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Ryktet om de gotländska farmannens död är högaktuellt 

Det har hunnit rinna en del vatten under b r o 
arna sedan Jens Lerbom kommenterade utgi
vandet av min bok Farmän, bönder och gotländskt 
borgerskap (Fornvännen 2000 s. 42 ff), så det är väl 
hög tid för att ge en replik. Till att börja med 
glädjer det mig att Lerbom ändå är så positiv 
som han är. Jag noterar dock att han - som vän
tat - värjer sig mot att jag vill »avskaffa» de me
deltida gotländska farmännen, och därom ska 
jag strax orda mera. Att det är en »helig ko» 
detta med de gotländska farmännen har jag 
emellertid fått erfara mer än någonsin efter pu
bliceringen av min bok. Inte från Lerbom, men 
väl från annat håll som jag här inte närmare be
höver gå in på. Men tydligen har mitt resone
mang gjort så pass mycket intryck att han tän
ker sig farmännen i ett annat perspektiv än det 
gängse. Om han menar att en farmän är som 
Lauritz Brentings 163g, som far över i en liten 
skuta med några russ, så har han ändock i stort 
accepterat mina slutsatser. Nämligen att de tra
ditionella, transitohandlande farmännen - de 
som påstods köpa vax och pälsverk i Novgorod 
och sedan föra det till det engelska hovet - in
te existerat efter vikingatiden. Av skäl som jag 
ska återkomma till tvivlar jag dock på att det ens 
funnits »farmän» som Lauritz Brentings mel
lan 11 ootalets slut och 150otalets början. 
Men först ska jag ge svar på en del frågor och 
berättigade förtydliganden, enligt Lerboms dis
position. 

Det sägs att jag menar att farmännen försvann 
redan före 11 ootalet (s. 42), vilket nog är en 
missuppfattning av hur jag uttryckt mig. Min 
åsikt är, att de försvinner under 11 ootalet, 
men att processen inleds redan i looo-taleis 
slut, för att accelerera mot 1 loota le ts mitt. 
Inte heller menar jag att de få skattfynden från 
medeltiden skulle spegla ett förändrat han
delsmönster. Jag nämner endast dessa som en 
av de felaktiga grunder på vilka hypotesen om 
de medeltida farmaiishönderna vilar. Däremot 
är det riktigt att jag avvisar vikingatida fynd som 
bevis för farmän på 1200ta le t Det är egentli

gen inte konstigare än att avvisa att t. ex. den 
svenska armén under första världskriget skulle 
ha bestått av karoliner bara för atl den gjorde 
så under det stora nordiska kriget. Däremellan 
är det tvåhundra år, liksom mellan »farnianna-
runstenarna» och de gotländska köpmännens 
uppträdande i engelska tullistor på 1 250-talet 

Vad gäller stadsmurens uppförande så har 
Lerbom ialt i atl denna i sig inte säger något 
om färmannahandel eller inte från Visby. Men 
anledningen till att jag behandlar densamma 
är för att visa, att den inte kan användas som be
vis for farmännen. Hela denna första del är 
nämligen en kritisk genomgång av de s. k. »be
visen» för farmannens existens. Och bär menar 
jag att Lerbom gör sig skyldig till ett grundläg
gande metodfel. Det är nämligen så, att man 
inte kan utgå från att hypotesen om farmän är 
primär. Den är i allra högsta grad sekundär och 
måste först bevisas eller styrkas. Det går alltså 
inte att tänka sig atl vi har en hundra år gam
mal styrkt teori om gotländska farmän som 
måste motbevisas. Det behövs nämligen inte 
alls om det inte finns några bärande bevis eller 
indikationer för medeltida farmän. 

De facto har vi inte ett enda säkerl belägg för all 
landsbygdsbor bedrivit någon Innklig fjärrhandel li
den ca 1100— 1 yoo\ Det är ju ett märkligt för
hållande om bondeseglats skulle ha förekom
mit, och blir ännu märkligare i skenet av att de 
dyker upp först under 1500-talet, då hela öns 
handelsvolym var ofantligt mycket mindre än 
under 1200 och 1300-tal. Det enda vi har är ett 
antal det kan vara så alt. Stenhusen kan ha an
vänts av farmän (alt de fått det konstruerade 
epitetet »farmannabus» är långt ifrån något be
vis), bland de omtalade gotländska köpmän
nen i England kan någon ha varit landsbygds-
bo, dokumenten från 1 200-talet kan vittna om 
att bondeseglats har förekommit, .stadsmuren 
kan möjligen tolkas som motsättningar mellan 
land och stad med grund i handelsmotsätt
ningar, den tydliga aktiviteten i vissa lantham-
nai före ca 1 100 kan vittna om senare handel, 
och sändebud under 1 200-talet kan ha kommit 
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från Gotlands landsbygd. I andra samman
hang skulle så svaga grunder, menar jag, knap
past ens leda fram till en hypotes. 

Trots allt ska vi ju också vara medvetna om, 
att ingen historieskrivare före Adolf Björkan-
ders avhandling om Visbys tillblivelse (Till Vis-
hy stads äldsla historia. Uppsala i8g8) nämner 
några gotländska bondeköpmän, och att de då 
tillkommer beror ju uteslutande på att han vil
le se Visby som en tysk kolonial skapelse. Och 
utifrån ett sådant perspektiv måste ju självklart 
de gutniska köpmännen ha varit bönder. Men 
Björkanders avhandling har för längesedan 
lagts åt sidan, men däremot inte den därur 
framsprungna hypotesen om farmännen. 

Vad gäller silverskatterna så finns det ingen 
anledning för mig alt närmare kommentera 
dessa, eftersom jag inte tar ställning till varför 
de upphör. Frågan är komplex och jag har inga 
bärande skäl för att ha någon åsikt alls. Där
emot så är det naturligtvis en viktig fråga hur 
bönderna hade råd att bygga kyrkor och sten
hus. Självklart hade det varit önskvärt atl info
ga det i boken, men då jag delvis hade all fi
nansiera tryckningen själv måste jag, fattig som 
jag är, försöka minimera innehållet. Senare har 
jag dock ingående diskuterat detta förhållande 
(tidskriften Hamnlagar nr. 2, 2001) och jag me
nar, att den mycket höga jordbruksproduktio
nen i kombination med det obefintliga skatte
trycket ger svaret på denna fråga. 

Vad gäller de medellida inskrifterna, vilka 
Lerbom menar »kanske (min kursivering) åter
speglar helt andra ideal än de vikingatida», så 
är det helt enkelt så att de inte vittnar om några 
färmansbönder. Inte ens ett kanske kan ändra 
på det förhållandet så länge farmännen är en i 
högsia grad obestyrkt hypotes. 

Angående vilka som representerar ön i för
dragen så är vi åter framme vid ett kun ske löt 
landsbygdens del. Jag kan ge Lerbom rätt i att 
sändebudet i i g 2 inle avgjort måste komina 
från Visby. Men det var där hela konflikten ha
de sin upprinnelse, i och med att tyskarna star
tade den, och det förefaller därför mest natur
ligt atl man där måste la itu med saken. |ag vill 
också passa på aii tillägga att jag uppmärksam
mats på en troligare tolkning av den ryska 
namnformen »Arbud» än Gerwid. Direkt iden

tiskt måste nämligen namnet (H)albot anses 
vara, vilket måste vara det riktiga (jmf min arti
kel Die fruheste deutsche Ansiedlung auf dem 
»gotischen Ufer», Hansische Geschichtsblåtterhd 
1 18, Köln 2000). 

Holmaten och Jacob Kuringe vill jag dock 
påstå måste ha varit Visbybor. Förutom att det 
är naturligt vid denna tidpunkt så är också nam
nen främmande för den gotländska landsbyg
den. Holmaten är snarast av fasilandssvenski 
eller möjligen danskt ursprung och Kuringe är 
avlett ur namnet »Kure», vilken släkt fanns i sta
den och vilket är ett främmande namn för 
landsbygden. Senare uppträder Hans Bottilfs-
son Kuringe (1320), väl identisk med visbyråd
mannen Johannes Kuringe (ca 1342) och B o 
tulf Kuringe 1459 i Visby. Den Johannes Ku-
ringe som är känd i Källunge i mitten av 1300-
talet menar jag var utflyttad frän Visby och har 
namngivit gårdarna Kullingbo (Kuringabo) 
och senare Kullsarve (Kuringsarve). Som jäm
förelse kan t. ex. nämnas gårdarna Drakarve och 
Prostarve, vilka rimligen har namn eller visbv-
släktema Drake och Provest. 

Jag vill ocksä påpeka, att dokumentet 1 280 
i allra högsia grad vittnar om visbygotlänning
ar, eftersom de är de enda som nämns. Dessutom 
sigillerandes ined landets sigill. Vi har alltså ett 
lleital dokument som kan knytas till Visbybor, 
men inte ett enda som kan bindas lill någon en
da landsbygdsbo. Intressant i sammanhanget 
är j u också, att i så gott som alla dokument, åt
minstone från 1200-talets sisla hälft och fram
åt, så är »Gotlandia» synonymt med Visby. Råd
män och borgare i Visby sägs lika ofta vara bor
gare »de Gotlandia» som »deWisbu». När lands
bygden avses så är det däremot i alhnäenhet 
med formeln »de terra Gotlandic*. Det är hög 
lid att vi frågar oss varför så var fallet om inte 
Visby ocksä var synonymt med gotländsk han
del. 

Att jag inte diskuterar dokumentet av 1402 
beror hell enkelt på att det faller utanför tids
ramen, vilken jag satte till 1320. Men däremot 
är det inte märkligt att visbyborgarna inte 
nämns, eftersom del endast speglar ett hyres
avtal mellan ägarna av Gotenhol (golländska 
landsbygden) och de som önskar hyra gården 
(hansan). Det vittnar heller inte om någol av-
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görande inflytande i handeln, bara om att 
landsbygden vid något tillfälle lyckats styrka sin 
äganderätt till gården och inte velat släppa 
denna. Personligen bar jag tänkt tanken, att en 
konflikt om ägandet blivit aktuell efter inbör
deskriget Den gotländska landsbygden bar då 
kunnat styrka sin äganderätt, vilket k.m ba fan 
till följd att visbybor och andra »banseater» ute
stängts från gården en lid. Del skulle nämligen 
också kunna göra Liibecks attack mot Visby i 
frågan om appellationsrätten vid Pelershof i 
början av i 290-talet förståelig. Att hanseaterna 
stängts ute från Gotcnbof borde ju kraftigt ha 
undergrävt Visbys auktoritet ocb banat väg för 
Liibeck. Att den gotländska staden sedan i bör

jan av 1310-talet kunde gå till motattack skulle 
då kunna indikera, att man åter ordnat tillgång 
till Gotenhof. 

Vad gäller de säkra eller osäkra gotländska 
köpmännen så vänder sig Lerbom mot att jag 
kopplar ihop individer i förbindelser med vis-
bybor med elt visbyborgerskap. I sammanhanget 
vill jag hävda principen om »Ockhams rak
kniv». Dvs. all den enklaste förklaringen i all
mänhet är den riktiga. Och den enklaste för
klaringen är att visbybor går ihop med andra 
visbybor, särskilt som del inle linns ett enda me
deltida belägg för samröre mellan en lands-
bygdsbo och en visbybo inom fjärrhanddn. 
Det räcker inte bara med atl säga att bönder 
kan ha samverkat ined visbybor för att det ska 
bli så. För att ta Lerboms eget sätt alt resonera 
så gör det det ungefär lika troligt som atl man 
samverkade med samer. Avståndet mellan got-
lands landsbygd och Lappland är ju kortare än 
del lill England. 

Detsamma gäller köpmannen Johannes i 
England. Sannolikheten för att han skulle vara 
identisk med Johannes Ducker eller någon av 
de andra på Gotlands landsbygd av Lerbom 
nämnda måste anses som obefintlig i jämförel
se med att Johannes Moppe, Johannes Fare, 
Johannes Poppe ocb Johannes Swart faktiskt 
kan beläggas som englandsköpmän. Det kan 
ingen av de av Lerbom uppräknade. Med risk 
för att bli tjatig sä kan inle en enda gotländsk 
köpman tveklöst sägas vara lian goilands lands
bygd, eller ens starkt indikerat. Som jämförelse 
kan också nämnas, att tex . Sigleif Sussc oftast 

bara kallas »Sigleif från Gotland» och att 
många av englandaköpmännen dyker upp mer 
än en gång i de engelska hamnarna. 

Angående detta med Olof och Botulf så har 
Lerbom rätt i att jag borde ha avgivit en när
mare förklaring. Denna är dock, att det faktiskt 
i tillgängligt källmaterial av handelakaraktär 
överlag är ovanligt att bröder seglar och upp
träder på det sätt som Olof och Boiulf gör. Det 
överlägset vanligaste förhållandet är att inan 
uppträder en ocb en, eller med kompanjoner 
som i allmänhet tillkommit genom giftermål av 
något slag. Därför anser jag det högst osannolikt 
att slumpen skulle vara sådan, att två bröder 
kunde vara från Gotlands landsbygd när inte ens 
en enda gotländsk köpman kan styrkas vara där
ifrån. 

Lerbom menar avslutningsvis, angående 
detta med säkra och osäkra personer, att jag 
hamnat i ett cirkelresonemang som inte känns 
övertygande. Rörande det vill jag bara säga. all 
vi har en stor mängd säkert belagda visbybor 
som uppträder i fjärrhandeln, men vi bar inte 
ett enda starkt indicium för att där linns lands-
bygdsbor. Att därför säga att sannolikheten är 
stor för alt fyra osäkra fäll skulle vara visbybor 
menar jag är högst befogat. Att säga att där 
fanns nägon sannolikhet lör att de skulle vara 
landsbygdsbor är egentligen inget annal än ett 
önsketänkande. 

Vad gäller Johannes Kaltlund sä är del fak
tiskt sä, alt där linns förhållanden som jag ha
de missat att tillföra då boken skrevs. Del är 
nämligen så, att han i källan tillsammans med 
Andreas van Kampen kallas för tysk köpman. 
Det vill säga, alt han var tyskspråkig, vilket jag 
ät övertygad om <m även Lerbom instämmer i, 
att ett sådant förhållande för en »giilni.sk» köp
man bara är tänkbart i Visby. Jag kunde därför 
egentligen lämna honom och gä vidare, men 
del Fortsatta resonemanget kräver ett förtydli
gande från min sida rörande min forskning. 

Frågan om personers inbördes släktskap är 
överlag svårgripbara. I mitt forskningamateria] 
bar jag ca 1 o 000 medeltida visbybor med släk
tingar registrerade. I tjugofem års tid bar jag mer 
eller mindre intensivt samlat material från tu
sentals källor. Jag bar börjat att sammanställa 
det, men då det lår ske pä min fritid gar del 
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synnerligen långsamt. Eftersom jag inte heller 
lyckats övertyga några stipendieinstitutioner 
om hur viktigt detta är så är den troligaste ut
vecklingen, att kunskapen och mitt material 
försvinner med mig och går förlorat för fram
tida forskning. För alt i någon liten mån råda 
boi på detta bar jag vall att deponera bearbetat 
material som datafiler på landsarkivet i Visby, 
på Sveriges medeltida personnamn och efter 
uttryckligt önskemål därifrån i Archiv der Han
sestadt Liibeck och vid historiska institutionen 
i Greifswald. (Materialet får inte utan min ut
tryckliga tillåtelse kopieras eller föras vidare). 
Men det är material som inte är färdigbearbe
tat och långtifrån allt jag sitter på. 

Naturligtvis kunde jag välja atl inte skriva 
någonting och helt hålla inne med mina resul
tat, vilket ju skulle göra det hela mer okompli
cerat Men jag har valt atl ändå skriva, för att jag 
inbillar mig alt det är viktigt att komma med de 
resultat och synpunkter jag kommit fram till. 
Men därför får jag också räkna med att kunna 
få en del kritik, vilken skulle ba kunnat undvi
kas om jag matat in mänga och länga resone
mang som jag fört med mig själv på vägen un
der min forskning. Frågan om släktskapen mel
lan individer är nämligen komplicerad, däri ger 
jag Lerbom belt rätt Den bygger ofta på diffusa 
angivanden av släktskap som »avnncuhis», »maler-
tera», »ome», »svagerus» m.fl., på namngivniiigs-
traditioner, på bomärken, på kompanjonsskap 
och inte minst på många och omfattande ritade 
modeller för förbindelselinjer som man bar an 
pröva sig fram på. I föreliggande fall spelar fle
ra faktorer roll, men i milt bearbetade materi
al »Visbybor under medeltiden* - s o m jag hän
visar till - markerar jag osäkerheten genom frå
getecken eller frågetecken inom parentes, be
roende pä sannolikhetsgrad. När jag runnit ett 
förhällande sannolikt skriver jag så, inte att del 
är avgjort. 

Angående Johannes Kattlunds och Andreas 
van Kampens eventuella frändeskap så bar jag 
resonerat som så, att tolv koggar ägda tillsam
mans .samtidigt är ett fullkomligt gigantisk! 
kompanjonsskap med medeltida förhållanden 
mätt. O d i ell sådant måsle man ba synnerligen 
nära frändskapsband för att knyta. Det kan alli
så knappast vara frågan om längre avstånd än 
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svågrar eller bröder. Å andra sidan har jag, då 
jag under föregående år studerade hittills 
ouppmärksammat engelskt material, frågat 
mig om inte koinpanjonsskapet rent av är för 
gigantiskt för att ens vara möjligt ocb till sist bar 
jag ansett att så måste vara fallet Det måste hell 
enkelt vara omöjligt att Kattlund ocb Kampen 
kunnat äga så många koggar som samtidigt be
slagtagits, vad källan än säger, och jag är över
tygad 0111 atl skrivaren gjort saken enkel för sig. 
I själva verket skulle jag nu hålla för troligt, att 
vad vi här ser är två rådssändebud, en tysk och 
en gotlänning, som skickats till England för att 
utverka frigivningen av tolv (gotländska) kog
gar som av någon anledning blivit läst i Scar-
borough. Det gör, att faktiskt hela resone
manget om (landskapet faller. Del linns alltså 
inte anledning längre alt se dem som fränder. 

Däremot sä stärker del faktum att Kattlund 
också sägs vara »tysk köpman» länken på atl 
släkten funnits representerad i staden minst en 
generation före honom. Det vill säga att den 
hypotetiske (Peter) Katllund verkligen befun
nit sig i Visby. Avsikten med att lista dessa hy
potetiska personer är emellertid inte att påstå 
alt varenda en säkert existerat ocb burit dessa 
»rekonstruerade» dopnamn. Nej, avsikten har 
varit att, då källmaterialet lör gotländskt vid
kommande år så pass tunl som del tyvärr är, till
foga elt indirekt källmaterial som sammanta
get ger ett djupare perspektiv pä befolknings
förhållandena i Visby, (ag utgår dä frän allmänt 
förkommande förhållanden, som t.ex. att det 
så gott som alllid är först i andra generation 
som äktenskap tidigast knyts mellan inflyttade 
och ursprungsbefolkning, att en förtyskad vis-
bygotlänning indikerat åtminstone en tidigare 
generation (den inflyttade) i staden, ait två sys
kon utvisar en tidigare generation, att kusiner 
utvisar två tidigare generationer m.m. 

Lerbom menar också att han kan lista ett 
anlal individer som jag inte alls diskuterar. Jag 
tar deni därför rakt av bär: Botull Blunde bär 
ett för gotlands landabygd främmande binamn, 
utgående antingen ifrån adjektivet »blond» 
(finns i England) eller verbet »blunda», Panel 
de Heidebii bar ett flertal efterföljare i det se
nare medeltida Visby. Bl.a. den därifrån lill 
Liibeck utflyttade Bertram Heidebii, vars syster 
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Luigard var gift med den från Visby till Riga ut
flyttade visbygotlänningen Henrik Bagge. Fa
dern, Henrik Heidebii, finns med i boken (s. 
83) och var sannolikt gift med en tyska från 
Soest. Den mycket starka förtyskningen indike
rar flera generationer bakåt och att ban skulle 
vara landsbygdsbo är yttermera föga I roligt av 
att han bär ett sockennamn som binamn, ef
tersom gårdsnamnen är de närmast allenarå
dande som binamn ute på ön. Tomas uppträ
der tillsammans med Botulf Blunde och Panel 
de Heidebii, han bar dessutom inget epitet som 
på något sätt kan ens indikera en laiidsbvgdstill-
hörighet. Peder Skulter bär ett för landsbygden 
främmande binamn, av substantivet »skult» (på 
huvudet) och dessutom är en släkt Skulle sena
re belagd i staden. Finder tillhör en större grupp 
golländska köpmän som 1233 fick gråverk och 
vax taget från sig av det engelska hovet och se
dan inte fick betalt förrän 1 250. Bland dessa var 
Pape Köpman, Jacob Hugesson ocb Olof, som 
antagligen är identisk med Olof Jacobsson, alla 
med landsbygdsfrämmande binamn. Namnet 
Finder/Finn finns dessutom inte belagt på den 
gotländska landsbygden, men däremot senare i 
den visbygotländska släkten »van Decker», där 
det var arvenamn. 

Nicolaus Rodalf har jag felaktigt separerat 
från Nicolaus Randulfsson. De måste, av både 
namnet och sammanhanget vara en od i sam
ma person. Han ska förmodligen kopplas ihop 
med Sigfrid Raii(d)ulfsson (inte Ragiinlfsson 
som jag först tolkat det) 1240, vilken 1856 har 
en son i Roslock, samt med de tidigare oupp-
märksammade tyska köpmännen Sigfrid och 
Randulf (jmf Johannes Kattlund) som 128(7) 
intygade angående ett skeppsbron vid Blakney 
i England. HegrcfdeSwalinge fören vapenbild 
i sitt sigill, något som - trots att motsatsen 
ibland ounderbyggt påståtts - var främmande 
på den gotländska landsbygden. Nicolaus 
Hefind förde varor på Salomon de Wisbus 
skepp, han som också kallas Salomon de 
Gutiond av den skrivare som uppfana! Visby 
ocb Gotland som synonymt Även Gundrik 
Walder förde gods pä Salomona skepp odi en 
hanseat, Hildebrand (le VValde, betalade 1368 
avgift för mjöd i Brugge. Dvs. en köpman som 
b a r e n tyskt dopnamn. Peter Burs verkar jämte 

Olof Etelhem (aockenbinanui som inte är tra
dition som husbondebinamn på ön) , vilkens 
omfattande och under flera år belagda han
delsaktiviteter i Riga och England, med bl.a. 
Botulf Witt, mycket starkt pekar mot Visby. 
Dessutom känner vi senare Glans Burse (tyskl 
dopnamn) vilken 1387 tydligtvis var visbyråd-
nian. jag finner inte heller någon anledning att 
ändra Johannes Kännes binamn till Ganne, 
trots aii namnet Gande är belagt i staden (bl.a. 
Panel Gande som utflyttar till Stralsund). Nam
net utgår frän substantivet »kanna», en namn
giv ningstyp som var den vanligaste bland visby
gotlänningarna Kristian Kanne bedrev 1476 
handel indian Gotland ocb Danzig. 

Jens Lerbom menar sä att jag »reproduce
rar den hävdvunna ... lokalromantiska bilden 
av farmännen som rika gutniska storbönder 
bosatta i stenhus, ägare av ett eller flera större 
skepp med vilka de förtog utrikes resor för att 
avyttra sitt produktionsöverskott». Jag skulle 
kanske vilja korrigera denna lokalromamiska 
bild lill att omfatta bönder som hedrev transito
handel mellan Ryssland oeh England. Att jag ock
så »reproducerar» denna bild är en nödvän
dighet, eftersom den i skrift reproducerats sa 
ofta (jfr t.ex. Gun Westholm i Holländskt arkiv 
igg?) och någon annan bild av dem inte går 
att uppbringa, mig veterligt. Däremot är jag 
faktiskt synnerligen tveksam till att »lärmän» 
som Lauritz Brentings 1639 skulle ba existerat 
under 1 200- till 1400-talen. Varför kan vi inte 
bina dem någonstans i de hanseatiska pund-
mllslisiorna? varför har de inte lämnat några 
spår efter sig? odi varför skulle de fortsätta att 
existera på Gotland men inte annorstädes? Det 
enda möjliga tecknet på en omtalad bonde-
skeppare är cn Botolf, vilken sommaren 1381 
avseglade från Lubeck till »Godlandia» med 
sin skepp »Vattengode», vilket värderades till 
40 mark liibskt lör pundtullen. Det var ett för
hållandevis litet skepp, men inte mindre än 
t.ex. Tomas Hoppes, värderat till lika mycket, 
som avseglade vid samma lid. Det finns alltså 
inget mer än viljan all se Botolf som bonde
skeppare som skulle motivera en insortering av 
honom under detta epi tet 

Angående handeln under 1500-talet, som 
Lerbom refererar till, så bar den sina förutsätt-
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ningar i helt andra förhållanden än vad som 
rådde under 1 2 0 0 och I3ootalen. Omkring 
år 1500 klarade inte längre visbyborna att upp
fylla kraven på import och export och vi vet att 
de gotländska bönderna i slutet av i40otale t 
därför har erhållit tillstånd att hålla 4 skepp för 
fjärrhandel (enligt utsago av Otte Rud 1554). 
Innan dess har de alltså inte haft den rätten 
stadgad! Det går helt enkelt inte att applicera 
1600-talsförhållanden på 1200-talet, lika lite 
som vi kan applicera 1600-talsförhållanden på 
vår egen tid. Lauritz Brentings verkade 1639, 
inte 123g. »Ryktet» om den gotländske farman
nens död är alltså i allra högsta grad aktuellt. 

Det är naturligtvis belt riktigt av Jens Ler
bom atl ifrågasätta det jag har skrivit och det är 
fullt förståeligt, eftersom »farmännen» sitter så 
djup! i ryggmärgen på oss som sysslar med den 
gotländska historien. Det är säkert därför ock
så som de flesta utgår från, att hypotesen om 
dem inom forskningen på något sätt varit un
derbyggd, vilket jag alltså påstår att den inte alls 
är. Den utgår felaktigt från en avhandling som 
sedan länge avförts som elementärt felaktig i 
grunden och har sedan levt sitt eget liv så länge 
att den omedvetet har blivit en sorts sanning. 
Men det återstår faktiskt ännu att visa på ett en
da säkert belägg för någon farmän efter om
kring år 1100, för som det nu är så finns bara 
en lång rad kanske och kan iniijligen i denna hy
potes. Visbybornas totalt dominerande ställ
ning inom fjärrhandeln kan däremot säkert 
styrkas i en stor mängd fall. Det enda möjliga 
belägget för medeltida bondeseglats är det av 
1334, då det sägs att skeppen från ön ofta ut
sätts för övergrepp (riktat till biskoparna i 
Sverige, Norge och Danmark). Men som jag 
påpekar i min bok (s 13) så tyder de inånga 
övergreppen mot det fåtal skepp frän lands
bygden som man prövat att sända ut på, att de 
var »lovligt byte». Man hade alltså ingen konti
nuitet bakåt i gamla handelsförbindelser. Jag 
kan därför inte inse attjag låter pendeln svänga 
tillbaka för mycket. Jag finner nämligen inte 
några som helst hållbara belägg för någon 
farniannahandel efter loootalet , även om jag 
inte utesluter att den kan ha fortgått ännu en 
tid in på följande århundrade. 

Jag är tacksam för Jens Lerboms ifrågasät-

tanden av min kritik mot farmännen, och inser 
attjag borde ha varit tydligare på flera punkter, 
men jag kan däremot inte säga att min upp
fattning har ändrats. Inte ens av att jag sedan 
boken skrevs kunnat utöka listan på golländska 
köpmän på Västerhavet betydligt Del gäller så
väl 12(iotalet, där namn som Botulf Krekling-
er, Botref och Gerhard Köpman, Jacob Harde-
wik, Otte Junge, Regner, Johannes Frende Bold-
winsson, Boldwin van Stene, Peter Likgcrsson, 
Emund m.fl. tillkommit som gotländska köp
män, och i30otalet , där män som Alf Wed-
stocke, Peter van Arke, Nicolaus Wikav, Ger
hard Ostensson, Alger Iserling, Tideman Kalk
sten, Hegfind (H)ardewik, Jesse Rute, Rod-
mimd, Peter Krabbe, Peter Bandelin, Peter 
Fare, Odgcr Fundeling, Hinse Krok m.fl. be
funnits bedriva omfattande handel på Ne
derländerna och Flandern. Slående är också, 
att frekvensen mellan härkomstbinamn ocb 
icke härkomstbinamn bland visbygotlänning-
arna är ca 1 mot 2, precis som bland köpmän
nen på Västerhavet, men på Gotlands lands
bygd är det däremot ca 7 mot 1 istället! Nagol 
som synnerligen starkt talar mot att några got
ländska bönder befann sig bland dessa köp
män. 

Slutligen gläder jag mig åt att Lerbom ock
så sett den dimension i min bok som avsåg att 
lyfta fram det »gutniska» visbyborgerskapet 
Jag skulle också vilja besvara hans fråga huruvi
da 1288 innebar en ekonomisk brytning mel
lan stad och land med ett rungande nej. Jag 
hänvisar i det avseendet till min artikel i 
Haimdagar (2001 nr. 2), där jag menar att jag 
har gjort den absolut grundligaste och mest ut
tömmande analysen någonsin av förbindelser
na mellan stad och land under medeltiden. En 
analys som tydligt visar hur intimt sammanflä
tade staden och landet var under hela medelti
den. Inte minst därför att staden var beroende 
av landet för sin försörjning och landet av sta
den för all sin fjärrhandel. 

Dick Wase 
Jönåkcrsvägen (i 
122 48 F.nskede 

dick.wase@tdia.com 
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