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S U N E A M B R O S I A N I 

E
huru årligen många volymer författas om den äldre han
delns och om Hansans historia, plöjer man som oftast i de 
gamla fårorna. Om för senare tider urkundsmaterialet får 
anses vara relativt "rikt, så är det dock i många fall ej sä 

omfattande för de äldre tiderna, att ej många problem fortfarande 
förblivit olösta. Ej heller det tryckta materialet är i den omfattning 
genomarhetat, att ej en ny generations forskning med nya utgångs
punkter med fullt fog kan rubba tron på vad som av traditionen an
setts vara en gång för alla fastslaget. 

Här skall nu upptagas ett av de många gamla problemen till för
nyad behandling, nämligen frågan om Visby stadsplan, dess upp
komst och utveckling.1 Under senare år har det vuxit fram en om
fattande litteratur om Hansaområdets stadskultur, städernas plan
läggning och dess så att säga materiella utveckling, men allt vad 
som därtill hörer kan man givetvis icke förstå utan att väl känna 
det liv, som levdes i medeltidsstäderna och de faktorer, som domine
rade vid stadslivets formande och växt. Genom professor Fritz Rö
rigs avhandling: Der Märkt von Liibeck,2 ha dessa problem ånyo 
lagts i stöpslevon. Naturligtvis har jag ej varit i tillfälle att i full 
utsträckning stifta bekantskap med de talrika diskussionsinläggen 
i dessa frågor. 

Vid ett av dessa inlägg såsom särskilt belysande skola vi emel
lertid här uppehålla oss något längre, nämligen vid arkivförestån
darinnans i Dortmund doktor Luise von Winterfelds omfattande 
studie: Versuch iiber die Entstehung des Marktes und den Ursprung 

1 Föreliggande uppsats återgår på ett föredrag om Visby stadsplan vid 
Svenska Museimannaföreningens möte i Visby 1937. 

2 F r i t z R ö r i g , Der Märkt von Liibeck i Liibeckische Forschungen, 
Jahrhundertgabe des Vereins fiir Liibeckische Geschichte und Altertums
kunde 1921. 

9 — Fornvännen fMl. 
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der Rathsverfassung in Liibeck,3 en avhandling, som är ganska po
lemisk mot Rörigs nyss anförda. Författarinnan säger själv, att 
hon haft som sin utgångspunkt studier över de åldriga städerna i 
västra Tyskland omkring mellersta Rhen. På grund av sin kunskap 
om förhållandena inom dessa, vill hon söka utreda, hur utvecklingen 
gestaltat sig i en stad som Lubeck, sen och anlagd i kolonisa
tionsområdet. Denna forskare känner emellertid mycket väl, huru 
de medeltida människorna levt, tänkt och handlat. Likaledes har 
hon grundligt satt sig in uti den äldre medeltidens statsorganisa
tion och de former, under vilka en medeltidsstad arbetade, och huru 
en sådan utvecklats såväl i de delar av Tyskland, där städerna voro 
gamla, som i kolonisationsområdet. 

Innan vi under hennes ledning närmare studera Liibecks stads
plan böra vi kanske erinra om, att det nuvarande Lubeck grundla
des någon gång på 1150-talet av Henrik Lejonet, närmast i hans 
egenskap av hertig av Sachsen. Som sådan var han således lands-
herre. Att staden så gott som ögonblickligen raskt uppblomstrade, 
måste ha berott på, att platsen för staden valts i samråd med en 
köpmanskorporation, som funnit densamma lämplig som sin mel
lanstation för varutransporten mellan inköpsområdet — länderna 
kring Östersjön ooh Ryssland — och konsumtionsområdet — län
derna i Rhendalen. Genom öppnandet av Liibecks hamn förkortades 
även transporten av salt från Liineburg och andra däromkring 
liggande fyndigheter till Norden och Ryssland. Då nedsaltning av 
födoämnen var den dåtida vanligaste konserveringen, var behovet 
av salt inom dessa vidsträckta områden enormt och efterfrågan 
stor. Således var det väsentligen ett grosshandelsintresse, som var 
uppslaget till Liibecks anläggning. 

Betrakta vi sedan Liibecks stadsplan, fig. 1, finna vi, att staden 
anlagts på en landtunga, som endast ett kort stycke i norr hänger 
samman med fasta landet. Befäste man denna landtunga, hade man 
i övrigt av vattendragen ett naturligt skydd för halvön, som kunde 
upphjälpas genom enklare fortifikatoriska anordningar. Vid land
tungan i norr byggde Henrik Lejonet själv den fasta borg, där hans 

3 L u i s e von W i n t e r f e l d , Versuch Uber die Entstehung des 
Marktes und den Ursprung der Rathsverfassung in Lubeck i Zeitschrift 
des Vereins fiir Liibeckische Geschichte und Altertumskunde, Band XXV, 
Lubeck 1929. 
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Fig. 1. 
Liibecks stadsplan, a) Torget, b) Den äldre hamnen, c) Den yngre hamnen, 
d) Salttorget vid Klingenbcrg, e) Salthamnen vid Trave. Efter L. v. Wlnter-

feld 1929. 
The townplan of LUbeck. a) The Märket, b) The old harbour, c) The new harbour, 

d) Salt Märket at KHngenberg, e) Salt Harbour at the Trave. 
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representant i den nya staden, dess överhuvud, residerade. Längst 
i söder upplät Henrik ett område till den romerskt katolska kyr
kan, vilken här upprättade ett biskopssäte, och som snarast satte 
i gång med uppförande av en domkyrka och övriga erforderliga 
byggnader. 

På halvöns mittparti erhöll borgerskapet sitt område. Genast 
iordningställdes en hamn för sjöfarten, på kartan markerad med 
b. Åtskilliga av de seglande köpmännen blevo tydligen mycket 
snart bofasta. Till orten inflyttade dessutom omedelbart hantver
kare och arbetare i hamnen, bärare och pråmskeppare m. fl. Där
med följde, att ett torg anlades för minuthandeln, och invid detta 
uppförde borgerskapet die Marktkirche, den första Mariakyrkan. 
På kartan är torgområdet begränsat av en svart linie och beteck
nat med a. 

Till en början leddes det borgerliga samhället av en köpmans
korporation, »der meyne köpman by der Travene». Doktor v. Win-
terfelds stora förtjänst är, att hon ur det torftiga urkundsmateria
let sökt konstatera, vad denna köpmanskorporation spelat för en 
roll. Det har då visat sig, att denna även sedan staden vuxit sig 
stor och fått ett mäktigt råd, som till och med förvärvat sig en stor 
del av om ej alla de prerogativ, som tillkommit landsherren, funnits 
kvar och utövat sin myndighet över den gamla hamnen och över 
vissa skråämbeten. Dessa maktbefogenheter levde givetvis kvar 
från stadens anläggningstid och berodde på de privilegier, som då 
gåvos köpmännen för att dessa skulle slå sig ned och trivas i det 
nyanlagda Liibeck. 

Ursprungligen var det en öppen plats mellan hertigens borg och 
borgerskapets område, liksom mellan delta och domkyrkans. Detta 
har framgått bl. a. genom studiet av skatteförhållandena i dessa se
nare bebodda delar av staden. Även hamnen utökades med ett nytt 
område, på kartan markerat med c. Inom detta har emellertid sta
dens råd haft större myndighet än inom det äldre hamnområdet b. 
Inom staden fanns det således hela medeltiden igenom skilda rätts
områden. Det mäktiga rådet lyckades sålunda först sent förvärva 
full överhöghet över alla inom stadsområdet bosatta, och sist över 
den köpmanskorporation, som var arvtagare till den, som fått sina 
privilegier vid stadens grundläggning. Detta har emellertid aldrig 
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hindrat, att staden Lubeck under rådets ledning stått stark och enig 
utåt som ledare av Hansans östersjöpolitik. 

Detaljhandelstorget vid Mariakyrkan i Liibeck växte i betydelse, 
allteftersom befolkningen ökade. 1 urkunderna från den senare me
deltiden kan man också följa, hurusom alltfler angränsande kvar
ter införlivades med torgområdet, huru platserna för medlemmar 
av de gamla skråämbetena utökades och huru nya anvisades för 
nytillkomna yrken. Här handlade den holsteinska och mecklenburg-
ska landsbygdens befolkning med stadsborna. Här avyttrade hant
verkarna i ämbetena sina produkter till dessa. 

Detta slags torg, som spelat en framstående roll i den vidlyftiga 
diskussionen om de tyska städernas uppkomst, voro emellertid icke 
det primära för städer av Liibecks typ, även om dessa torg omtalas 
långt oftare i urkunderna än sådana delar av städerna, där farty
gen och storköpmännens magasinsbyggnader lågo, dit transitova-
rorna eventuellt fördes, där dessa eventuellt lagrades och där dessa 
eventuellt bytte ägare. 

Utom de hantverkare, som arbetade för den lokala avsättningen, 
funnos emellertid i Lubeck även sådana, som väl voro bosatta där, 
men som tydligen ej ägt befogenhet att sälja på torgot vid Maria
kyrkan, utan uteslutande arbetade för export. Dessa ämbetshant-
verkaro synas ha stått i ett särskilt, ehuru ännu ej utrett förhål
lande till den äldsta köpmannakorporationen, »köpmännen vid 
Trave». 

Innan vi övergå att studera Visby något närmare, vill jag erinra 
om ett sedan gammalt bekant faktum, nämligen att kvarteren i stä
derna från den äldre medeltiden städse äro oregelbundna, och att 
gatorna gå i bukter mellan dessa osymmetriska kvarter. I de yngre 
medeltidsstäderna liksom i yngre delar av de äldre har en ordnande 
hand gjort sig gällande: gatorna ha gjorts raka och kvarteren rek
tangulära. Går man igenom en samling stadsplaner från medeltiden, 
ser man, hur undantagslöst detta ägt rum. Som tomterna äro det 
mest orubbligt konservativa i en stad, ha dessa vanligen ej föränd
rats förrän möjligen fram i slutet av 1800-talet. Ett nära till hands 
liggande prov härpå är Staden mellan Broarna i Stockholm, där 
överst på åskullen ligga stora oregelbundna kvarter, som härstam
ma från stadens grundläggning. Intill dessa finnas torget och bor-
gerskapets kyrka, Stortorget och Storkyrkan. Den yngre fasen 



134 S U N E A M B R O S I A N I 

möta vi t. ex. i de båda Nygatorna och de rektangulära kvarteren 
kring dem, fig. 2. 

Efter denna mycket summariska orientering i förhållandena i 
kolonisationsstaden Lubeck, skola vi jämföra utvecklingen i Visby 
med den motsvarande i Lubeck. 

Fig. 2. 
Plan över Staden mellan broarna, Stockholm. Efter H. Hildebrand, Sveriges 

medeltid. 
Townplan ol the old town, Stockholm. 

Enär Liibeck anlades på 1150-talet, är Visby som anläggning bort-
omkring ett hundratal år äldre än Lubeck. Man måste då fråga sig; 
hur mycken likhet kan det då finnas mellan förhållandena på 1000-
talet och på 1100-talet? Någon ändring kan naturligtvis ha inträf
fat, men så snabbt gick det dock ej då för tiden som det går nutill-
dags. Stora analogier finnes det därför säkert mellan Visbys första 
tider och Liibecks. 

Båda städerna anlades i kolonisationsområdet av ett grosshan-
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delsintresse. Mercatores imperii romani behövde en replipunkt för 
sin handel inom östersjöområdet och förvärvade som sådan Visby 
i en öde del av Gotland.4 Platsen hade dock den viktiga fördelen 
att äga en användbar hamn. Om uppgörelsen beträffande upplåtel
sen mellan köpmannakorporationen och Gotlands landsting veta vi 
intet, men en sådan måste ha ägt rum. Liksom i Lubeck måste det 
i Visby snabbt ha blivit en koloni, som övervintrade, och dessutom 
inflyttade vid sidan av dem, som för sin utkomst voro direkt intres
serade av grosshandeln, även hantverkare och arbetare av olika 
slag. För så vitt dessa voro tyskar, bildade de en korporation Teu-
tonici in Gotlandiam manentes, vilka, även om de från början varit 
skråmässigt organiserade, med tiden växte ut till att juridiskt sett 
bliva en stad. 

Gotlänningarna, som från landsbygden flyttat in till Visby, 
stodo tydligen rätt länge under landsrätt, men även dessa bildade 
senast på 1200-talet juridiskt sett en stad inom Visby-området. 

I analogi med bruket i dåtida städer måste dessa städer haft torg 
och borgerskapet jämte andra kyrkor framför allt haft sin huvud
kyrka. Som Visby emellertid ej hade och aldrig kunde få ett upp
land, med vilket varuutbyte kunde äga rum i samma utsträckning 
som i en i en stor och rik bygd centralt belägen stapelstad, kan 
det vara möjligt, att de båda städerna inom Visby, den tyska och 
den svenska, låtit sig åtnöja med ett gemensamt torg för minut-
och lanthandeln. 

Då som nämnt tomtuppdelningen är det konservativaste i en stad, 
söka vi då de gamla torgen först och främst på sådana ställen, som 
fortfarande tjänstgöra som torg. För närvarande är def i Visby 
endast två sådana. Det ena är salutorget vid Sankt Karin. Här dri
ves fortfarande en livlig kommers. Här har man desslikes grävt 
upp grunderna till en torghall, som liknar de stora torghallarna i 
Hansans storstäder, ehuru den härvarande varit betydligt mindre. 

Nära intill detta torg ligger även en kyrka, men denna har under 
hela den yngre medeltiden disponerats av en klosterorden. Kyrkans 
äldre delar äro visserligen äldre än den orden, vilken fått övertaga 
densamma, men nog förefaller det underligt, om borgerskapet i 
Visby skulle ha avstått från sin torgkyrka, om denna varit detta. 

4 ' S u n e A m b r o s i a n i , Vem har bebott Kruttornet i Visby? i Ymer 
1933 = Gotlandica till Nils Lithberg. 
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Fig. 4. 
Torget vid Duna, Riga. Baserat på 1930-talet. 

The Duna märket, Riga. No longcr extant. 

Se t. ex. huru Mariakyrkan i Liibeck och Storkyrkan i Stockholm 
under århundraden vidgats och förnyats av dessa städers borger
skap. Förklaringen till förfarandet i Visby kan kanske sökas där-
uti, att »torget» för detaljhandeln aldrig i denna stad nått den be
tydelse, att borgerskapet något livligare intresserade sig för detta. 

Den andra öppna plats, som kunde tänkas som torg, var nuvaran
de Donnersplats, då utdragen längs sjömuren förbi Lilla Strand
porten — en öppen plats, som ännu finnes på Johan Meyers bekanta 
karta över Visby från 1646. Strax innanför Lilla Strandporten har 
man också funnit grunderna till en offentlig byggnad, som i Hansa-
städerna plägar ligga på eller vid torget, i Visby kallad Kalvskinns
huset, där den svenske konungens ståthållare (advocatus) under en 
period av den sena medeltiden residerade. Om de till hamnen anlända 
varorna skulle föras i land och inom stadsmuren, låge det ju nära till 
hands, att det fanns ett torg för handel med dessa så nära hamnen 
som möjligt. Vi behöva ej gå längre bort än till Visby gamla dotter
stad Riga för att finna ett analogt fall: die Diinamarkt. Nere vid Duna 
(hamnen) drives nämligen strax inom den nu borttagna stadsmuren 
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Fig. 5. 
Flskständ. Torget vid DUna, Riga. 
Fish stalls. The Diina märket. Riga. 

fortfarande på ett mycket stort område dagligen en intensiv handel 
mod alla slags varor under former, som knappast kunna ha ändrat 
sig sedan stadens grundläggning. Det må dock här betonas, att 
detta torg var och är ett torg för detaljhandeln. Det är dock san
nolikt, att detaljhandeln här varit av den storleksordning, att köp
mannen här kunnat uppköpa sådana mängder varor, att de voro 
förutsättning för grosshandel och export,5 fig. 4—6. 

När man i Visby hade kvar detaljhandelstorget uppe i staden, 
kan dock med Visby undergång, d. v. s. stadens upphörande att 
vara stapelplats för den stora transitohandeln, detta torg innanför 
sjömuren mot hamnen med dess handel ej vidare ha behövts, utan 
lagte ned. Vid detta torg har det ej heller någonsin funnits någon 
torgkyrka. Den köpmanskorporation, som varit bärare av handeln 
här, hade ju sedan gammalt sin kyrka på annat håll i staden, Maria-
kyrkan. Den enda kyrka, som sålunda överlevde reformationens 
införande i Visby, hade grundlagts av den köpmannakorporation, 
som skapat staden. 

5 Diinamarkt blev nedlagt på 1930-talet och förvandlat till en öppen plats. 
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Fig. 6. 
Fiskstånd. Torget vid Dilna, Riga. 
Fish stalls. The DUna märket. Riga. 

Att jag i detta sammanhang ej nämnt Södertorg i Visby, beror 
på, att Södertorg tillhört den del av staden, som i och med Visborgs 
slotts uppförande undergått avsevärda förändringar. Huru staden 
i denna del tidigare sett ut, lönar sig knappast att spekulera över. 

Intill 1200-talets slut synes ej landsherren — vare sig man vill 
betrakta konungen i Sverige eller Gotlands landsting som sådan 
— ha haft någon sin högsta representation (advocatus) i Visby. 
Den advocatus, som omtalas i de äldsta urkunderna, har synbarli
gen utnämnts av Sachsens hertig när korporationen fick slå sig 
ned på Gotland och dana Visby. Hans efterträdare har i urkunderna 
konstaterats åtminstone långt in på 1300-talet. För den svenska sta
den inom Visby tillsätter den svenske konungen i slutet av 1200-
talet en sin ståthållare (advocatus). Om de funktioner dessa båda 
advocati haft har jag i annat sammanhang redogjort, så vid dem 
behöver jag ej uppehålla mig här.6 

Då Gotlands folkmängd ej varit så särdeles stor, har den katol
ska kyrkan ej i Visby upprättat något stift. Kyrkans högste ledare 
på ön blev under sådana omständigheter prosten i Visby, som lydde 

• S u n e A m b r o s i a n i , Vem har bebott Kruttornet i Visby? i Ymer 1933. 
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under biskopen i Linköping. Utom några vanliga sockenkyrkor 
hade man i Visby även flera kyrkor, som tillhörde främmande na
tioner. Bland sockenkyrkorna var Sankt Hans sannolikt den för
nämsta. Kanske var den ursprungligen huvudkyrka inom den 
tyska staden, innan denna en gång på 1300-talet slogs ihop med 
den svenska. Därför talar i viss mån, att man vid de senare årens 
gravundersökningar i den med Sankt Hans sammanbyggda Sankt 
Per ej på gravstenarna därstädes påträffat några personer med 
gutniska namn.7 Om detta kan anses giva en anvisning, skulle 
sålunda den tyska staden varit belägen öster och sydost om ham
nen. Den gotländska staden, hantverkarstaden, småborgarstaden, 
har då legat norrut med det nuvarande salutorget som sitt centrum. 

Sockenfrågan inom det medeltida Visby torde emellertid ej kun
na anses vara tillfyllest utredd, utan förtjänar sin specialunder
sökning. 

Att stadsplanen är beroende av stadens befästningar, kan natur
ligtvis ej här med tystnad förbigås. Antikvarien Otto Janse har i 
det av honom efter doktor P]mil Eckhoffs bortgång avslutade och 
utgivna monumentalverket över Visby stadsmur8 upptagit som en 
realitet den en gång av professor Ragnar Josephson postulerade, 
jämväl av andra författare accepterade »vallen», som skulle ha om
slutit vissa centrala delar av Visby nedom Klinten. Från Kruttornet 
skulle den ha sträckt sig österut strax norr om Drotten till salu-
torget. Från detta skulle »vallen» ha legat nedanför Klinten fram 
till Hästgatan och sedan följt denna till Donnersplats. Mot stran
den skulle det ej ha funnits någon befästning. Enligt denna teori 
skulle således Sankt Peters kyrka, som enligt Gutasagan varit den 
första, som uppfördes i Visby, ha legat utanför »vallen». Likaledes 
skulle »vallen» legat omedelbart under Klinten, så att en eventuell 
fiende, som utan hinder kunnat taga sig fram till Klintens rand, 
haft hela det med »vallen» omgivna området i fågelperspektiv ne
danför sina fötter, och kunnat så långt det gått med den tidens va-

7 E r i k F l o d e r u s , Nya gravstensfynd i Sankt Per i Visby, Ymer 1933 
= Gotlandica. 

s E m i l E c k h o f f och O t t o J a n s e , Visby stadsmur, del I: Text, 
del II: Planscher, Stockholm 1936 och 1922. I denna publikation finnes en 
utförlig litteraturförteckning meddelad. R. J o s e p h s o n , Svenska stads
kartor och stadsplaner intill 1800-talets början, Göteborg 1923. 
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Del 
Fig. 7. 

av muren vid Burgtor, Liibeck, utsidan. Breda tinnar inuti den senare 
förhöjda muren. Öppningarna för gatan moderna. Foto förf. 1910. 

Part of the brick town -wall al Burgtor, Liibeck. Hattlcmcnts of the older wall sliimn 
in lhe hightened wall. 

pen beskjuta detsamma. Det synes mig som om man inte behövde 
äga någon större kunskap i strategi för att ej ha någon tilltro till 
existensen av befästningar i gropar. Några spår efter denna »vall» 
har man ej heller lyckats påträffa. 

Eftersom Visby enligt i början av denna avhandling framförda 
teori ej som samhälle funnits till under förhistorisk tid, kan inan 
ej heller där vänta sig någon befästning av vikingatidstyp. Om 
samhället därstädes skapats genom ett grosshandelsintresse av köp
män från kristna länder, bör grundläggningen av detta ej gärna ha 
ägt rum förrän någon kortare tid före den tidpunkt, då där på plat
sen anlades handelskorporationens och de äldsta sockenkyrkorna. 
Det blir således medeltidsarkeologernas grävningar, som komma att 
besvara frågan, hur långt tillbaka på 1000-talet, man bör förlägga 
uppkomsten av ett Visby. 

Huru vitt och brett stadsplanen på 1100-talet sträckt sig, fram
går därav, att i den nuvarande stadsmuren inbyggts ett icke obe
tydligt antal stenhus, vilka således funnits på platsen, när muren 
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kommit till. Murens läge betingades således i viss utsträckning av 
det dåvarande tomtområdets omfattning. Östra muren har dessutom 
enligt min mening förlagts som den gjorts på ett visst avstånd från 
Klintens rand för att fullständigt hindra en eventuell fiende att nå 
fram till denna, ty om så skett hade ett ytterligare försvar av sta
den ej vidare varit genomförbart. 

Om det tidigare funnits enklare befästningar, jordvall med palis-
sader eller liknande på den nuvarande murens plats kan ej kon-

Fig. 8. 
Uppmätning av muren fig. 7. Etter H. Rahtgens, 

Liibecks. 
Survey of the wall fig. 7. 

Die Burgtorbefestigung 

stateras. Den äldre delen av den nuvarande landmuren företer en 
så stor likhet med den äldsta delen av den med tegel byggda muren 
å ömse sidor av Burgtor i Lubeck, att någon större skillnad i ålder 
dem emellan är otänkbar. Den äldsta landmuren, av vilken vi ha 
ett stycke under konserveringen renrakat skelett i närheten av 
Norderport, torde därför vara uppförd under 1200-talets första år
tionden. Det är på grund av denna uppfattning av landmurens da
tering, som jag ansett mig kunna såsom jag gjort uttala mig om 
utsträckningen av tomtområdet på 1100-talet i Visby, fig. 8—10. 

Skärskåda vi ännu en gång Visby stadsplan och erinra oss, vad 
som ovan meddelats om de medeltida stadsplanernas kronologi, mö
ter oss det märkliga förhållandet, att i söder ett mindre parti och 
i norr ett större parti av staden har oregelbundna kvarter och kro
kiga gator. Däremot har området öster om hamnen kring Sankt 
Hans-, Mellan- och Strandgatorna den för medeltidens senare år
hundraden karakteristiska rektangulära kvartersindelningen mel
lan raka gränder. Inom sistnämnda område befinna sig även Visby 
monumentalaste medeltidshus med sina höga gavlar mot Strandga-
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tan, med sina många magasinsvåningar för storköpmännens varu
lager. 

Hur kan nu detta låta sig förena med den ovan anförda kronolo
gien för de medeltida stadsplanerna? 

En naturlig förklaring till detta synes mig vara, att området när-

m.-r 

Fig. 9. 
Detalj av Visby stadsmur. Efter Eckhoff-Janse, Visby stadsmur. 

Part of the town wall, Visby. 

mast hamnens bryggor varit den första del av Visbyområdet, som 
tillvaratagits av de främmande köpmännen, mercatores imperii ro
mani. Till en början byggdes här anspråkslösare magasin, möjli
gen av trä, eller kanske var här ett öppet område mellan den tyska 
och den gutniska menigheten. På samma vis, som vi sett det vara i 
Lubeck under första tiden. Norr och söder om detta område upp
växte kvarteren med bostäderna åt vinterliggarna och åt alla dem, 
som slagit sig ned på platsen. Dessa osymmetriska kvarter mellan 
krokiga gator finnas ännu kvar. Nere i hamnområdet däremot kräv
des med tiden större utrymme för varulagren och tidsenliga bo
städer åt storköpmännen. Hela den gamla bebyggelsen här revs 
därför bort för att lämna plats åt för tiden moderna bostadshus med 
magasinsvåningar av form och utseende, som utvecklingen i Tysk
land och de förändrade behoven gjorde anspråk på. Den nya stads
planen hade danats i Hansans storstäder på kontinenten. Visby 
följde med och detta område av staden reglerades efter de nya syn
punkterna. De mest framgångsrika köpmännen förvärvade de bäst 
belägna tomterna i kvarteren närmast hamnen för att uppföra 
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Fig. 10. 
Samma parti av Visby stadsmur som lig. 9, insidan. Foto förf. 1905. 

The same part of Visby town wall as shown in fig. 9, from within. 

byggnader efter en ny smak för att tillfredsställa utrymmesbehoven 
för en blomstrande storhandel. 

Dessa nybyggnader uppfördes stora och rymliga med den in
hemska kalkstenen som material. Sedan den liden har ingen ny ex
pansionstid infallit för staden förrän i våra dagar, varför några 
mer omfattande rivningar av de då uppförda stenhusen icke ha 
kommit ifråga. Om under de mellanliggande århundradena något 
gjorts åt de gamla husen, har detta i huvudsak gått ut på att min
ska underhållskostnaderna. Man har t. ex. rivit bort de stora taken. 

Från tiden omkring år 1300 ha sålunda inga ingrepp gjorts i 
Visby stadsplan, förrän en ny expansionstid inträffade i slutet av 
1800-talet. Några avsevärda omregleringar av tomterna innanför 
muren ha dock knappast ägt rum, men desto mer har skett utanför 
densamma. Man har tyvärr icke på alla sidor av staden insett till 
fullo, vad man riskerar i fråga om Visbys värde som historisk att
raktion genom att behandla stadens omgivningar som om de lågo 
utanför ett samhälle utan historia. 
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S U M M A R Y 

SUNE AMBROSIANI: The Town Plan of Visby. 
By way of introduction, the author refers to the studies of L. von Win-

terfeld on the earliest history of the Baltic sea port of Lubeck, which 
was founded in the middle of the twelfth century. Though Visby is cer-
tainly older, tho difference in age between the two towns is not great. 
Lubeck was founded as a port for wholesale trade. Here, at the outset, 
the leaders of the merchants' corporation were given certain privileges. 
which for a long time were maintained at the older harbour, fig. 1 b, 
however great and powerful Lubeck waxed. In consequence of the lively 
traffic in the port, people gathered in Lubeck to seek their livelihood 
in trade or as craltsmen working to supply the town or for export. 
Very soon there sprang up a market-place for provisions and other ne-
cessities, fig. 1 a. Beside the market-place the citizens built their church, 
which was extended and improved as their prosperity grew. 

Lubeck was built on a peninsulå, and on the tongue of land the Duke 
of Saxonia erected a castle for his governor. Remains of brick walls 
from the fortifications are still extant at the Burgtor, figs. 7, 8; the 
oldest parts of which walls are constructed in the same way as certain 
parts of the older town wall of Visby, figs. 9, 10; both walls must there-
fore derive from the same period, probably the beginning of the thirteenth 
century. 

Like Lubeck, Visby was founded owing to the interest of >mercatores 
imperii romani» in the wholesale trade of Russia and Balticum. In Visby 
there had been since days of old two open places. In the great märket, 
one is to this very day trading in provisions from the country. Here the 
foundations of a mediseval town hall were discovered. The other open 
place, where, for some time during the låter Middle Ages, the Advocatus 
of the Swedish king rosided in >Kalvskinnshuset», was situated in-
side the Sea Wall, near the harbour, still visible on the map of fig. 3. 
No church, however, was situated in the vicinity of this open place. The 
merchants' corporation had founded their church in the town — St. 
Mary's, the present cathédral. As at Lubeck a population of craftsmen 
and workmen grew, partly of German, partly of Gothlandic extraction. 
For some time each nationality constituted its own community. Beside 
these, there were foreign tradesmen of several nations, presumably with 
their own churches and guilds. All these peoplo covered so large an 
area that when the older town wall was built, probably in the beginning 
of the thirteenth century, several stone houses were built into it. 

Older mediseval towns have curved streets and irregular blocks, see, 
e. g., fig. 2. Låter parts have square blocks and straight streets. It is 
remarkable, then, that tho part of Visby that is next to the harbour 
and ought to be the oldest, has straight streets. Here, too, the merchants 
bouses aro of several stories, with high end walls, characteristic of the 
fourteenth century. In this part a clearanco must certainly have taken 
place at some time, in order to make room for the big houses of the 
merchants. Since then there have been no considerable changes in the 
town plan within the walls of Visby. 

10 — Fornvännen 1941. 


