Västeuropa. De kom från olika delar 
av ön, och det varuutbyte, som de förmedla
de, hade föga med öns egen produktion att 
göra. För farmännen betydde det stora vins
ter i silver- och i någon mån i guldmynt. 
Endast i undantagsfall rörde det sig om till
skott till livsmedelsförsörjningen. Den av hol
mar skyddade inbuktningen i Visbykusten 
drog till sig en interbaltisk handel under den 
tid farmännen låg kvar där under sina kollek
tivt företagna handelsfärder. Samtidigt växte 
där fram ett hantverk till gagn för farmän-
nens "caupskip" och för det vikingatida sam
hällets tillväxt. Därigentim bereddes existens
möjligheter för en inflyttning av gutar till det 
framväxande samhället. 

Gun Westholm räknar med ett vendeltida 
Visbysamhälle i anknytning till den gamla 
hamnen. Tanken återkommer från och till i 
hennes text, oftast sammankopplad med det 
vikingatida samhället. För att närmare belysa 
detta samhälle och förklara dess uppkomst 
tillgriper hem Mobergs skildring av en got
ländsk fiskehamn på 1600-talet (Moberg 
1938, s. 60 f ) . Det rör sig om det vid denna 
tiden välorganiserade Gnisvärd. Organisatio
nen av det vendeltida fiskeläget Visby säges 
ha kunnat vara likartad (1989, s. 80 sp. 1 f ) . 
Så skildrar hon Visbysamhällets tillkomst: 
Gårdar inom närområdet, som ägde rätt till 
strand i stadsområdet, nedanför Klinten, bil
dade "hamnlag" tillsammans med gårdar, 
som saknade "strandrätt" . Därmed fick in-
landsgärdarna tillsammans med gårdarna i 
närområdet laglig rätt att utnyttja strandom
rådet för handel och fiske. Hamnlaget skall 
ha fördelat tomterna och en hamnfogde ha 
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övervakat ordningen. Hamnlagets gärdar fick 
sin begravningsplats vid Kopparsvik. Gårds
ägarnas utskickade begrovs däremot vid 
Donners plats sedan vendeltiden, allt enligt 
Westholm, 

Om begravningsplatsen söder om Visby vid 
Kopparsvik där vikingagravar påträffats i 
själva strandvallen, har Nihlén också uttalat 
sig. Han anser den vara en "grannboplats" 
till den äldre bosättning från 700-talet, vilken 
han menar ha använt gravfaltet vid Östra be
gravningsplatsen (Nihlén 1939, s. 35). Han 
räknar således med två olika bosättningar 
utanför stadsområdet, en vendeltida och en 
vikingatida. 

Westholms vendeltida bosättning inom 
stadsområdet hade, säger hon i sammanfatt
ningen (s. 86 sp. 2), endast "små och enkla" 
byggnader, därför att gårdsägarna själva inte 
bodde inom stadsområdet utan endast deras 
där verksamma tjänare. I samband med dessa 
vendeltida "små och enkla" hus har hon 
emellertid känt sig tvingad att också erkänna 
att dessa hus "ännu ej är påträffade" (s. 86 
sp. 2). Tills så skett existerar de alltsä inte. 
Ingenting antyder heller att man kommer att 
finna dem. 

Medan Nihlén räknar med en vikingatida 
bosättning vid Kopparsvik, varigenom grav
fältet får en naturlig förklaring, tvingas West-
liolm att förklara, varför handclsbönderna 
inle- förde sina döda hem till gårdsgravfälten 
med någon sökt föreställning om nyttan av att 
vila i närheten av havet (1989, s. 80 sp. 2). 

Efter denna presentation av Visbysamhällct 
som ett inte permanent befolkat samhälle 
ännu i början av 1100-talet säges dock Visby 
redan på 1100-talet ha framstått seim "en 
centralort på Gotland, kanske genom etl för 
hela ön gemensamt beslut i samband med 
skatteuppgörelsen med sveakonungen" (s. 91 
sp. 2). Detta är nonsens. Tributuppgörelsen 
mellan Gotland och sveakonungen är en ty
piskt vikingatida uppgörelse och tillhör senast 
sista hälften av 1000-talet. Den har ingen an
knytning till Visby utan snarare till Reima, 
även om Visby då existerade som ett perma
nent befolkat samhälle, såsom det starkt öka
de fyndmaterialct, förekommande även i kon
centrat, samt konstaterade kulturlager förut

sätter. De människor, som vistats inom stads
området under vendeltid har däremot inte 
lämnat efter sig några kulturlager (Westholm 
1989, s. 75 sp. 2). 

När Westholm för "tomt- och gatusyste-
mets" tillkomst i Visbysamhällct "tillbaka till 
800-tal, ev. längre" (1989, s. 86 sp. 1, jfr s. 
74 ff), måste man fråga sig, hur detta varit 
möjligt i ett icke permanent befolkat område 
med karaktär av fiskeläge, där man inte fun
nit några hus tillhöriga en eventuell befolk
ning. Hur kunde man planera ett gatusystem 
för ett först 200 år senare tillkommet samhäl
le? Logiskt sammanhang mellan olika partier i 
skriften saknas ej sällan. 

Westholm undviker konsekvent att ange var 
enligt hennes uppfattning den definitions-
mässiga gränsen mellan vikingatid och medel
tid ligger, dvs. den är inte tidsbestämd. Detta 
undviker hon genom att låta vikingatid övergå 
i medeltid med 1000-talets slut. En defini-
tionsmässig precisering har emellertid ett av
görande intresse med hänsyn till de arkeologi
ska material hon utgår från och de slutsatser 
hon drager därav i sin framställning. Jag an
för därför några exempel. De kan flerfaldi-
gas. 

På s. 74 sp. 2 hävdar Westholm att man 
tack vare Farddins arbeten och arkeologiska 
undersökningar vet att gatunätet i flera fall 
går tillbaka till "tidig medeltid". I fortsätt
ningen säger författaren emellertid att gräv
ningar antyder att "delar av gatusystemet" 
går tillbaka till "förhistorisk tid" utan närma
re precisering. Det innebär ett oklart hopp 
tillbaka i tiden utan underbyggnad. Läsaren 
måste i stället ta fasta på Fardelin. 

Överst på s. 75 möter så läsaren en kart
bild, gjord av författaren, som säges visa Vis
by under vikingatiden. Ett "sgrafferat" områ
de anges visa "bebyggelsens utveckling under 
1000-talet", medan ett antal prickar, spridda 
omkring bebyggelsen förklaras markera "för
historiska gravar", dock inte närmare tidsbe
stämda. Det oaktat är de tydligen avsedda att 
bevisa att dessa i förhistorisk tid avlidna Vis
bybor skapat delar av Visbysamhällets gatu
system. Ingen kan ha möjlighet att med hjälp 
av Westholms framställning avgöra, när detta 
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"förhistoriska gatusystem" kan ha tillkommit, 
i synnerhet som författaren menar att Visby 
inte nödvändigtvis behöver ha varit "perma
nent bebott förrän in på 1100-talet" (s. 81 sp. 
1 st. 4). 

I en förteckning över vikingatida indikatio
ner (s. 68 sp. 2) fördelar hon dessa som tillhö
rande 800-talet ( = 4 ) , 900-talet ( = 1 1 ) och 
1000-talet ( = 2 1 ) . På s. 53 förtecknar hon 
likaledes daterade vikingatida föremål under 
Bl och B2. Därvid rör hon sig i följande 
ordning med 1000-tal, Vikingatidens slut, Ti
dig medeltid samt ännu två gånger med 1000-
tal. Var "vikingatidens slut" befinner sig i 
denna förteckning förblir oklart (jfr även s. 
8 8 - 9 1 , där tidsbestämmelsen 1000-tal väl av
ser vikingatidens slut). 

Det kan tilläggas att genom en extraopposi-
tion vid avhandlingens framläggande av Förs
te Antikvarie R. Engeström vid RAA presen
terades det sedan 1981 genom denne och 
filosofie magister Alf Bråthen, Trollhättan, 
bedrivna forskningsprojektet "Gotlands den
drokronologi". Dess exakta trädateringar av
viker helt mot resultaten från de måhända 
osäkert kalibrerade C-14 analyser av trävirken 
i kv. Apoteket 4, som Westheilm stöder sig på. 
Trädateringar av flera arkeologiska fyndplat
ser i Visby, exempelvis Klosterbrunnsgatans 
träbroläggningar, vilka J. Fardelin i väsentlig 
grad stöder sig på vid sin tolkning av Visby 
gatusystems ålder, avviker markant från West
holms uppfattning om gatunätets ålder. Av
handlingens kronologiska ryggrad synes där
med helt osäker. 

4. Ovan gjorda framställning belyses ytterliga
re av Anna-Lena Gerdins otryckta uppsats 
"Visbyområdet under järnålder och medel
tid" (Gerdin 1987). Gerdin anför inlednings
vis Fritzells uppfattning att mot ödemarksteo
rin "talar främst av allt det förefintliga breda 
bälte, uppfyllt med mängder av gravar och 
fornfynd från romersk järnålder och vikinga
tid, som omger Visby" (Fritzell 1963, s. 57). 
För att värdera bärkraften i denna uppfatt
ning ger Gerdin en sakligt väl belagd översikt 
av fornlämningsbeståndet "i och runt Visby", 
begränsad till "vad som i dag är Visby fastig
hetsområde" (s. 1 f ) . Detta område motsva

rar i huvudsak, vad som ovan benämnts "Vis
bys närområde". Fritzells uppfattning har 
helt förbigåtts av Westholm. Enligt Gerdin 
utgörs fornlämningarna av gravar, gravfält 
och boplatser, redovisade på en fornläm-
ningskarta. Ifråga om gravfält förklarar hon 
att "utanför ringmuren finns på fornläm-
ningskartan endast sex markeringar inom en 
radie av 2 km, räknat från Almedalen". Dessa 
är Kopparsvik, Värnhem/Lyckåker, Östra be
gravningsplatsen, Bingeby och Hejdebyväg. 
Kopparsviksfältet är beläget 1 300 m söder 
om Almedalen (s. 8). Gerdin framhåller att 
gravarna dominerar fornfynden inom områ
det. Däremot är husgrunder, liksom boplats
fynd av annat slag endast belagda från ett 
fåtal platser. Boplatslämningar från järnålder 
finns på två ställen nordöst och nordväst om 
gården Stora Hästnäs, vilken jag ovan inte 
räknat till Visbys närområde. Vid Furulund-
Terra Nova finns boplatslämningar från 
brons- och förromersk järnålder (s. 9). 

Två gravfält har enligt Gerdin inte kunnat 
anknytas till några boplatser, nämligen grav
fältet vid Annelund med ca 400 gravar, date
rande sig från övergångstiden stenålder
bronsålder in i romersk tid, samt Bingebyg-
ravfältet som använts från romersk järnålder 
in i vendeltid. Endast ifråga om Bingebygrav-
fältet finns vissa indikationer på en boplats (s. 
10). Den gård som Gerdin undersökt i Binge
by, är från medeltiden (s. 19). Gerdins fram
ställning lämnar intet utrymme för Wes
tholms "godajordsområde" med dess 10-15 
gårdar inom Visby närområde under järnål
dern. De boplatslämningar, som belagts, lig
ger dessutom i utkanterna av närområdet. 

De undersökta gravarna på Kopparsviks-
gravfältet och Gustavsviksgravfältet är från 
vikingatiden (Gerdin s. 16). Detta överens
stämmer med min framställning i Visby - Han
sestad på Gotland. Detta gäller även ifråga om 
gravarnas mansdominans (Gerdin s. 13—17). 
Gerdin finner dock Fritzells uppfattning rik
tig. Området har inte varit någon ödemark 
under järnålder och vikingatid. Gravar och 
gravfält talar emot en sådan uppfattning (s. 
19). Närområdet synes knappast ha varit be
byggt, även om man rört sig där under ven
del- och vikingatid. 
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Fritzell, Westholm och Gerdin har emeller
tid inte observerat att alla av Westholm nämn
da och förbisedda arkeologer och geografer 
liksom deras "avskrivare", när de behandlar 
Visbys omgivningar som ett magert och öde 
område (vilket jag modifierat till ett "närmast 
öde" område), anser att Visby saknar ett na
turligt uppland. Den odlingsbara jord , som 
finns på några ställen inom närområdet och 
inte kunnat visas ha brukats under vendel-
och vikingatid, kan inte utgöra något upp
land för en framväxande hamn- och handels
plats. 

Den ende som på 1980-talet haft blick där
för är S.-O. Lindquist. Han vill visa att ett 
verkligt uppland inte saknades och menar att 
"Visby börjar i Roma" (Lindquist 1980, s. 71 
sp. 2 f ) . Naturförhållandena, dvs. i synnerhet 
en naturligt lämpad skeppshamn med tillgång 
till färskvatten, är av grundläggande betydel
se. Utvecklingen styrs enligt Lindquist dock 
"av andra faktorer". Med rätta betonar han 
att en hamn och handelsplats kräver "ett in
fluensområde som omfattar dels det egna 
upplandet, dels platser på andra sidan havet, 
där köpmän finns som vill idka handel i ham
nen ifråga". Därför utsträcker han Visbys 
uppland till "hela den centrala gårdstäta od
lingsbygden med Roma i centrum" (Lindquist 
1980, s. 73). Detta sker med passarens hjälp, 
som vi ovan påpekat. Man kan dock lika gärna 
sätta passarens spets i en punkt som gör 
Krokståde och Västergarn till Romabygdens 
naturliga hamnplatser. Romabygdens förbin
delser med Visbykusten upprätthölls bäst ge
nom kustfart med båt. Man undvek under 
vendel- och vikingatid troligen den besvärliga 
landfarten genom hällmarksskogen. När be
folkningen i det nuvarande stadsområdet väx
te till blev det nödvändigt att utnyttja närom
rådets odlingsbara jord . Därför måste man 
fråga sig varför Visby och inte Västergarn, 
som hade ett verkligt uppland och en god 
hamn, utvecklades till Gotlands enda stad. 
Förklaringen torde vara "influensområdet", 
som Lindquist anger som dubbelsidigt: det 
egna upplandet — för Visbykusten hela ön 
Gotland - och platser på andra sidan havet — 
för Visbykusten Mälarområdet, Ostbaltikum 
och Novgorod under vikingatiden. 

Med 1100-talet blev Visby den centrala 
hamnen för Östersjöhandeln. Bakgrunden 
därför var den gotländska handelns utveck
ling under vikingatiden (se därom Yrwing 
1978, s. 103-104, om Baltikum och Novgo
rod s. 131 f ) . 

Jag har satt Visbykustens betydelse för Visby
samhällets tillkomst i samband med de två 
gravfälten intill kustlinjen, det ena norr om 
Gamla Visbyhamnen vid Gustavsvik, det and
ra söder om samma hamn vid Kopparsvik. 
Kopparsvikgravfältets gravar i norra delen av 
fältet, dvs. den del som ligger närmast staden, 
utgörs till 90 % av mansgravar. Gravfältet vid 
Gustavsvik företer liknande maskulin över
vikt, allt enligt vad som konstaterats genom 
arkeologiska utgrävningar. Gravfälten är från 
tiden 900-1050. De tillhör delvis tiden efter 
Birkas undergång, då den gutniska farmanna-
handeln hade en blomstringstid, sedan den 
svenska Rysslandshandeln minskat i betydel
se. Gutniska farmäns närvaro på Novgorod-
marknaden vid samma tid är belagd genom 
att deras Olofskyrka i Novgorod namnes i en 
runinskrift, daterad till 1070-talet (Yrwing 
1978, s. 132 sp. 2, 1986 s. 26 f ) . 

Mellan de ovan nämnda gravfälten ligger 
det vikingatida Visby-samhället. Det synes 
vara Visbykusten, som i början av vikingati
den fick betydelse för de gutniska farmännen 
som samlings- och utgångspunkt för deras 
kollektiva färder till Mälarområdet, Finland, 
Ostbalticum och Novgorod. Därigenom ska
pades förutsättningar för de fynd av "nitar, 
tränaglar och repstumpar", som gjordes i kv. 
Kalvskinnet vid grävningarna 1973-1974, 
dvs. för tillkomsten av det vikingatida Visby
samhället ovanför den Gamla hamnen. West
holms få lokala bondgårdar har föga betydel
se i det sammanhanget. Dessa gårdsägare kan 
inte ha stått bakom vikingatidens dynamiska 
befolkningstillväxt inom det nuvarande stads
området. Deras existens inom närområdet är 
dessutom tvivelaktig. Några kulturlager inom 
närområdet har de inte lämnat efter sig. Bön
derna i det bördigare inlandet lämnade inte 
gärna sina gårdar. De visste att deras ställning 
i det gutniska samhället vilade på att de var 
gårdsägare. Den ställningen bytte de inte ut 
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mot att bli "kolonisatörer" i området nedan
för IClinten. 

Det vikingatida samhällets förbindelser 
med inlandet försvårades inte så mycket ge
neim kalkstenshällarna som genom hällmarks
skogarna, vilka under vikinga- och tidigmedel
tid måste ha varit mera hindersamma än un
der senmedeltiden, då man väl efter hand 
lyckades bryta upp vägar genom snårskogen. 

"Vid 1100-talets början var Visby troligen i 
mångt och mycket fortfarande en bondeägd 
stad", säger Westholm (1989, s. 32 sp. 1). Det 
var varken "bondeägt" eller en stad vid den
na tid. Som stad uppfattades Visby först med 
1220-talet. Ordet "civilas" användes av påve
stolen första gången i urkunderna 1226. Se
dan återkommer denna beteckning regelbun
det, då platsen utgjorde ett eget rättsområde 
med tätbebyggelse och hade en befäst hamn 
med livlig transitohandel (Yrwing 1986, s. 
42 f) . 
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On the Origin of the Runes 

The question of the invention of the specific 
Germanic alphabet, the futhark, has long 
been hotly disputed. Every body seems to 
agree that the runes were not invented spon-
taneously. Like every other European alpha
bet they were derived from an older alphabet, 
ultimately from the Phoenician one. But 
which alphabet was the immediate prototype 
of the runes? 

There seems to be three main theories as to 
the origin of the runes: The "Greek theory", 
proposed by S. Bugge (1905-1913) and O. 
von Friesen (1906, 1931, 1933), the "Etrus-
can theory", whose protagonists were C. J. S. 

Marstränder (1928) and M. Hammarström 
(1930), and the "Latin theory" launched by 
L. Wimmer (1874, 1887), H. Pedersen (1923), 
F. Askeberg (1944), Eric Moltke (1981) and 
Bengt Odenstedt (1988). Odenstedt has 
summed up today's situation admirably: the 
runes are now generally bdieved to be derived 
from the Latin capitals. At first sight this ap
pears quite convincing, but it is difficult to 
accept the whole of the argument. 

Even though the oldest inscription, dating 
from the second half of the second century 
A.D. was found in Norway, no less than 14 
inscriptions dating from about 200 A.D. have 
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