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Visby - ett pussel med gamla och nya 
pusselbitar 
Av Lena Thunmark-Nylén 

Thunmark-Nylén, L. 2004. Visby - ett pussel med gamla och nya pusselbitar. 
(Visby-ajigsaw puzzle with old and new piéces). Fornvännen 99. Stockholm. 

After a review of the discussion of the name of Visby, a picture is drawn of Visby 
in the Viking Period. Il is suggested that there was an area for the Thing and for 
sacrifieial offerings (bkl) in the northern part, and a harbour, all of which were 
used by (gth and) 1 oth century people who probably had their settlement-sur
rounded by their cemeteries - south of the harbour. Between the Thing-and-
sacrificial area and this early settlement (the "Old Town") the ground was a wet
land, which only in the late 11 th century became occupied by newcomers who 
built their houses along the harbonr's waterfront after having drained the 
ground (the "NewTown"). 

It is argued that lhe former name of the town of Visby was Kopparsvik. A hy
pothesis is advanced thal the town possibly appears under ils older name in the 
so-called Florence document (which, according to Kumlien, should be regarded 
as a geographical manual for planning the expansion of the Church, not as a lisi 
ofexisling bishoprics). It is also argued that the namdess king of the Svear, with 
whom the Gotlanders made a treaty, was Canute the Great (AD 1026-1028/30). 

Lena Thunmark-Nykn, Klosterbrunnsgatan 3, SE-621 56 Visby, Sweden 

Både staden Visby och dess namn har varit före
mål för upprepade diskussioner, varvid emel
lanåt nya rön och indicier framlagts och gamla 
förkastats eller åter kommit till heders efter för
nyad prövning. Vi förfogar över många pussel
bitar, som lagts till varandra på olika sätt med 
olika slutbilder som resultat. Viktiga frågor är 
vad namnet Visby betyder, när staden anlades 
och av vem, hur topografin tog sig ut, och var
för Visby inte uppträder i källorna förrän på 
1200-talet. 

Vi, vis, Visby 
I fråga om ortnamnet Visby (som börjar upp
träda i de skriftliga källorna i början på 1 200-
talet, se t.ex. Yrwing 1978, s. 17g) finns två för
klaringar. Den vanligaste är att det betyder »vi's 
by», alltså viets stad. Som alla vet brukar bety
delsen av »vi» anses vara en invigd, helgad plats, 
ett offerställe. 

I Gutasagan (1200-talets förra hälft; över
sättningar nedan, inklusive versaler där origi
nalet har gemena, enligt Holmbäck & Wessén 
ig43) berättas om de viktigaste händelserna i 
den gotländska kyrkohistorien, bland annat 
hur Botair från Akebäck först byggde en kyrka 
inne på ön (Kulstäde i Vall), en kyrka som brän
des ned av Landet (d.v.s. av det allmänna). Men 
Botair lät sig inte nedslås. »Efterden liden värdet 
btot i Vi», och Botair byggde där en andra kyrka. 
Även denna ville Landet bränna, vilket dock för
hindrades av Likair som förmodligen var lands-
domare och alltingets ordförande - »han rådde 
mest på den tiden». Med det sålunda fattade be
slutet att inte bränna kyrkan har Landet, all
tinget, också - så vitt jag förstår - fattat det po
litiskt betydelsefulla beslutet att infoga Gotland 
i den internationella organisationen Kyrkan. 

Det hela torde ha utspelat sig omkring 
1030. Episoden infäller enligt Gutasagans re-
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digering sedan Olav den helige omkring 102g 
besökt Gotland (och där sammanträffat ined 
Ormika från Hejnum, som tog emot »kristendo
men efter helge Olovs lära», vilket torde betyda att 
den redan kristne Ormika nu anslöt sig till den 
kyrkopolitiska falang, som Olav företrädde; jfr 
Fritzell 1 g72, s. 35). Botairs kyrka äi" enligt Guta
sagan äldre än de, som sedan byggdes på lands
bygden, vilka började uppföras under de när
maste årtiondena efter 1030 (Thunmark-Nylén 
1980; i g g i , s. 180 fj. Det har visserligen disku
terats om Olav-avsnittet kan vara ett inskott i en 
löpande berättelse (t.ex. Fritzell ig72, s. 26 II; 
Pernler 1 g77, s. 11 ff); i så fall bortfaller denna 
del av dateringsundeiiaget. Omedelbart före 
Olav-avsnittet återges episoden om fördraget 
med en icke namngiven sveakung (jfr nedan). 
Petrejus (f 157g; i6g5, s. 105) föreslog Erik se
gersäll. Erik (f ca ggs) var döpt men återföll i 
hedendomen. Nedan föreslås Knut den store 
(1020-talet). Tidsmässigt tänkbara är också 
Eriks döpte son Olof skötkonung och dennes 
likaledes döpte son Anund Jakob, den senare 
Olavs bundsförvant mot Knut. Vare sig Olav-av
snittet i Gutasagan är ett (eventuellt propagan
distiskt) inskott eller ej, torde Botairs kyrko
bygge ha inträffat under 1000-talets förste år
tionden, innan landsbygdens kyrkbyggen kom 
igång. (Jag avstår från diskussion av en tidigare 
tidpunkt, som skulle anknyta till exempelvis 
Wulfstans uppgift, att Gotland på 800-talet 
skulle tillhöra svearna.) 

Det behöver inte betvivlas att händelserna 
tilldrog sig i vad som är känt som Visby. Guta
sagan ger topografiska uppgifter, som otvivel
aktigt anvisar denna plats. Gutasagans författa
re återger Likairs ord i direkt anföring: » Vågen 
eder icke på att bränna mannen eller hans kyrka, ty 
den står i Vi», vartill fogas den geografiska upp
lysningen »nedanförklinten». Kyrkan hade byggts 
»på del slälk, som man nu ka/lar Peters kyrka». Ola 
Kyhlberg ( i g g i , s. 230) har dock föreslagit att 
Guiasagans »vi» skulle kunna sökas i Hellvi, en 
socken uppe på norra Gotland, men mot detta 
har ortnamnsforskaren Ingemar Olsson (1994, 
S. 23) protesterat eftersom inget ensamt »vi», 
som i Gutasagan, är belagt där. 

En annan förklaring till namnet Visby, först 
lanserad av Regnar Knudsen (1933), är att »vis-» 

syftar på terrängförhållandena. Ordet beskri
ver en sumpmark, som i Visbys fall bildas av vat
tenflödet, som ur klinten silar ned över det parti, 
där man byggde kvarteren med »revbensstruk
tur» i gatunätet (fig. 1). Herbert Gustevson (1 g3g, 
s. 35 f) fann denna förklaring ha mera fog för 
sig än den förklaring, som anger Gutasagans vi 
som namngivande. Gustavson beklagar att man 
förmodligen måste avstå från den tilltalande an
knytningen till Gutasagan. Richard Steffen (1 g42, 
s. (i ff), som också förfäktar sumpmarksförkla-
ringen, hänvisar till naturförhållandena och 
den vid grävningar i gatorna anträffade mst-
bädden av ris, träflis e t c , som syftat till dräne
ring av tomtmarken. Med »vis-» som det rätta 
namnelementet i stället för »vi-» undgår man 
problemet med genitiv-s, som inte borde finnas 
sä tidigt som under vikingatiden. 

Ortnainnsforskaren Lars Hellberg framför
de emellertid i ett föredrag ig58 (se Fritzell 
1960, s. 7; Olsson ig7g, s. 122 not i; Olsson 
igg4, s. 24) att namnet Visby trots allt kan vara 
sammansatt av Vi och by, ined inskjutet genitiv-
S. Denna namnform skall i så fall ha tillkommit 
sedan Vi etablerats som ortens namn (med kult
platsen som namngivare) och sedan orten an
tagit stadens form och struktur (Olsson igg4, 
s. 24). Olsson (1994, s. 25) avfärdar Knudsens 
undersökning som ytlig och påpekar vidare att 
»vis» i betydelsen sankmark inte kan beläggas, 
»helt enkelt därför att ingen någonsin prövat 
frågan på ett metodiskt oklanderligt sätt». Forsk
ningens nuvarande ståndpunkt är alltså- i bi isl 
på acceptabla undersökningar av alternativet-
att »vi» i Visby syftar på ett vi. 

Vad »vi» i praktiken egentligen avsett och 
omfattat, har också diskuterats. Sune Lindqvist 
(1964, s. 11 2 fj föreslår att det »vi» som omta
las i Gutasagan har en mera vidsträckt och kan
ske mera egentlig betydelse än betydelsen som 
kultplats, nämligen en av profana skäl fridlyst 
plats, som enligt Lindqvist skulle ha omfattat 
hela området mellan hamnen och klinten i Vis
by. Till denna uppfattning kommer jag att an
sluta i det följande. 

Vem anlade Visby ? 
Ett annat problem är att finna ut när och av 
vem staden anlades. En vanlig uppfattning har 
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Fig. 1. Visby. Nedtill utanför stads
murens södra del ses ett vattenflö
de, som ännu finns. (Utdrag ur Jo
han Meiers karta 1646. Modern 
renritning efter Lundberg 1940, s. 
420; vissa av kyrkornas namn för
växlade, bl.a. Clemens och Niko
laus.) — Visby. A water course, still 
extant, is seen at the lower edge out
side the Town Wall. 

länge varit att Visby är en »tysk» stad, medan 
andra hävdar, att Visby är en gotländsk bild
ning och att staden redan fanns när tyskarna 
anlände (se forskningshistorik hos Westholm 
198g, s. 4g ff), - Det är naturligtvis viktigt att i 
detta sammanhang skilja på begreppen stad i 
betydelsen ort med stadsrättigheter e.d. och 
stad i betydelsen tätort. 

Det äldsta Visby, tätorten, torde träffande 

ha beskrivits av Gun Westholm i titeln till hen
nes lie-avhandling: bönders hamn och han
delsplats (198g). Westholm vill förlägga den 
äldsta bebyggelsen till området omedelbart in
nanför och i direkt anslutning till den gamla 
hamnen i nuvarande Almedalen och vill date
ra dess äldsta uppträdande lill vikingatid före 
1000-talets början och menar även att tomtin
delningen i »revbensstaden» kan föras ända 
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ned i Sootalet (a.a., s. 85 f;jfr fig. 5). Denna ti
diga datering av det aktuella bebyggelsepartiet 
torde dock ej kunna upprätthållas. Enligt kera
mikanalyser finns inget material som pekar på 
tiden före lOOO-taletS mitt (Roslund 2001a, s. 
274 ff; 2001b, s. 247), och mina egna studier 
av övrigt artefaktmaterial - ringspännen, djnr-
huvudspännen o.d. - pekar i samma riktning: 
slutet av iooo-talet, 11 oo-talet och yngre (Thun
mark-Nylén ms). De av Westholm åberopade 
resultaten av ' U.-analyser på trävirke från un
dersökningar i det aktuella området hindrar 
inte en sådan sen datering av själva bebyggel
sen (Westholm ig8g, s. 67 ff;jfr Roslund 2001a, 
l .c) . Ett par ringspännen, som kan dateras till 
goo-talet, har emellertid hittats i vad som kan 
betecknas som det dåtida hamnområdet väster 
om Strandgatan; om det ena spännet (Alme-
dalen-Donnersgatan; Gotlands Fornsal G 24g3) 
uppges att det hittats på tyra meters djup. Här
till skall nämnas en krukskärva av Feldberg-
gods, som påträffats i kv. Specksrum (jfr Ros
lund 2001, s. 17g med Hulthén i g g i , s. 174 
I tab. 1, nr 33] och 177 [tab. IV]; Feldberg-gods 
tillverkades fram till 800-talets slut, se Roslund 
2001, s. 91 111. ref.). Krukan i fräga kanske kros
sades mot marken vid en omlastning e.d. på 
norra stranden vid hamnen, eller på ett anslu
tande »torg» (jfr nedan). 

Att orten varit befolkad och inte bara till
fälligt besökt under goo-talet synes mig dock 
stå utom tvivel. Härom vittnar norra delen av 
det stora gravfältskoinplexet längs stranden vid 
Kopparsvik, pä gångavstånd söder om nuva
rande stadsmuren (fig. 2, jfr fig. 3). Koppars
vik-komplexet omfattar ca 330 undersökta gra
var, alla skelettgravar, och med visshet har yt-
terligare gravar funnits. På 1800-talet inkom 
gravfynd, som anträffats vid grushänitning på 
stranden. Ett okänt antal gravar har också för
störts av den s.k. märgdgropen; vid den stora 
undersökningen på 1960-talet anträffades för 
övrigt gravar, som förlorade sig ut i märgdgro-
pens kant (jfr Thunmark-Nylén 2000, s. 82g). 

Gravfältskoinplexet består av två ursprung
ligen separata delar, som delvis överlappar var
andra. De båda delarna har tydligt åtskild struk
tur. Den södra delen karaktäriseras av omväx
lande mans- och kvinnogravar, liggande pryd

ligt bredvid varandra med relativt jämna mel
lanrum. Här linns inga barngravar, dock några 
enstaka gravar med kvinnor och deras foster el
ler nyfödda. Den norra delen utmärker sig ge
nom sin överväldigande mansdominans. Upp
åt 100% av de döda är män (det kan vara svårt 
att bedöma om ett fåtal kvinnogravar egentli
gen tillhör denna del av gravfältet eller om de 
bildar de »sista» gravarna i den södra gravfälts-
delen, som vuxit ihop med den norra) . Denna 
mansdominerade gravfältsdel utmärker sig ock
så genom att många av liken är påfallande »slar
vigt» begravda, till exempel nedkastade på ma
gen i gravgropen, och gravarna ligger tätt och 
ofta på varandra. 

Kopparsviks »niansgravfält», som till största 
delen torde tillhöra goo-talet men kanske även 
sträcker sig in i iooo-talet (jfr ovan ang. hop-
växning), ger tydlig anvisning om att det sam
hälle de döda tillhörde inte var en vanlig bond
gård och att gravfältet inte är ett vanligt gårds-
gravfält (inte heller södra graviältsdden kan 
f.ö. betraktas som ett vanligt gårdsgravfält, ef
tersom barngravar saknas). Det samhälle Kop-
parsvik-männen på norra gravfältsddcn till
hörde måste ha varit ett samhälle med åt
minstone delvis speciella funktioner, i vilka en
dast män kunde vara funktionärer, män som 
hade hem och familj någon annanstans långt 
borta. Om funktionerna varit handel eller nå
gon sorts hird- eller garnisonsaktivitet e.d. kan 
dock inte avgöras lör närvarande. Vare sig va
pen eller vågar och viktlod bar anträffats i des
sa gravar. 

Det är således, enligt min mening, främst 
Kopparsvik-männen, som vittnar om att det 
bör ha funnits ett (mer eller mindre) perma
nent samhälle av icke-agrar typ på orten i dess 
äldre skede. Till en del tycks befolkningen ha 
bestått av gotländska män och kvinnor, som 
kanske hade »dubbel bosättning» med hemma-
gården någon annanstans på ön. Några kultur
lager med bebyggelserester, som kan bindas lill 
denna lid, alltså framför allt goo-talet, har ej 
påträffats, varken inom eller utom den nuva
rande stadsmuren; de ovannämnda ringspän
nena i hamnområdet utanför Strandgatan och 
Feldberg-krukan vid Specksrum torde ha tap
pats vid aktiviteter i eller vid båtarna, som lan-
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Fig. 2. Visby inom och utom stadsmuren. Situations
plan (jfr fig. 4). A) Almedalen. D) Donnersplats. K) 
Kopparsvik-gravfältet. M) Märgdgropen. R) »ring
gatorna». Sp) Specksrum. St) Strandgatan. V) Vis
borgs slott. O) Öslra begravningsplatsen. Norr och 
söder om Märgdgropen och Kopparsvik har Fristad 
och Sjukhemmet markerats; dessa inrättningar har 
angivits som orienteringspunkter lör äldre lekman-
nafynd pä stranden. (Förf.) — Visby within and out
side the Town Wall. Cf. fig. 4. North and south of 
Märgdgropen (M) and Kopparsvik (K) are seen 
Fristad and Sjukhemmet, points of orientation for 
the igth century finds on the shore. 

dade i hamnen, och de därtill knutna aktivite
terna. 

Utöver Kopparsviks gravfältskomplex kän
ner vi ett gravfält vid Östra begravningsplatsen 
(Thunmark-Nylén 2000, s. 871 ff), också på 
gångavstånd, sydost om stadsmuren (fig. 2). 
Här är omkring femtio gravar kända, kanske 
flera finns eller har funnits. Detta gravfält är 
delvis samtida med Kopparsvik, dock synes det 
kanske ha börjat begagnas något tidigare (men 
inte, som Nerman [ i g 4 i , s. 36 f] trodde, så ti
digt som under folkvandringstid och äldre ven
deltid). Här finns både män och kvinnor (men 
inga barn), och gravarna ligger med ordnade 
mellanrum. Det är anmärkningsvärt, att inga 
brandgravar anträffats här, med tenke på grav
fältets tidiga datering; f.ö. saknas brandgravar 
även vid Kopparsvik. 

Ett tidigt gravfält torde också ha legat vid 
Stadshotellet och Donnersplats innanför nuva
rande stadsmuren (Thunmark-Nylén 2000, s. 
813; fig. 2). Enstaka skelettgravar har påträffats 
och undersökts, men gravfältets närmare struk
tur är obekant. 

De nämnda gravfälten torde alla tillhöra ett 
samhälle, vars bebyggelse alltså ännu inte an
träffats. Dessvärre är utsikterna små eller obe
fintliga att finna kulturlager, som kan knytas till 
detta samhälle. Det enda rimliga synes mig 
nämligen vara att söka bebyggelsen någonstans 
inom den halvcirkel, som bildas av de tre nämn
da gravfälten. Gentrum i halvcirkeln ligger strax 
söder om stadsmuren, och en bebyggd yta tor
de mot norr från denna punkt ha sträckt sig in 
under det på 1400-talet uppförda Visborgs slott. 
Eventuella knltiniager torde, om de funnits, ha 
strukit ined när slottet uppfördes, och det, som 
eventuellt bevarades då, torde ha strukit med 
när slottet sprängdes av danskarna innan de 
var tvungna att lämna ön 167g, och av de kalk
ugnar som sedan inrättades här för att bränna 
kalk av murresterna. Söder om stadsmuren har 
också vallgravar fördärvat lagerbilden, så även 
slottets yttre försvarsverk i det område som nu 
kallas Palissaderna (fig. 3). 

En intressant uppgift föreligger från sista 
dansktiden på 1670-talet (Galster 1935, s. 282 f, 
295 f). När nian arbetade på förskansningar -
som beir avse Visborg - hittades i jorden (minst) ett 
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mynt med arabiska och ett med armeniska bok
stäver, som insamlades av en fänrik Thomas 
Torm, som sedan lämnade dem till morbro
dern Vilhnn Worm (som var knuten till danska 

Fig. 3. Södra delen av Visby. Överst ses södra delen 
av stadsmuren och strax söder därom Palissaderna 
(P). I kartans södra del intill stranden ses den stora 
märgdgropen (M), råvaruläki lör en intilliggande, 
1111 nedlagd cemenlfäbrik. Kopparsvik-gravfältet låg 
vid gropens nordöstra hörn. Niväkurvornas ekvidi
stans är 1 meter. (Utdrag ur karta av stadsingenjören 
A. Serboni 1912.) — At the top edge is seen the south
ern part of the Town Wall, and immediately south 
thereof Palissaderna. The Kopparsvik cemeteries lay 
at the NE corner of Märgdgropen in lhe S part of 
the map. Tlie equidistance of the altitude curves is 
1 m. 

kungliga Konstkammaren); tyvärr tycks des.sa 
mynt, som kanske var en abbasidisk dirhem och 
en sasanidisk drakma (a.a., s. 295), inte ha åter
funnits, men den beskrivna sammansättningen 
förefaller peka på en datering till tidigt 800-tal 
(K.Jonsson muntligen). Om mynten utgör in
dikation på en myntskatt eller skall uppfattas 
som strömynt från ett kulturlager, lär vi aldrig 
kunna fastställa. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras, 
att Visby bör ha existerat som utbildat, icke-ag-
rart samhälle under goo-talet med sin bebyg
gelse på en ännu icke identifierad plats, möjli
gen på området vid Visborg och söder om nu
varande stadsmuren. På orten har funnits ett vi, 
där man blotade och höll ting. Den enligt ett 
revbensmönster kvartersindelade bebyggelsen 
innanför nuvarande stadsmuren torde ha till
kommit tidigast vid mitten av iooo-talet. 

Det kan vara av intresse att försöka identi
fiera själva blotstället och platsen för alltings-
mötena, där Botair inför ett av alltingets sam
manträden byggde sin provokativa kyrka. Man 
måste tänka sig att platsen skall lämpa sig för en 
stor folkförsamling - hela »Landet» - och att 
det bör vara god akustik, så att menigheten kan 
höra vad som sägs »från talarstolen». Jag vill 
gärna tro, att den bästa platsen är i norra delen 
av staden, på samma breda platå där stenål-
dersfolket en gång slog sig ned (fig. 4) . Inåt 
land uppstiger den branta klinten som ljud-
fångare, om talaren står med ryggen åt havet. 
Man kan jämföra med Thingvdlir på Island, 
beläget mellan ett par klippväggar, som beford
rade den goda akustiken. 

lionvännen gg (2004) 



Visby — elt pussel med gamla och nya pusselbitar 2g 1 

Fig. 4. Visby innanför stadsmuren med dagens höjd
kurvor, ekvidistans 1 meter. (Efter Westholm 1989, 
bild 6.) C) Clemenskyrkan. D) Drottenskyrkan. H, 
P) de sammanbyggda Hans- och Perskyrkorna. K) 
Kruttornet. — Intiaiiiural Visby with today's altitude 
curves, equidistance 1 111. 

Ungefär mitt på denna bredare del av mel-
lanterrassen, åt sjösidan till, har Visbys enda 
bildsten på sannolikt ursprunglig plats anträf
fats (ett fåtal andra stenar har påträffats i se
kundära lägen i staden). Den frilades vid under
sökningarna av ruinen efter Sankt Clemens-kyr-
kan (fig. 4) . Utgrävaren, Emil Ekhoff, ansåg att 
stenen stått utanför den äldsta kyrkan, och han 
fann det inte uteslutet att stenen stått där redan 
innan kyrkan byggdes (Lindqvist 1942, s. 145 
med ref.). Det finns indikationer på, att bild-
stensmonument med sådana yngre, »svampfor-
miga» stenar markerat kultplatser. Tydligaste 
exemplet torde vara Daggängsmonnmentet vid 
Stora Hammars i Lärbro, som av artefaktfynd 
att döma varit i bruk under vikingatiden (Lind
qvist 1942, s. 83 ff; Thunmark-Nylén 2000, s. 
489). Jag vill gärna föreslå, att bildstenen i 
Sankt Clemens markerar själva kultplatsen, 
harget e.d., på det större område, där folkmas
san kunde församlas i viet. 

Gravfälten, tingsplatsen och kultplatsen med 
bildstenen - allt synes ge vid handen, att orten 
från början var en inhemskt gotländsk bildning, 
en centralort för gutniska angelägenheter av 
olika slag. 

Hamnen och staden 
Förutsättningen för det, som senare blev hanse-
staden Visby, var naturligtvis hamnen. Den äldsta 
hamnen låg i den nuvarande parken Almedalen 
och söderut, utanför nuvarande stadsmuren (lig. 
2; jfr fig. 4, 5). Bukten skyddades av de små öar, 
som kallats Fiskareholmarna (fig. 1,5). Hamnens 
norra inlopp låg vid den del av strandterrassen 
som ligger rakt nedanför den ovan föreslagna 
tingsplatsens södra del. 

Namnet på det ovannämnda Kopparsvik har 
härletts ur ett äldre Kauparsvik, köpmännens vik 
(Fritzell 1973,5. 14), och Gutalagens »caupung» 
- som visserligen inte nödvändigtvis avser jusi 

Visby - har översatts med handelsplats (kap. 6§2, 
13 pr.; Holmbäck & Wessén 1943, s. 209, 212). 
Det har antagits, att Kopparsvik betecknar ett 
fristående samhälle med sin boplats i närområ
det, t.ex. vid den bäck som rinner ut strax söder 
om gravfältet (jfr Westholm 1989, s. 71 f). Så vitt 
jag vet har man inte gjort några i litteraturen re
dovisade, systematiska försök att lokalisera den 
vik, som gett upphov till namnet och där de ak
tuella köpmännen kunde ha haft sina skepp och 
sin handelsplats (jfr dock Westholm l.c). De kar
tor jag själv kunnat studera ger ingen anvisning 
om någon tänkbar vik, som kunde ha funnits i 
området under vikingatiden; höjdkurvoma i om
rådet visar inga tecken på någon uppgrundad vik 
eller bukt (jfr fig. 3). (Jag har dock ej studerat 
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Fig. 5. Visby med strandlinjen under vikingatid. 
Skrafferat område avser bebyggelse under iooo-ta
let enligl Westholm. (Efter Weslholm 1989, bild 5.) 
— Shoreline of Visby in the Viking Period. The hal-
ched area dcnotes the 1 ith century settlement ac
cording 10 Westholm 198g. 

äldre lantmäterikartor.) En undersökning i om
rådet, föranledd av vägbygge (Färjeleden), visade 
att det åtminstone i utgrävningsområdet inte 
fanns några kulturlager alls (Falck 1974a). 

En handelsort behöver en mötes- eller mark
nadsplats. En tänkbar sådan har av Gunnar 
Fritzell (1960, s. 2 1) lokaliserats till övre delen 
av Specksrum (fig. 2), som omges av en inre 
krans av de äldsta kyrkorna och en yttre av yng

re kyrkor. Härtill pekar Fritzell på väg- och gatu
nätet, som anger denna plats som det äldsta 
samhällets centrum. 

Längs »Almedalshamnens» strand löper Strand
gatan, och längs gatans inre, östra sida utbre
der sig den ålderdomliga kvartersinddningen 
med sin revbensstruktur och de trånga grän
derna mellan husen. Här har vattnet från käll
sprången ur klinten sökt sig ned och gjort mar
ken sumpig och vattendränkt. Denna kvarters
bebyggelse ligger samlad inom en halvkrets, 
som ännu avtecknar sig som »ringgator» i gatu
nätet (fig. 1, 2). Man har diskuterat, om ring-
gatorna markerar läget för en äldre »ringmur» 
eller stadsvall eller om det rör sig om en topo
grafisk tillfällighet (jfr Westholm 198g, s. 50 ff; 
Yrwing ig78, s. 174). 

För att åter sammanfatta står vi nu med ett 
Visby, som i stadens norra del innehåller ett vi 
med hednisk kultplats och anslutande tings
plats, strax söder därom en hamn med anslu
tande marknadsplats och söder om denna, på 
stranden till hamnen, en kvartersbebyggelse 
från tidigast mitten av 1 ooo-talet och anlagd på 
vattensjuk mark, vidare ett förmodligen ännu 
längre söderut beläget samhälle, vars avlidna 
under goo-talet begravts vid bland annat Kop
parsvik, där det å andra sidan förmodligen inte 
funnits någon vik eller hamn. 

Det finns, mot bakgrund av ovanstående 
samling av fakta och indicier, skäl att tro att de, 
som under goo-talet begravts vid bland annat 
Kopparsvik, varit de, som begagnade hamnen i 
Almedalen, vilket också i försiktiga ordalag an
tytts av Westholm ( ig8g, s. 72). Jag vill emel
lertid gå ett steg längre och här göra gällande, 
att det var just denna hamn, som var Kaupars-
vik, köpmännens vik, och att stadens äldre 
namn var Gaupung eller just Kopparsvik (men 
ined dåtida uttal), innan man började kalla or
ten för Visby. 

Som stöd för nämnda hypotes kan följande 
framdragas. När vi först möter uppgifter om 
Visby stads mark, sträcker sig denna från hos
pitalskvarnen i norr till Kopparsviks kvarn i sö
der; uppgiften finns i Visby stadslag, Appendix, 
Artikel 1 (av 34) (skrivs vor Slads Kaahervigs 
Mölk/Vnnserstadt möknn Köberswick; se Schlyter 
1 853, s. 172). Enligt Schlyter i Inledningen till 
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översättningen av lagen (Schlyter 1853, s. X) är 
de 34 artiklarna ett sammandrag av åtskilliga 
äldre stadgar (själva stadslagen från 1300-ta-
let). Stadsgränsen gick ännu i nyare tid på sam
ma ställe (Siltberg ig8g, s. 13), och Koppars
vik-gravfälten ligger alltså just innanför denna 
yttre stadsgräns (fig. 6). 

Med hjälp av ovanstående kan följande bild 
tecknas. Samhället, som nyttjade Almedals-
hamnen, hette Kopparsvik, varvid hamnen, 
Köpmännens vik, varit namngivande (om inte 
caupung och kauparsvik skall uppfattas som -
eventuellt alternerande - appellativa förmer). 
Detta samhälle hade sin bebyggelse i Visborgs
trakten och begravde sina döda på gravfält, 
som inrättats på olika ställen utanför bebyggel
sen. Omedelbart norr om bebyggelsen låg 
hamnens södra inlopp. Upp i land från ham
nens norra inlopp (där Kruttornet nu står; fig. 
4) låg en tingsplats (»stenåldersboplatsen») 
med särskild gudstjänstlokal (Clemens-bildste-
nen) . Sådan var situationen i början på 1 ooo-
talet Vid ett tillfälle, omkring 1030, när all
tinget var församlat, och när det var blöt i Vi, 
togs beslut att Gotland skulle ansluta sig till 
Kyrkan. Det fysiska tecknet på beslutet utgjor
des av den kvarlämnade kyrkobyggnad Botair 
uppfört i viet. 

Man har i allmänhet velat förlägga platsen 
för Botairs kyrka till stadens södra del, eftersom 
Gutasagan anger att kyrkan byggts »på det stål-
k, som man nu kallar Peters kyrka» (fig. 4) . Det är 
naturligtvis inte helt uteslutet, att Botairs kyrka 
låg där nu ruinerna efter de sammanbyggda 
Sankt Hans- och Sankt Perskyrkorna ligger, 
men av flera skäl, som tidigare redovisats, vill jag 
tro att platsen i fråga var den, där nu ruinen efter 
Drotten står (fig. 4; Thunmark-Nylén ig8g) . 
Denna plats ligger i området mellan »tingsplat
sens» södra ända, »torget» på Specksrum och 
den sedermera uppvuxna stadsdelen med rev-
benskvarter. 

Det ovannämnda Kruttornet, ett stentorn 
på stranden vid hamnens norra inlopp, har 
uppförts vid 1 1 oo-talets mitt, att döma av dend
rokronologisk datering av trävirke i murarna 
(Bråthen 1995, s. 32; Bråthen igg8, s. 25g). 
Det nuvarande namnet fick tornet på 1700-ta-
let, då det togs i bruk som krutförråd. Det älds 
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Fig. 6. Visby med ntjordar inklusive gårdarna Häst
näs och Kungsladugård. Kopparsviks kvarn och hos-
pilalskvarnen markerade. (Efter Siltberg 1989, fig. 
1.) — Visby with outskirts. Kopparsvik's Mill and lhe 
Hospital Mill are marked. 

ta namn, som anges för Kruttornet på de gam
la kartorna (slutet av 1600-talet och 1700-ta-
let), är Lamestornet, Lambetz. Torn, Lambtor-
net, Lambertz torn, Lambs-Tornet (Lindström 
i8g2, s. 82). Namnet har associerats med 
»lamm», det gotländska ordet för får (Fritzell 
igög, s. ig) . Jag kan inte avhålla mig från att 
göra en annan, kanske helt irrelevant associa
tion, nämligen till en notis hos Adam av Bre
men i 2:a boken, Sk. 37, som berättar om Knut 
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den store - han »lade vid dopet bort sill hedniska 
namn och fick namnet Lambert» (Adam av Bre
men [ ig84] , s. 122). Vare sig tornet har något 
samband med Knut eller ej, gav det upphov till 
tanken, att Knut varit inblandad i Gotlands 
historia. 

Knuts eventuella inblandning i öns historia 
är kanske inte så otrolig som det kan låta. Knut 
har efter slaget vid Helgeå år 1026, som enligt 
en övertygande utredning av Bo Gräslund stod 
i Mälardalen och inte i Skåne, uppenbarligen 
bemäktigat sig delar av svearnas länder, och vid 
ett tillfälle omtalas han som rex partis suanorum; 
sin makt över dessa svear skall han ha behållit 
till som längst sommaren 1030, kanske inte 
längre än till 1028 (Gräslund ig86, s. 231 fj. 
Knut företräddes på andra håll, exempelvis i 
Norge, av en jarl, och även om ingen jarl är 
känd till namnet som Knuts företrädare och 
ståthållare över svearna, kan förmodas att en 
sådan funnits - det är t.ex. känt att Knut under 
den aktuella tiden har varit i Rom (se Gräslund 
ig86, s. 228). Knuts eventuella jarl kan ha be
tydelse för kopplingen till Gotlands historia, så
dan vi känner den från Gutasagan. Där sägs, att 
»många kungarstridde mot Golkind, medan del var 
hedniskt». När Avair stråben som ombud för gu
tarna ingick i fördrag med sveakungen och ac
cepterade en årlig skatt om 60 marker silver, 
poängteras att kungen skulle ha 40 och jarlen 
20 marker av den sammanlagda summan. Var
för skulle jarlen ha en tredjedel?! - om det inte 
i själva verket var honom man förhandlade 
med!? Omständigheten, att jarlen skulle få del 
av skatten, har använts som argument för att 
förlägga tidpunkten för fördraget till 1 1 oo-ta
let, eftersom någon jarl-institutioii inte skulle 
ha varit inrättad i Sverige förrän då (Holmbäck 
& Wessén ig43, s. 305). Med en jarl som före
trädare för Knut faller detta argument, samti
digt som fördraget kan få en snäv datering. 
(Det kan dock tilläggas, att någon sorts sveajar-
lar också funnits före 1100-talet, detta sagt som 
kommentar till det ovannämnda argumentet; 
Kazanskij 2001.) 

Uppgiften, att Gotland »var hedniskt» vid 
eller åtminstone strax före tillfället för uppgö
relsen, kanske kan tydas så, att de stridande 
kungarna kämpade om vem som skulle få äran 

och fördelen av att Gotland i kyrkopolitiskt 
och, som biprodukt, i merkantilt hänseende 
kunde knytas till just deras makt- och intresse
område. Det vore egentligen underligt, om inte 
den expansive Knut intresserat sig för Gotland, 
och med hans förmodligen grundmurade ryk
te som oemotståndlig har väl gutarna hellre 
gått med än mot honom. Man kanske inte skall 
bortse från möjligheten, att Olavs och Knuts 
antagonism haft en roll att spela i det got
ländska beslutet om Kyrkan och dess organisa
toriska hemvist. När Knut förlorade makten 
över svearna, ändrades gutarnas situation, och 
kanske har man i Gutasagan genom en »lätt re
tusch» velat sudda över samröret med danskar
na, samtidigt som man tillgodogjorde sig den 
geografiskt mer neutrale Olavs helgonstatus 
(alla de fem gånger Olav nämns vid namn sker 
det med tillägg av hans helgonepitet). 

Beträffande det stenbyggda Kruttornet tycks 
dateringen av det analyserade virket vara otvi
velaktig och tornet alltså mer än hundra år för 
ungt för att vara byggt under Knuts tid. En möj
lighet är, att ett trätorn uppförts som Lamberts 
torn, och att namnet överfördes på ett sten
torn, när detta sedermera fick ersätta det hy
potetiskt ursprungliga trätornet. Ett torn kan 
ha motiverats som kontrollstation vid en, i dub
bel bemärkelse, knutpunkt i den växande öster
sjöhandeln. 

Del nya Visby 
Om anslutningen till Kyrkan befordrat det 
merkantila utbytet med kristna länder och där
igenom givit handelsorten Kopparsvik ett upp
sving, eller om de handdsbefrämjande regler
na i fördraget med sveakungen vägde tyngre, 
vill jag låta vara osagt; ingendera torde hur som 
helst ha inverkat menligt Enligt vittnesbörd från 
1000- och 11 oo-talets fornsaker är det i alla fall 
inte förrän efter denna händelse som »rev
bensstaden» påbörjar sin snabba uppväxt, se
dan Gotland med sin viktigaste handelshamn, 
Kopparsvik, blivit en institutionaliserat kristen 
nation. Man kan tänka sig, att den bästa stran
den (längs hamnbassängens norra del, nedan
för tingsplatsen och Specksrum) var upptagen 
av båtlänningar och varubodar, som innehades 
av dem som bebodde den hypotetiska »Vis-
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borgsstaden». När flera ville utnyttja hamnen 
fanns i så fall ledig plats endast där stranden var 
något brantare och marken därovanför vatten
sjuk och olämplig för bebyggelse. Man har emel
lertid gjort sig omaket att dränera marken, ef
tersom läget där i den rådande situationen 
trots allt var det förmånligaste för nykomling
arna. Ris och träläggningar, som anträffats vid 
arkeologiska undersökningar, vittnar om drä
neringen (jfr ovan; jfr även Falck 1974b, s. 
124). 

Staden hette ännu Kopparsvik. Den »gamla 
staden» låg där den länge legat, och den nya 
stadsdelen växte upp i direkt anslutning till 
stranden söder om den strandsträcka som in
nehades av dem i »gamla sta'n». Denna nya 
stadsdel har kanske kallats Vis-by (på grund av 
läget på sankmarken) eller Vi-s-by (på grund av 
läget invid viet), och den nya stadsdelens 
namn, Visby, kom så småningom att avse hela 
staden. Som enda minne av stadens gamla 
namn kvarstod beteckningen för stadsmöllan 
vid stadens yttre sydgräns, Kopparsviks mölla, 
och denna mölla har, så vitt jag förstår, sedan 
blivit namngivare åt en utmark till den stad vars 
stadskärna en gång bar detta namn. 

Som sista kommentar till namnet Visby och 
dess förhållande till Kopparsvik skall påminnas 
om, att namnet Visby, som nämndes inled
ningsvis, inte är känt i skrift förrän på 1200-la-
let. Man kan förvåna sig över, att en så viktig 
sted som denna inte förrän så sent fastnat på 
pränt. I själva verket är det dock inte omöjligt, 
att staden figurerar i skrift redan hundra år ti
digare, ca 1 1 20 - många läsare hajar nog till in
för årtalet och, ja, jag syftar på det s.k. Florens-
dokumente t Florenslisten anses ju ange be
fintliga biskopssäten i bland annat Sverige, 
men Kjell Kumlien (1962) har föreslagit att det 
rör sig om en geografisk »arbetsbok» med för
teckningar över städer som kan komma i fråga 
för biskopssäten i Kyrkans långsiktiga plane
ring av sin utvidgning i olika riktningar (a.a., s. 
278 fj. Den välkända listan över de svenska stä
derna upptar bland annat »Liunga. Kaupinga.». 
Man anser ganska allmänt att del rör sig om 
Linköping, trots att Liunga och Kaupinga sär-
skrivits med punkt emellan. Man har emeller
tid också försökt förklara särskrivningen med 

att Liunga ensamt avsåge Linköping och att 
Kaupinga skulle kunna avse Köping i Västman
land, Nyköping i Södermanland eller Köping 
på Öland (a.a., s. 270). Matts Dreijer (1960, s. 
45) har dessutom föreslagit, att Kaupinga skul
le avse ett biskopssäte på Gotland, i så fall för
stås Visby, men detta förslag stöder sig på andra 
överväganden än någon känd namnlikhet. 
Pernler ( ig77 , s. 53 ff), som diskuterar Drei-
jers förslag, förnekar möjligheten, att Gotland 
skulle ha haft ett fungerande biskopssäte, som 
senare så att säga gått upp i rök i källorna. En
ligt Gutasagan har man (på 1 100-talet) anslu
tit sig till biskopen i Linköping på fastlandet, 
»ty han var dem närmast». Vad de övriga nämn
da namnmöjligheterna beträffar finns för Väst
manlands del Aros (Västra Aros, Västerås) re
dan med i listan, om det inte skulle vara Östra 
Aros (Uppsala) i Uppland, som å sin sida redan 
är företrätt med Sigtuna. För Södermanlands 
d d linns redan Strängnäs och eventuellt Es
kilstuna (Tuna) uppräknade. Att Ölands Kö
ping skulle vara påtänkt, är naturligtvis möjligt 
men jag finner det inte lika antagligt som att 
Kaupinga, vilket härmed föreslås, skulle avse 
den gotländska handelsstaden Kopparsvik, där 
man nära hundra år tidigare med alltingsbe-
slut anslutit sig till Kyrkan. Listans Liunga och 
Kaupinga kanske skall uppfattas som olika al
ternativ för ett biskopssäte i samma tilltänkta 
stift (jfr Strängnäs och Eskilstuna). Om diskre
pansen mellan Kaupinga och Kopparsvik/Kau-
parsvik är betydelsefull, om det är en namn
form som får sammanställas med Gutalagens 
»caupung» o.s.v., måste naturligtvis prövas av 
fackfolk, ortnamnsforskare och andra; själv är 
jag i dessa stycken, liksom i flera andra ovan vid
rörda, endast amatör. 

Jag tackar Bo Gräslund och Thomas Lindkvist för gi
vande diskussioner om Knut och därmed samman
hängande problem samt Ingmar Jansson och Mats 
Roslund för allmänna diskussioner. 
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Summary 

The name "Visby" has been discussed. It may be 
read Vis-by ("vis" = wetland) or Vi-s-by ("vi" = 
sanctuary, with a genitive s). 

The earliest Visby seems to have been the 
harbour and trading place of the Gotlandic far
mers (Westholm 198g). The earliest settle
ment dosest to the harbour cannot, however, 
be dated as early as the "classical" Viking Period, 
but at the earliest to the second half of the 11 th 
century. The people of the (gth and) toth cen
tury would have had their settlement further 
south, within a semicirde formed by three mo
re or less contemporary cemeteries (Koppars
vik, Östra begravningsplatsen and Donners
plats; fig. 2). No cultural layers have been found, 
and låter activities in the area (construction of 
the Medieval castle Visborg e t c ; fig. 2) would 
have eroded all evidence of such a settlement 
This community had its Thing site and sacrifi
eial place on the broad terrace in the northern 
part of Visby (fig. 4) , just south of which the 
1 ith century people settled after having drai-
ned this wetland a r e a - the best parts of the har
bours waterfront were already occupied by the 
people of the "Old Town". 

The "New Town" emerged after the mid-
1 i th century, after the occasion around 1030 
when Gotland decided al the above-mentioned 
Thing site to join the international movement 
of the Church and became a Christian nation. 
Now the harbour would have attracted more 
and more merchants who had to settle on the 
less favourable, but free, waterlogged ground 
where they had to put up with the disadvantege 
of draining the area (fig 1; rib-patterned street 
grid). Perhaps the abovementioned fact that Got
land joined the Glnirch c. 1030 had some relation

ship to another important decision, that of ma
king a treaty with the king of the Svear; it can 
be argued that the king in question was Canu
te the Great, who had power över the Svear in 
1026—1028/30. The stone tower (Kruttornet, 
fig. 4; 1 2th century) at the harbour's northern 
entry channel may have had a wooden prede
cessor named Lamberfs Tower (Canute recei
ved the name Lambert when baptized). 

The name Visby does not appear in written 
sources until the early 1 gth century. The name 
Kopparsvik (cf. above) would originally have 
been the name of the harbour and the entire 
town, while Visby became the name of the 
"New Town" (the area close to the "vi" or situa
ted on the drained wetland) and låter also be
came the name of the entire town. Kopparsvik's 
Mill on the farthest outskirts, farthest from the 
town centre, marks the southern börder of the 
jurisdiction area of Medieval (and låter) Visby 
(fig. 6), and the name seems to have survived 
because of the mill, which låter lent its name 
"back" to its dosest vicinity. 

Under the old name, Kopparsvik, the town 
may appear in the well-known Florence docu
ment (c. 11 20; "Kaupinga"). It bas been argued 
(Kumlien 196a) that this list does not, as is usu
ally assumed, record only existing bishoprics, 
but possible places where bishoprics might be 
established, a kind of "manual" for planning 
the expansion of the Church. In the light of 
this, I find it plausible that the central place of 
Gotland, a nation that had joined the ( 'burch 
already a century earlier, would have been lis
ted. 

English revised by Martin Rundkvist 
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