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Abstract  

Medieval Visby – a critical evaluation of the discussion on Visbys foundation 

Visby is a city that at first glance is of medieval origins. The popular image of 

scientists today is that the city was formed in the Middle Ages. According to some of 

the researchers Visby was formed during the Viking Age, it is based on the basis that 

the area has been used for a long period. Urban development in the Nordic countries 

is complex and there are different opinions as to why the Nordic cities emerge. It is 

important to shed light on the underlying process on why cities are emerging to 

provide clarity as to why Visby city is emerging.  The aim of this paper is to do 

analyze the theories of several researchers, considering the urban development of 

Visby.  The results show that the area of Visby has been a place that has been used 

since Stone Age, during the Viking age the area was a place for season trade. 

According to the archaeological sources is it not an indication of at town during the 

Viking age, because of the lack of permanent buildings. 

Keywords: Middle Age, Viking Age, Town, Trade, Christianity, Urban development 

   



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning 1 

1.1. Syfte och frågeställningar 2 

1.2. Val av metod och material 2 

2. Tidigare forskning 3 

3. Undersökning 5 

3.1. När och varför menar forskarna att Visby växer fram? 6 

3.2. Hur förhåller sig forskarna i sina resonemang till existerande källmaterial? 12 

3.2.1. Gravar 12 

3.2.2. Keramik 13 

3.2.3. Trä 16 

4. Analys 18 

4.1. När, och varför anser forskarna att Visby stad växer fram? 19 

4.3. Hur förhåller sig forskarna i sina resonemang till existerande källmaterial? 22 

5. Resultat 27 

6. Sammanfattning 28 

Referenser 30 

 

  



1 

1. Inledning  

Visby är en praktfull stad med en stadskärna som omringas av den vackra 

ringmuren, ett av UNESSCOS världsarv. Idag är de flesta forskare överens om att 

Visby formades under medeltiden.  Staden Visby lever på bilden som en av Europas 

mest välbevarade medeltidsstäder. När man får en överblick från Gotlandsfärjan över 

stadens vy, slås man av stadens skönhet, och en stadsvandring innanför ringmuren 

för en tillbaka till en svunnen tid. En av de viktigaste veckorna för Visby är den årliga 

medeltidsveckan som infaller under sensommaren.  Under denna period får 

besökaren en bild av Visbys medeltid. Vid medeltidsveckan är ett stort område vikt 

för arrangementet. De flesta är uppklädda i medeltidsdräkter och försäljning och 

shower är en viktig del som skapar en bild av hur livet var under medeltiden i Visby.   

Dock hävdar vissa forskare att Visby stad grundades redan på vikingatiden. Denna 

uppfattning grundas på det arkeologiska källmaterialet, till exempel en kontinuerlig 

användning av gravfältet i Kopparsvik och en bildsten från 700-talet.   

Under 1900-talet bedrevs det många arkeologiska undersökningar inom stadskärnan 

innanför den vackra ringmuren. Det fyndmaterial som har återfunnits i samband med 

utgrävningarna i Visby har samlats på Gotlands fornsal. En stor del av det 

arkeologiska källmaterialet som återfunnits, har inte genomgått en övergripande 

analys: detta innebär att arkeologerna främst har fokuserat på att studera de enskilda 

föremålen utan att sätta in dem i förhållande till varandra. En övergripande analys 

innebär att föremål kategoriseras för att få fram ett gemensamt mönster. Det är flera 

arkeologer som anser att det inte är lämpligt att enbart studera enskilda föremål. En 

rad arkeologer är överens om att föremålen behöver sättas in i en större kontext för 

att tillexempel urskilja dess likheter och skillnader.  

Denna C-uppsats är en kritisk analys av de teorier som har skrivits om formandet av 

Visby stad. Grundandet av Visby stad har ådragit sig forskarnas intresse sedan 

1500-talet, och därmed återfinns det en rad hypoteser och teorier om hur, när och 

varför staden Visby växer fram. I denna uppsats är fokus på 1900-2000-talets 

forskning om stadsutvecklingen av Visby.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att kritiskt analysera de teorier som har framförts om grundandet 

av Visby stad. Varför är det av intresse att studera grundandet av Visby stad? Det 

finns ett flertal städer i Skandinavien som kan studeras, men Visby är speciellt. 

Grundandet av Visby stad skiljer sig från andra städer utifrån den aspekten att det är 

delade meningar om när staden grundlades, om det sker under vikingatiden eller 

medeltiden. En annan viktig del i diskussionen är om Visby grundlades av de 

utländska handelsmännen eller av den inhemska befolkningen. Ett flertal av de 

städer som utvecklas i Skandinavien på medeltiden grundlades av en kung. Om 

Visby är av vikingatida anor, är Visby en av Skandinaviens äldsta städer. De flesta 

handelsplatser och städer som grundlades under vikingatiden övergavs under 

medeltiden, exempelvis Kaupang vid Oslofjorden i Norge. Det finns en skillnad 

mellan hur historikerna och arkeologerna argumenterar om grundandet av staden 

Visby. Vad berättar de skriftliga källorna om grundandet av Visby stad och står de i 

en konflikt med det arkeologiska källmaterialet, och är forskarnas argument hållbara?   

Mot bakgrund av modern forskning om stadsutveckling, utreds följande frågor: 

1. När och varför menar forskarna att Visby växer fram? 

2. Hur förhåller sig forskarna i sina resonemang till existerande källmaterial? 

1.2. Val av metod och material 

För att besvara de frågor som denna uppsats utgår ifrån analyseras ett urval av de 

teorier som har framförts av historiker och arkeologer inom den moderna forskningen 

om stadsutveckling. Det arkeologiska källmaterialet är en viktig del inom forskning 

eftersom under vikingatiden och tidig medeltid är det bristillfälligt källmaterial i form av 

skriftligt källmaterial.  Få skriftliga källor finns bevarade mellan åren 800 fram till 

1200-talets början. 

 I denna uppsats är en kvalitativ metod lämplig eftersom ett urval av de teorier från 

1900-2000-talet som analyseras. Arbetet är begränsat till valet av cirka tio forskare. 

Den kvalitativa metoden är även lämplig för att läsaren inte ska bli förvirrad av att 

alltför många forskares tankar förs fram. Debatten om formandet av Visby stad har 

pågått sedan 1500-talet. Begränsningen är baserad utifrån att de teorier som 
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presenterades under 1900-talet och framåt är mer relevanta utifrån uppsatsen 

frågeställningarna. 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras kort debatten om den urbaniseringsprocess som sker i 

Skandinavien under vikingatid och tidig medeltid. Det är av vikt att belysa framväxten 

av städer i Skandinavien för att få en förståelse för formandet av Visby stad. 

Urbaniseringsprocessen som skede i Skandinavien har varit en aktuell fråga för 

historikerna och arkeologerna. Källmaterialet som historikerna har använt sig av har 

framförallt varit skriftliga källor och historiska kartor. Man har till exempel använt sig 

av de isländska sagorna och Gutasagan. Ett problem med de skriftliga källorna och 

de tidigare kartorna är att det inte finns tillgängliga innan 1100-talet. Detta har 

medfört att det arkeologiska källmaterialet lyfts fram för att belysa 

urbaniseringsprocessen under vikingatid och tidig medeltid, 800-talet fram till 1200-

talet. I samband med att det arkeologiska källmaterialet fick ett större utrymme inom 

forskning av urbaniseringsprocessen i Skandinavien så är det inte ett ämne som 

enbart är inriktat mot historisk forskning (Sawyer, 1993,1 ff.) 

Ett är att ett flertal skriftliga källorna har förstörts på grund av krig och reformation. På 

medeltiden var det vanligt att de skriftliga källorna försvarades på klosterbiblioteket.  

Det enda klosterbiblioteket i Sverige som överlevde reformationen är Vadstenas 

kloster. Materialet är idag lagrat vid Uppsalas universitet(Sawyer, 1993,1 ff.).   

Bristen på det skriftliga källmaterialet har medfört att forskarna i Sverige behöver utgå 

från de skriftliga källorna från andra delar av Europa.  Skandinaviens första skriftliga 

källa är från år 1085 e.kr, nedskriven av Danmarks konung Knut II Svensen. 

Originalet är förstört och det är enbart en kopia som är intakt. Den äldsta 

originaltexten som är intakt är nedskriven i Danmark år 1135 e.kr, första texten i 

Sverige är från år 1165 e.kr. Den måttliga mängden av skriftligt källmaterial uppvägs 

av att Skandinavien är rikt på arkeologiskt källmaterial. Därför är det möjlighet att få 

kunskap om den stadsutvecklingen som sker innan 1200-talet.  (Sawyer, 1993, 2-3).   

Det arkeologiska källmaterialet ger framförallt information inom två större 

karaktärsdrag för en stad: stadens funktionella karaktärsdrag och dess topografi. 

Inom stadens funktionella karaktärsdrag betonas förhållande till andra städer och den 
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landsbygd som förekommer i närheten till staden.  Det arkeologiska källmaterialet ger 

även en information om stadens topografi. Inom stadens topografi ingår  stadens 

olika byggnader och miljöer.  Det skriftliga källmaterialet är fortfarande en viktig del 

av beskrivandet av medeltidens inre rättsligt-administrativa struktur som berör hur 

staden var styrd och den sociala strukturen. (Andersson, 1979, 5ff). 

Richard Hall(2007) belyser hur den vikingatida staden var uppbyggd och dess 

infrastruktur. Hall lyfter fram att på vikingatiden växer det fram städer/ handelsplatser 

i Skandinavien. Under vikingatiden finns det inte många städer i Skandinavien. Dock 

var befolkningsmängden i den vikingatida staden relativt stor.   Hall poängterar att i 

den vikingatida staden var handeln viktig. Det var en import och export av varor. I 

den vikingatida staden finns det en permanent bebyggelse. Den permanenta 

bebyggelsen utgörs av till exempel hus och små verkstäder. Kaupang var en av de 

vikingatida städer som växte fram i Skandinavien. Kaupang var Norges första stad. 

Hall belyser staden Kaupang som ett exempel på att handeln hade en central del i 

den vikingatida staden. Det har återfunnits fynd av till exempel delar av arabiska 

mynt och kristaller från Svarta havet (Hall, 2007, 58). 

Hall betonar att det arkeologiska källmaterialet indikerar att Kaupang först var en 

plats där det var en säsongshandel eftersom det inte finns en permanent bebyggelse 

vid 800-talets början.  De tidigaste indikationer på en permanent bebyggelse finns 

från några år senare. Hall betonar att den permanenta bebyggelsen var belägen vid 

en kort sträcka på omkring 750 meter. Hall anser att det går att beräkna ut en 

ungefärlig befolkningsmängd utifrån sträckan på 750 meter. Hall framhåller att det 

kan ha varit omkring 150 hus, med en befolkningsmängd på max 1000 invånare (R, 

Hall, 2007, 58).  

Den ökande handeln har setts som den främsta faktorn till att det sker en 

urbanisering under tidig medeltid. Under 1980– talet fram till 1990-talet mötte 

handelsperspektivet en kritik från en rad forskare. Anders Andrén(1989) är en av de 

forskare som riktade kritiken mot handelsperspektivet.  Andrén belyser en annan 

orsak till varför städerna växer fram i Skandinavien. Andréns resonemang lyfts upp 

för att belysa en av de delade meningarna som ses mellan forskarna. (Andrén, 

1989,128 ff.) 
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Andrén understryker att byggandet av kyrkor och formandet av en kungamakt i 

Skandinavien, är den främsta anledningen till att det sker en stadsutveckling under 

tidig medeltid. Andrén framhåller att det är möjligt att se de medeltida städernas 

betydelse och storlek från en stads antal kyrkor. Andrén anser att uppförandet av 

kyrkor var en viktig del för kungen att framhäva sin status och makt. Andrén 

framhåller att ett skattesystem införs under tidig medeltid. Skattebetalarna under 

medeltiden var bönderna och borgarna, adeln och prästerskapet betalade inte skatt. 

Andrén lyfter fram de Isländska sagorna från 1200-talet fram till 1300-talet som en 

källa för att det fanns ett skattesystem under medeltiden. I de Isländska sagorna 

beskrivs det att den landsbygd som låg i en anslutning till staden betalade skatt till 

kungen. Andrén anser att skatterna var viktiga, för om inte ett skattesystem hade 

införts skulle det inte vara möjligt att etablera de medeltida städerna och kyrkorna. 

Det krävdes ett ökat kapital för att etablera den pampigare staden (Andrén, 1989,128 

ff.) 

 Andrén framhåller att de medeltida städerna växer fram vid de landsområden som 

ägs av en kung. Områden som tidigare inte nyttjades bebyggdes med en permanent 

bebyggelse. I de flesta medeltidstäder bor kungen i anslutning till staden. De 

vikingatida städerna etablerades genom att områden erövrades genom en expansion 

till okända områden i världen. De medeltida städerna växer fram genom att de 

kungaomdömen som ligger i en fejd med varandra, erövrar varandras landsområden 

(Andrén, 1989,128 ff.). 

3. Undersökning  

I detta kapitel lyfts historikernas och arkeologernas resonemang om grundandet av 

Visby stad. Kapitlet inleds med en viktig källkritik, som påverkar forskarnas analyser 

och resultat om grundandet av Visby stad.  

I undersökningskapitlet betonas C14 dateringen av flera arkeologer. C14 dateringar 

ger en stor tidsram, i regel dateras ett föremål mellan ett hundra år, något som 

försvårar dateringen av Visbys äldsta kulturlager (datering. 

http://www.ne.se/lang/datering/150905, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-22).  

Ett annat källkritiskt problem inom den arkeologiska diskussionen om Visbys 

grundande, är att de tidigare kulturlagren som förekommer innan medeltid, har 
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utsatts för en stor påfrestning. Visby genomgick en förändring inom topografin vid 

medeltiden. Det byggdes till exempel stenhus så när den medeltida staden 

grundlades grävdes stora delar av de äldre kulturlagren bort.  År 2007 uppskattade 

forskarna att omkring 80 procent av de äldre kulturlagren är omrörda (Zerpe, 

2007,127). 

3.1. När och varför menar forskarna att Visby växer fram?  

Ett urval av de forskare som la fram teorier vid 1900 till 1950-talet fick kritik riktad mot 

sig i samband med historikern Gunnar Fritzell publikation ’’Nya synpunkter på Visbys 

stads äldsta historia’’ 1959 (Fritzell, 1959, 3ff). Forskarna som Fritzells lyfter upp är 

historiker, de analyseras utifrån den moderna forskningen och Fritzells personliga 

synvinkel. 

En av de historiker som tas upp i Fritzells publikation är historikern Adolf 

Björkander(1898). Björkander framhåller att staden Visby grundlades av de tyska 

handelsmännen. Visby var en tysk koloni och området låg beskyddat bakom en hög 

vall. Björkander anser att området var av intresse för de tyska handelsmännen av 

områdets handelsperspektiv . Eftersom Visby anlades i närheten till vattnet, som 

underlättade för handelsförbindelsernas. Marken vid Visby var även lämplig för att 

anlägga byggnader, för att det var en ceremoniell plats. Det indikerar på att marken 

är bra. Enligt Björkander beror detta på att gravar i regel anläggs vid platser där 

jordmånen är av bra karaktär. Björkander anser att platsen var ceremoniell eftersom 

stadens namn, Vi betyder Helig eller Kult (A, Björkander, 1898, 40ff). 

Även historiken Erik Lundbergs resonemang lyfts upp i Fritzell publikation. Lundberg 

motsäger den allmänna bilden om Visby. Den allmänna bilden av Visby vid 1900 

talets början var att platsen var lämplig för handel. Lundberg anser att hamnen som 

låg vid Visby var av mindre god karaktär. Anledningen till att hamnen inte var lämplig 

ur ett handelsperspektiv beror på områdets topografi. Lundberg poängterar att en 

hög vall som var lämplig ur ett skyddsperspektiv samtidigt förhindrade en god 

handelsförbindelse. Lundberg anser att den höga vallen påverkade stadens form. 

Staden är formad som en halvcirkel. Lundberg anser att Visby växer fram eftersom 

de tyska handelsmännen hade ett behov av en plats att mellanlanda på innan de 

fortsatte sina resor till Ryssland för handel. Lundberg anser att de tyska 

handelsmännen inte var populära hos den inhemska befolkningen. Osämjan berodde 
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på att de som bedrev handel i Visby-området kände sig hotade av de tyska 

handelsmännen. De tyska handelsmännen bygger upp ett privat område vid Visby. 

Lundberg poängterar att området inte användes av den inhemska befolkningen, för 

att områdets topografi med den höga vallen inte var lämplig för en stadsetablering 

(Fritzell, 1959, 3ff). 

Nils Lithberg skrev under 1920-talet en avhandling som berörde grundandet av 

staden Visby. Lithberg var en av de första forskarna som utgick från det arkeologiska 

källmaterialet. Lithberg tar upp det arkeologiska källmaterialet i sin avhandling, till 

exempel en boplats som är daterad till mellan-neolituikum(stenålder). Boplatsen är 

belägen vid stora torget. Lithberg var även en de första som framhöll de vikingatida 

gravfälten som belägg för att platsen inte var övergiven. Det stärker, enligt Lithberg, 

bilden av att området Visby redan var bebyggt när de tyska handelsmännen bosatte 

sig där. (Fritzell, 1959, 3ff). 

Fritzell(1959) framhåller att en stad etableras först vid 1000-talets slut, av den 

anledningen att det inte finns någon kyrka innan 1000-talet. Fritzell anser att den 

äldsta stadsdelen i Visby är belägen mellan de första kyrkorna S. Nicolaus, S. 

Gertrud, Helge Ands, S. Maria och S. Karin. Visbys äldsta gata anses vara belägen 

vid stadens äldsta stenkonstruktion Kruttornet. Enligt den c14-datering som togs vid 

Kruttornet är byggnaden från åren 1000-1150. Fritzell poängterar att de forskare som 

anser att stadens grundas av den inhemska befolkningen anser att Kruttornet bör 

dateras till 1000-talet. De forskare som anser att staden grundas av de tyska 

handelsmännen, anser att Kruttornet bör dateras till 1150-talet av den anledningen 

att de tyska influenserna i form av tillexempel kyrkouppbyggandet först är tydliga 

under 1150-talet. Fritzell menar att de första kyrkorna är av inhemskt ursprung. 

Därför bör även Kruttornet vara byggt under 1000-talet slut. Fritzell belyser även att 

det är vid Kruttornet som Visbys första hamn anses vara belägen, och Kruttornet 

användes som försvar (Fritzell, 1959, 3ff).  

Enligt den nyare arkeologiska dateringen, dendrokronologi kan man få fram att 

Kruttornet är från år 1150. Den dendrokronologiska dateringen utförs genom att man 

räknar antalet årsringar på trädet(Zerpe, 2007,127).  



8 

Historikern Dick Wase(1998) utgår från de skriftliga källorna för att belysa hur Visbys 

administration var. Wase belyser de skriftliga källorna, eftersom administration inte 

kan studeras i det arkeologiska källmaterialet.  

Bilden om hur Visby var styrt är vag. Wase anser att styrelsen utgick antingen från ett 

eller två råd, ett tyskt och ett inhemskt råd. Rådet är ett styresätt med tyska anor, 

som växte fram i Skandinavien från år 1182 e.Kr. I Skandinavien var Ribe i Danmark 

en av de första städerna som var styrt utifrån en tysk mall. Wase poängterar att rådet 

utgjordes av cirka tolv män, med undantag för Stockholm stad som hade sex 

borgmästare samt trettio rådmän. De som var en del av rådet byttes ut kontinuerligt, 

borgmästarna var aktiva under två år och rådmännen under ett år. Wase lyfter fram 

att borgmästarna inte avgick, de kunde bli omvalda inom ett år. Wase anser att Visby 

stad inte är som de många av de övriga medeltida städerna i Sverige. Visby är en 

stad med tyska anor innan de övriga städerna i Sverige. De tyska handelsmännen 

och den gotländska befolkningen var i kontakt med varandra under en tidigare period 

än övriga Sverige. Under 1100-talet var gotlänningarna erfarna handelsmän i 

östersjöområdet. Med hjälp av deras erfarenhet och kontaktnät fick de tyska 

handelsmännen en central roll inom den ryska handeln. Den goda kontakten mellan 

tyskarna och den gotländska befolkningen visar att de valde att bosätta sig vid 

varandras områden. Under 1200-talet bodde det minst två tidigare visbybor med 

gotländskt ursprung i staden Lübeck. (Wase, 1998, 16ff). 

Wase grundar sitt resonemang om att Visby får en styrelse under 1200-talet utifrån 

ett brev från staden Riga år 1268 e.kr. I brevet från Riga beskrivs det att de tyska 

handelsmännen och den inhemska befolkningen var en del av rådet i Visby. 

Tyskarna blev en del av rådet i Visby under 1200-talets början. Wase menar att vid 

denna period flyttade många tyskar till Visby. Wase anser att brevet från Riga är unikt 

och det återfinns ingen tidigare indikation på ett styre inom Visby i dagsläget. Wase 

anser att innan det tyska rådet blev en del av Visbys styre, följde den inhemska 

befolkningen de regler som stiftades av tinget i Roma. Wase framhåller att det är 

något som framgår i Gutasagan från 1200-talet.  Under 1200-talet förlorar tinget i 

Roma sin maktposition. Det är vid 1200-talet som Visby rådhus byggdes upp av den 

inhemska befolkning och av tyskarna. Wase anser att det beror på att år 1288 blir 

Visby stad avskilt från landsbygden i samband med det inbördeskrig som bryter ut då 

(Wase, 1998, 16ff). 
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Forskning som bedrevs vid 1900-talet början fram till 1900-talets mitt fokuserade 

främst på de skriftliga källorna och historiska kartor. Detta beror på att det är 

framförallt historiker som arbetar inom forskningen av Visbys stadsutveckling. Under 

1960-talet sker det ett paradigmskifte och arkeologerna ger sig i större utsträckning in 

i debatten om grundandet av Visby stad.  De skriftliga källorna och de historiska 

kartorna kompletteras av det arkeologiska källmaterialet.  

Arkeologen Gun Andersson (1976) lyfter upp en viktig aspekt som även diskuteras av 

Fritzell(1959), om platsen där Visby stad växer fram är lämplig som beskydd för de 

tyska handelsmännen. Inom den moderna forskningen om stadsutveckling av Visby 

har det framförts av vissa forskare, tillexempel Adolfson(1898), att förhållandet 

mellan de tyska handelsmännen och den inhemska befolkningen var av spänd 

karaktär. Andersson anser att läget inte var spänt mellan parterna före 1200-talet. 

Andersson grundar sitt resonemang på profilritningar av Visby stad, som ritades av 

Federline år 1915. Andersson poängterar att profilritningarna visar att den vall som 

under 1900-talets början ansågs var en hög vall enbart var en låg upphöjning. Den 

låga upphöjningen var inte lämplig ur ett skyddsperspektiv. Andersson framhåller 

samma resonemang som flera av de övriga forskarna, till exempel Fritzell (1959), att 

anledningen till att staden är formad som en halvcirkel är den omslutande topografin 

med den mindre upphöjningen. Andersson menar att stadens utgångspunkt var vid 

Kruttornet (Andersson, 1 976,47). 

Gun Westholm(1989) tidigare Andersson belyser att under 1000-talet förlorar många 

platser på Gotland sin betydelse som handelsområde. På vikingatiden var det flera 

platser på Gotland som hade handelsförbindelser. Det var framförallt en 

säsonghandel som bedrevs på flera platser runt om ön.  Det som sker under 1000-

talet är att handeln på Gotland centraliseras till sex fasta punkter, varav Visby blir en. 

Anledningen till att Gotland får sex fasta handelsplatser beror på en ökad 

konkurrens.  I samband med att Visby blir en av de sex fasta handelspunkter ökar 

även bebyggelsen av stenhus. Det arkeologiska källmaterialet från 1000-talet stöder 

enligt Westholm bilden om att områdets status ökar och en permanent bebyggelse 

etableras i samband med att den första kyrkan byggs: Allahelgon kyrkan. Westholm 

framhåller att det leder till att områdets betydelse ökar och att till exempel 

handelsmän från öst söker sig till Visby. Westholm betonar att de arkeologiska 

fyndmaterialen från 1000-talet indikerar ett östligt inslag. Det återspeglas i bland 
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annat att de ryska kvarteren byggs upp, och även östlig keramik.  Kontaken med öst 

får en positiv effekt då Visbys ekonomi ökar kraftigt. Den blomstrande ekonomin 

leder till ett ökat intresse hos de tyska handelsmännen under 1200-talet. Westholm 

betonar att det arkeologiska källmaterialet indikerar att välståndet ökar igen under 

1200-talet. Ur ett stadstopografiskt perspektiv växer Visby stad i storlek. Det byggs 

även upp allt fler kyrkor (Westholm, 1989, 82 ff).  

Enligt Westholm är det uppseendeväckande att de som har forskat om framväxten av 

Visby stad har bortsett från närmiljön utanför ringmuren. Under 1950-talet återfanns 

det fortfarande odlingsmark och hällmarker i en direkt anslutning till Visby stad. 

Westholm anser att de stora hällmarkerna indikerar på att området inte var en 

övergiven plats på vikingatiden. Enligt Westholm är hällmarkerna perfekta 

transportvägar, även under sämre väderförhållanden. Goda transportvägar är 

lämpliga för en plats där det bedrivs en handel. (Westholm, 1989, 66). 

Westholm påtalar att det arkeologiska källmaterialet från vikingatiden består bland 

annat av några mindre bodar. Bodarna var tillfälliga boplatser vid den säsongshandel 

som var aktuell på vikingatiden. Westholm anser att de utländska handelsmännen 

och de inhemska handelsmännen/bönderna bodde vid olika områden. De inhemska 

handelsmännen och bönderna bodde vid Klinte-området. De utländska 

handelsmännen byggde upp ett privat område där Visby stad är beläggen idag 

(Westholm, 1989, 66).  

En av de mer moderna arkeologerna inom om utvecklingen av Visby stad är Mats 

Roslund (2001).  Anledningen till Roslund är en av de forskare som tas upp är att 

Roslund har riktat kritik mot ett flertal forskare.  

Enligt arkeologerna Lena Thunmark-Nyhlén(1989) och Roslund(2001) fanns det 

inget behov hos den inhemska befolkningen att uppföra staden Visby. Området vid 

klinten användes under samma förhållande som Gotlands övriga hamnplatser. Det 

vill säga en plats där bönderna hade en möjlighet att säkra en del av stranden för 

handelsresor.  Roslund och Thunmark-Nyhlén anser att Visby växer fram av den 

anledningen att allt fler handelsmän besöker området Visby. De handelsmän som 

kommer till området vid klinten har ett behov av att ha en egen plats eftersom 

området vid Klinten är för litet (Thunmark-Nyhlén, 1989, 37: Roslund, 2001,246). 
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Enligt Roslund behöver det inte föras en diskussion kring om området Visby var 

lämpligt som handelsområde. Utifrån det topografiska läget är platsen lämplig ur ett 

handelsperspektiv. Roslund framhåller att Visby ligger i en nära anslutning till vattnet 

och att området även var lämpligt eftersom rent vatten från Klinten sipprade genom 

området (Roslund, 2001,246). 

Roslund framhåller att det är andra faktor som ligger bakom etableringen av Visby 

stad. I motsats till en av de första medeltidsstäderna Sigtuna, grundades inte Visby 

av kungamakten.  På Gotland finns det inte en kungamakt.  Roslund påpekar att 

enligt Gutasagan tilldelades handelsmännen i östersjösområdet platsen Visby.  Visby 

var en plats där handelsmännen fick välsignelse om att de inte skulle skadas och de 

fick bedriva handel.  Platsen tilldelades till handelsmännen av de gotländska 

familjerna som hade en högre status. Det står i Gutasagan följande rader, ’’Så gingo 

gutarna frivilligt under svearnas konung, för att de måtte fria söka till Sverige på alla 

ställen utan tull och avgifter. Så äga och svearna söka till Gotland utan kornband 

eller andra förbud’’(Roslund 2001,249). Av de raderna kan man urskönja att svearna 

fick tillåtelse att bedriva handel som var befriad från tull och övriga avgifter. Det 

framgår även att svearna skulle känna sig välkomna till Visby området.  

Roslund är oense med Westholms tolkning av det arkeologiska källmaterialet.  Enligt 

Westholm är det för få fynd av utländska föremål vid Klint-området, för att det ska 

vara sannolikt att de utländska handelsmännen bosatte sig där. Roslund hävdar att 

det inte är ett hållbart resonemang, eftersom man vid de arkeologiska 

undersökningarna har det återfunnits tillexempel ryska kokkärl. De ryska kokkärlen är 

utsprida vid Klint-området. Roslund argumenterar även mot Westholms resonemang 

utifrån en jämförelse med städerna Sigtuna och Lund. Roslund poängterar att i 

städerna i Sigtuna och Lund bor de utländska handelsmän vid den plats där den 

inhemska befolkningen är bosatt. Roslund anser att detta visar sig tydligt utifrån det 

arkeologiska källmaterialet. I Sigtuna och Lund har det gjorts arkeologiska fynd av 

utländskt ursprung vid de områdena där människorna bodde.   Roslund framhåller att 

de utländska handelsmännen och den inhemska befolkningen i Visby bor vid 

enskilda områden först under 1100-talet. Eftersom det är då de ryska kvarteren 

byggs upp tillexempel ryskgården (Roslund 2001,249).  
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3.2. Hur förhåller sig forskarna i sina resonemang till existerande 

källmaterial? 

I de kommande avsnitten presenteras arkeologerna Westholms, Thunmark-Nyhlén, 

Roslunds och Swanströms resonemang utifrån det existerande källmaterial och hur 

de förhåller sina resonemang till källmaterialet. Det finns inget textmaterial om när 

Visby stad grundades.  

Visby benämns först inom de skriftliga källorna i Gutasagan från 1200-talet, under 

namnet Vi - ett område som var beläget i närhet till Klinte området. Att området 

benämns i Gutasagan kan innebära att Visby området hade någon form av en 

aktivitet (Roslund, 2001,247). Wase betonar att det finns skriftliga källor från 

Storbritannien i form av handelsnotiser innan 1200-talet. Problemet är att 

handelsmännen benämns som gotlänningar. Varvid det är problematiskt att få en 

djupare kunskap om vart ifrån på Gotland de kommer från. (Wase, 1998, 16ff). 

3.2.1. Gravar 

Westholm anser att Visby grundas redan under vikingatiden. Westholm belyser att 

fyndmaterialet från de kulturlager som är daterade innan 1100-talet utgörs främst av 

föremål av gotländskt ursprung. Det ger enligt Westholm en indikation på att staden 

Visby formas av den inhemska befolkningen. Westholm bortser inte helt från de sex 

fynden som indikerar baltiskt ursprung, dock kan det vara en form av gravgåvor 

Westholm betonar det arkeologiska källmaterialet från vikingatiden. Det finns en 

bildsten, dateringen av bildsten är baserad på dess stil. Det förekommer en rad 

gravar som enligt Westholm är de av vikingatida karaktär då de innehåller gravgåvor 

(Westholm, 1989, 66). 

Westholm betonar att under vikingatiden är området Visby ett betydelsefullt område 

med en högre status än tidigare.  Westholm betonar att det är möjligt att se med hjälp 

av de analyser som har genomförts på det vikingatida gravfältet Kopparsvik. 

Gravfältet Kopparsvik ligger i en direkt anslutning till Visbys stadskärna. Westholm 

poängterar att gravfältet Kopparsvik utvecklades till ett gravfält för de med högre rang 

under vikingatiden. Westholm belyser att de gravgåvor som är daterade före 900-

talet är till största del av manlig karaktär. De kvinnliga gravarna är betydligt färre före 

900-talet men ökar under detta århundrade. De föremål som anses vara av manlig 

karaktär är vapenföremål. De kvinnliga föremålen är till exempel nålar och smycken. 
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Westholm genomförde en jämförelse mellan gravfältet Kopparsvik och ett gravfält vid 

den vikingatida staden Birka. Gravfältet vid Birka är även det belägget i anslutning till 

den centrala delen av platsen. Könsfördelning vid gravfältet i Birka är mer jämnt 

fördelat före 900-talet. Enligt Westholm indikerar detta att kvinnans roll var starkare i 

Birka än i Visby. Westholm betonar att kvinnans roll inom handelen inte var stark 

under vikingatiden och att denna var styrd av männen. Westholm anser att 

gravfältets kontinuerliga användning är ett belägg för att Visby området har en form 

av aktivitet under vikingatiden. Det är en indikation även på att en stad börjar växa 

fram då. Westholm betonar även fynden av ett flertal silverskatter som är från 

vikingatiden. Även det ses som en indikation på att områdets status ökar (Westholm, 

1989, 78).    

Även Roslund går närmare in på vad för vikingatida gravar som finns, med ett fokus 

på vad för gravar som finns innanför stadens ringmur. Roslund framhåller att det 

enbart förekommer vikingatida brandgrav innanför ringmuren. Förekomsten av 

brandgravar på Gotland under sen vikingatid är få. Eftersom att det var vanligare att 

de döda begravdes i en skelettgrav. Det som skiljer gravarna åt är att i en brandgrav 

kremerades den döda. Brandgraven innanför ringmuren ligger en nära anslutning till 

Visbys första kyrka Allahelgon-kyrkan, vid Donners plats. Roslund skriver att de 

materiella fynden från brandgraven består av ett kärl av inhemskt ursprung. De flesta 

av de återfunna kärlen i Visby är av inhemskt ursprung. Kärlet var inte en gravgåva 

utan användes för förvarning av den avlidnas aska. Under 1980-talet genomfördes 

det en arkeologisk undersökning av S Pers kyrka. Enligt den undersökningen ersätter 

skelettgravarna brandgravarna helt vid 1000-talets början. Det sker i samband med 

kristendomens införande (Roslund, 2001, 247). 

3.2.2. Keramik 

Arkeologerna inom den moderna forskningen om stadsutveckling av Visby betonar 

vikten av att det behöver genomföras fler övergripande analyser, utifrån det 

existerande arkeologiska källmaterialet. Westholm är en av de få arkeologer som 

genomfört en övergripande analys av keramiken. Den övervägande delen av 

Westholms källmaterial är ifrån kvarteret vid gamla Apoteket. Byggnaden gamla 

Apoteket är en av de äldsta byggnaderna i Visby. Samtliga föremål, bortsett från en 

stolpe, är daterade till 1000- talet 1100-talets början. Stolpen är daterad till åren 585-

799 utifrån en C14 datering. Dock är stolpen återfunnen i det medeltida kulturlagret. 
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De keramik skärvor som Westholm utgick ifrån genomgick en C14 datering. Förutom 

att keramikskärvorna genomgick en C14 datering, kalibrerades de även. Anledningen 

till att de kalibrerades var för att få fram ett tydligare resultat. Westholm poängterar 

att dateringen behöver kompletteras med dendrodatering, för att nå fram till en 

säkrare datering (Westholm, 1989, 66).  

Westholm anser att keramiken bör dateras till 1000-talets början, eftersom 

västeuropeiskt svartgods inte förekommer. Västeuropeiskt svartgods är en keramik 

från omkring 1200-talet. Också annat material, smycken och spännen kan dateras till 

vikingatid enligt Westholm. (Westholm, 1989, 66).  

Thunmark-Nyhlén kritiserar Westholms undersökning. De spännen som Westholm 

använder sig av för att styrka en datering av keramiken till 1000-talets början, kan 

inte dateras till 1000-talets början. Därmed är inte spännen ett lämpligt källmaterial 

för att styrka en datering till 1000-talets början.  Av det existerande arkeologiska 

källmaterialet har det enbart återfunnits smycken av yngre stil och den stilen 

förekommer först under 1100-talet, även om dess stil är av vikingatid karaktär. 

Thunmark-Nyhlén anser att forskningen behöver fokusera på att undersöka samtliga 

vikingatida spännen på Gotland. Syftet med undersökningen är att skapa ett 

jämförelsematerial och få fram en bättre bild av vad som är unikt för området Visby 

(Thunmark-Nyhlén, 1989, 37).   

Även Roslund är oenig med Westholms analysresultat av keramiken. Roslund anser 

att bilden om att Visby stad formas under vikingatiden bör diskuteras kritiskt. Roslund 

anser att gravfältet Kopparsvik samt den bildsten som har återfunnits inte är belägg 

för att området Visby grundas under vikingatiden. Det finns ingen permanent 

bebyggelse under vikingatiden i form av hus eller verkstäder enligt det föreliggande 

arkeologiska källmaterialet (Roslund, 2001,242).   

I motsats till Westholm anser Roslund att det arkeologiska källmaterialet indikerar att 

Visby formas under tidig medeltid. Roslund poängterar att fynden i byggnaden 

Apoteket, domineras av östersjöskeramik av slaviskt ursprung. Det finns få fynd av 

östersjökeramik från Vikingatiden och det är enbart mindre fragment. Det första 

fyndet av Österssjöskeramik på Gotland förekommer omkring år 956 e.kr. i en skatt 

som hittades i Eksta socken. Efter 1050-talet ökar antalet fynd av keramik, därför är 



15 

det mer befogat att kontakten med de slaviska grannarna kom igång först då enligt 

Roslund (Roslund, 2001,245).   

Roslund framhäver att den måttliga mängden av keramik från vikingatiden av 

inhemsk produktion är ett belägg för att det inte fanns en stad då. Roslund anser att 

om Visby formades som stad under vikingatiden med en permanent bebyggelse 

borde det ha funnits fler keramikskärvor. Roslunds argumentation har fått mothugg 

ifrån andra forskare. Vissa forskare anser att anledningen till att det återfinns få 

keramikskärvor före år 1050 beror på att keramiken har brutits ner av naturlig 

påverkan. Enligt Roslund kan den hypotesen avfärdas, då keramik är ett material 

som inte är extremt känsligt för nedbrytning (Roslund, 2001, 248).   

Roslund betonar att det finns andra möjligheter varför det inte återfinns någon form 

av enklare skandinavisk keramik. En av möjligheterna är att stadsbefolkningen i 

Visby under 900-talet ville vara moderna och därför inte använde sig av 

landsbygdens godstyp. En annan förklaring till varför det inte återfinns någon form av 

den inhemska keramiken är att när Visby stad började ta form förstördes de tidigare 

kulturlagren. Roslund anser att den första möjligheten om att stadsbefolkning ville 

vara moderna kan kasseras direkt. Enligt Roslund borde man då se samma fenomen 

på fastlandet. I städerna Sigtuna och Birka hade stadsbefolkningen och 

landsbygdsborna keramik av skandinavisk stil. Under 1000-talet upphör keramiken 

att användas i de medeltida svenska städerna. Därför finns det inga fynd av den 

skandinaviska stilen under denna period. Den andra möjligheten om att materialet 

har förstörts utvecklas aldrig vidare av Roslund (Roslund, 2001, 245).  

Roslund påtalar att på 1970-talet återfann arkeologerna ett kärl i bygganden 

Apoteket. Med hjälp av en petrologisk provtagning framgick det att kärlet är tillverkat 

på Gotland. En petrologisk undersökning består av att man kikar närmare på 

keramiken och jämför tillverkningsmaterialet med de bergsarter som finns på 

Gotland. Kärlet delar samma form som sex andra kärl som har hittats i Visby. Enligt 

dateringen som har genomförts utifrån kulturlagren är kärlen ifrån 1100-talets början. 

En intressant aspekt är att kärlen är formade efter en modell som även förekom på 

fastlandet. Fynd av kärl av samma karaktär har gjorts i Sigtuna. De kärlen har 

daterats till åren 1050-1100. Roslund framhåller därmed att även gränsen för de 

gotländska kärlen bör kunna dateras som tidigast till samma period. Kärlet stärker 
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bilden av att Visby formas av den inhemska befolkningen. Varför skulle den 

inhemska befolkningen tillverka kärl, om det inte fanns ett behov av det? (Roslund, 

2001,244).   

3.2.3. Trä 

Roslund riktar även en kritik mot dateringen av den stolpe som återfanns i 

byggnaden Apoteket. Roslund anser att den C14 datering som är tagna vid 

bygganden apoteket bör ses med ett kritiskt öga eftersom stolpen är återfunnen i 

samma kulturlager som de keramiska fynden, det vill säga mellan 1000-1100-talet. 

Det är även under denna period som artefakter av utländskt ursprung ökar. Roslund 

framhåller att den tidigaste bebyggelsen vid området Klinten från tidsperioden 

mellannesolitikum kan försvåra dateringen av Visby stad. Det återfinns en möjlighet 

att det äldre materialet har återanvänts och därmed gett en felaktig bild om när Visby 

blev en stad. Roslund anser att ett annat problem med dateringen av Visby stad är 

att C14 dateringarna har lyftas fram som den främsta metoden, istället för att se till 

dateringen av de artefakter som hittats (Roslund, 2001,247). 

Roslund anser att problemet som ligger bakom C14 dateringen är att materialet är av 

trä. C14 dateringen ger en indikation på hur gammalt trädet är, dessvärre inte kring 

när materialet har brukats. Rosenlund anser att C14 provtagningar bör genomföras 

på de konstruktionsdetaljer som förekommer på stolpen för att det skulle ge en bättre 

bild av när stolpen blev en del av en konstruktion. Roslund poängterar att om det tas 

flera C14 prover går det även sammanställa samtliga dateringar och få ett 

medelvärde. (Roslund, 2001,247). 

3.2.4. Kyrkobebyggelse 

Diskussionen om uppbygganden av Visbys första kyrka har bottnat i att vissa 

forskare anser att Visby blir en centralplats och en stad när Allahelgonkyrkan 

uppförs. Gotlands första kyrka Allahelgonkyrkan är byggd i romansk stil, som 

förekommer under 1100-talets början. Roslund anser att det inte behöver vara så. Ett 

exempel är uppförandet av två kyrkor i Söderköping. Kyrkorna byggdes upp innan 

Söderköping räknades som stad. Roslund lyfter upp samma resonemang som 

Andrén(1989) om att det går urskilja hur stor en stad var utifrån stadens antal kyrkor 

samt dess placering. De första stadskvarterna i Visby från 1100-talet indikerar på att 
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det var få människor som levde där, och få kyrkor var uppbyggda. (Roslund, 2001, 

247). 

Arkeologen Eric Swanström (1989)  belyser att för att få en förståelse för den 

bakomliggande processen till en stadsutveckling behöver man se till stadens kyrkor. 

Swanström är även kritiskt till hur kyrkorna har daterats.  Enligt Swanström kommer 

kyrkobyggandet igång i en större utsträckning under 1100-talets slut. Detta beror på 

att det sker en befolkningsökning i takt med att Visby stad expanderar. Under 1200-

talets början avspeglas de tyska handelsmännens inverkan i Visby. En rad av 

kyrkorna som uppförs är dedikerade till den tyska befolkningen, och de invigs av de 

tyska biskoparna (Swanström, 1989, 28).  

Swanström riktar en kritik mot den teorin Fritzells(1959) la fram, om vart Visbys första 

stadsdel var beläggen. Swanström anser att det är felaktigt att utgå ifrån att Visby 

stad i sin begynnelse låg belägen mellan Visbys första kyrkor. Teorin bygger på de 

dateringarna som har gjorts av kyrkorna och de är inte hundraprocentigt säkra. 

Swanström anser också att det är felaktig av Fritzell att utgå från gatunätet eftersom 

det inte är praktiskt att bygga staden där. Swanström grundar det på att när det skulle 

ske ett utbytte mellan handelsvaror var det mer lämpligt att de första kvarteren var 

belägna i direkt anslutning till hamnen. Visby var i början enbart en handelsplats, 

men när kyrkorna börjar byggas utvecklas samhället och staden växer fram 

(Swanström, 1989, 26).  

Idag dateras kyrkor utifrån deras byggstil men det är inte en lämplig metod enligt 

Swanström. Han anser att det bör bedrivas fler arkeologiska undersökningar. De 

arkeologiska undersökningar skall ha som mål att söka efter mynt. Anledningen till att 

Swanström anser att mynt är ett lämpligt källmaterial är att det skulle ge en bättre bild 

av när kyrkan användes av människorna. Mynten skulle kunna skapa en mer 

övergripande och en mer trovärdig datering av kyrkorna. (Swanström, 1989, 26). 
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4. Analys  

I analyskapitlet granskas forskarnas teorier utifrån vilka källmaterial de grundar sina 

slutsatser på, varvid styrkor och svagheter i resonemangen utreds. Forskarnas 

gemensamma drag lyfts fram och deras skilda uppfattningar utreds. 

Under 1100-talet sker det en stadsuppbyggnad i Visby med permanenta byggnader 

tillexempel kyrkor. Varför det byggs upp en permanent bebyggelse vid tidig medeltid 

är en delad åsikt mellan till exempel (Andrén, 1989) och (Roslund, 2001) samt 

många av de övriga forskare som har tagits upp. Roslund(2001) och många av de 

övriga forskarna betonar att Visby stad växer fram på grund av en ökad handel. 

Historikern Andrén (1989) frångår handelsperspektiv. Andrén (1989) betonar två 

orsaker till varför det sker en urbaniseringsprocess under tidig medeltid. Formandet 

av en kungamakt och införandet av kristendomen.  

Handelsperspektivet är tydligt inom det arkeologiska källmaterialet, eftersom staden 

växer i storlek i takt med den ökande handeln.  Handelens betydelse betonas även i 

de skriftliga källorna, i till exempel Gutasagan från 1200-talet.  Gutasagan är inte en 

första handskälla. Dock ger den en bild av den uppfattning som fanns under 1200-

talet och det indikerar att ett ting vid Roma fanns under 1200-talet. Gutasagan kan 

dock vara vinklad åt att förgylla tinget i Roma. Det är även en möjlighet att de 

utländska handelsmännen körde över de inhemska bönderna och handelsmännen. 

Vilket inte ger en positiv bild av tinget i Roma, eftersom att tinget inte hade tillräcklig 

makt för att stoppa de utländska handelsmännen.   

Inom den moderna forskningen om Visbys stadsutveckling är det möjligt att urskilja 

två perspektiv som har lyfts upp, handelsperspektivet och införandet av 

kristendomen. Införandet av kristendomen var en ståndpunkt till att Visby får en 

permanent bebyggelse i form av Allahelgonkyrkan under 1100-talet. I samband med 

uppförandet av kyrkan byggs det även upp flera permanenta stenhus och områdets 

status ökar. Den östliga kontakten etableras och ekonomin blomstrar.  Arkeologerna 

betonar framförallt att det är den ökande handeln vid området som leder till denna 

utveckling. Det finns inga indikationer på att det finns en kungamakt på Gotland. Det 

framgår enligt Gutasagan att det är Tinget i Roma som styr på Gotland.  
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Min uppfattning är att staden Visby växer fram under 1100-talet med anknytning till 

det som betonades av Hall (2007). Under vikingatiden är Visby en plats där det är en 

säsonghandel och det finns ingen permanent bebyggelse. Arkeologerna betonar att 

under vikingatiden finns det enbart spår av mindre bodar som är uppbyggda vid 

strandlinje längs Klint-området. Hall(2007) betonar att en stad är en plats där det 

finns en permanent bebyggelse, handel och även en produktion av varor. 

Arkeologerna betonar att det var en säsongshandel under vikingatiden. Det övriga 

kriterierna för en stad är aktuella först under 1100-talet. Om Norges första stad 

Kaupang räknas som stad först när det finns en permanent bebyggelse, varför skulle 

då Visby räknas som en stad under vikingatiden? Utifrån enbart ett kriterium att det 

bedrivs en säsongshandel. Hall betonar inte ett aktivt gravfält, som ett kriterium för en 

stad.  

Andréens(1989) resonemang om att det är först under tidig medeltid som ett 

skattesystem införs i samband med kristendomens införande är enligt min 

uppfattning något som stöds utifrån det arkeologiska källmaterialet. Eftersom den 

stadstopografin som återspeglas under vikingaiden inte är lika komplex och 

skillnaden mellan stad och land verkar inte vara aktuell. Det är uppenbart att 

skattesystem ledde till ett ökat kapitalflöde under medeltiden. Det arkeologiska 

källmaterialet av kyrkor och byggnader talar sitt egna språk, om ett välstånd som 

aldrig återspeglades vid vikingatiden.  

4.1. När, och varför anser forskarna att Visby stad växer fram? 

Flera av forskarna som undersöks begår ett gemensamt misstag, de är övertygade 

om att just deras teori är korrekt. De glömmer att förhålla sig källkritiskt gentemot den 

egna forskningen, och deras forskningsresultat påverkas i en negativ riktning. Om 

den allmänna bilden, den som dominerar aktuell forskning, ska kritiseras bör det 

även vara av starka och konkreta bevismaterial som stödjer teorin. Vad är då ett 

konkret bevismaterial, som kan göra en annan teori svagare? Ett exempel är de 

profilritning som gjordes år 1915 av Federline. Den höga vallen som ansågs skydda 

de tyska handelsmännen från de bittra gotlänningarna, var för låg ur ett 

skyddsperspektiv. Det är uppseendeväckande att historikerna under 1900-talets 

början inte lyfter upp Federlines profilritningar. Björkander(1898) är den enda 

forskaren från 1900-talet som inte kan beskyllas för att vinkla sin tolkning eftersom 

han presenterade sin text innan profilritningen fanns.  
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Lundbergs teori som lades fram under 1900-talets början kan idag med hjälp av 

existerande arkeologiska källmaterialet försvagas. Enligt det källmaterial som 

tillexempel Westholm (1989) lyfter upp är inte området Visby outnyttjat. Andrén 

(1989) betonade i bakgrundskapitlet att många av medeltidsstäder växer fram vid 

platser som tidigare inte har använts. Mot bakgrund av det existerande arkeologiska 

källmaterialet bebyggs inte staden Visby vid en outnyttjad plats (Westholm, 1989). Ett 

problem som uppstår i frågan om området vid Visby var outnyttjat innan tidig medeltid 

är vad som anses var en outnyttjad plats.  En plats som anses vara nyttjad eller 

outnyttjad kan uppfattas på olika sätt. Ur ett stadsperspektiv är platsen outnyttjad om 

det inte finns permanent bebyggelse. Ser man gravfältet som en indikation på ett 

område som är kontinuerligt använt är inte platsen outnyttjad. Jag menar att en 

övergiven plats är ett område som inte används alls. Det går inte att betrakta området 

Visby som en övergiven plats under vikingatiden om man ser till gravfältet 

Kopparsvik. Det finns även indikationer på att det bedrevs en säsongshandel vid 

området. Det betonas till exempel av Westholm(1989).  

Historikerns Fritzells(1959) resonemang vidhålls av ett flertal av de arkeologer som 

har varit aktuella i diskussionen om när Visby grundas. Fritzells idé att staden vuxit 

fram mellan kyrkorna har framförallt kritiserats av Swanström(1989). Fritzells 

uppfattning att Visby formas av den inhemska befolkningen och inte av de tyska 

handelsmännen bekräftas av det arkeologiska källmaterialet. Det framgår även att de 

ryska handelmännen var i Visby tidigare än de tyska handelsmännen.  Om staden 

formades av de tyska handelsmännen borde även det ha återspeglats i det 

arkeologiska källmaterialet. De tyska indikationerna är först aktuella under 1200-talet, 

då det bebyggs tyska kvarter och kyrkor. De ryska kvarterna är bebyggda under en 

tidigare period omkring vid 1100-talet. 

Arkeologen Westholm vidhåller samma åsikt som Fritzell, Roslund, Lithberg och 

Thunmark-Nyhlén att Visby inte växer fram ur en tysk koloni.  Westholm poängterar 

att området inte var en övergiven plats. Området Visby regleras av den inhemska 

befolkningen. Det är inte de främmande som kommer hit som väljer ut en plats.  

Andersson (1976) baserar sin teori om att Visby inte är bra ur ett skyddsläge utifrån 

Faderlins profilritning av staden. Är det lämpligt att utgå från en profilritning från 

1920-talet femtio år senare? Eftersom det arkeologiska källmaterialet tyder på att 
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platsen har använts kontinuerligt indikerar det att platsen topografi var lämplig för en 

strukturell uppbyggnad. En hög vall vid området försvårar uppbyggnaden av en stad. 

Indikationerna är starka på att den profilritning som ritades redan vid 1900-talets 

början överensstämmer med dagens bild om att vallen var låg. Det är först genom 

Fritzell och Andersson som Faderliens profilritning lyfts fram diskussionen, för att 

belysa att området var öppet och lämpligt för en handel. En ytligare indikation som 

stärker bilden av att Faderlins profilritning är trovärdig är uppförandet av Visbys 

ringmur. Varför skulle det uppföras en försvarande mur om det redan fanns en hög 

vall som fungerade som en skyddsbarriär.  

Att de flesta teorier som läggs fram vid 1900-talets början får ett mothugg vid 1950-

talet och framåt visar att de teorier som ligger i tiden idag förmodligen kommer att 

kritiseras i framtiden. Bilden av ett aktivt Visby redan innan medeltiden stöds av det 

arkeologiska källmaterialet. Med tiden kommer det att genomföras fler utgrävningar 

och det kommer förhoppningsvis ledda till att bilden av aktiviteten under vikingatiden 

blir tydligare. Fler övergripande analyser behöver genomföras av det källmaterial som 

finns tillhands, det är möjligt att fler pusselbitar kommer att läggas till berättelsen om 

Visbys stadsutveckling.  

Westholm (1989) tidigare Andersson kritiserar den tidigare forskningen utifrån att de 

hällmarker som kan ha varit en del av den kringliggande miljön aldrig bemöts.  

Westholm (1989) är den enda som har betonat hällmarkerna av de urval av forskare 

som har presenterats. Det vore av intresse att det fördes en närmare granskning av 

Visby stads närmiljö. Eftersom en god mark och simpla transportmöjligheter skulle ge 

starkare argument för att området var en plats där det var lämpligt för att anlägga en 

permanent bebyggelse.   

Westholms (1989) argumentation för att de utländska handelsmännen inte bosätter 

vid Klint-området är något svag. I mottsats till Roslund genomförde Westholm aldrig 

en jämförande studie med ett urval av Skandinaviska städer. Det är en brist i 

Westholms arbete. Det framgår att en jämförelse med ett urval av andra 

handelsområden indikerar på att slutresultat kan tyda på det motsatta, än Westholms 

resonemang. Westholm (1989) lyfter inte upp arkeologerna Roslunds(2001) och 

Thunmark-Nyhlén(1989) resonemang, om att behovet av en stad inte fanns hos den 

inhemska befolkningen. Westholm betonar att området användes av den inhemska 
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befolkning, men att den ökande handeln är den bidragande orsaken till att Visby stad 

vidareutvecklas. Den bilden delas av de flesta forskarna.  

Roslunds(2001) jämförelse med ett urval av handelsområden motsäger att 

Westholms argumentation även om det är ett fåtal fynd av fynden som är av 

utländskt ursprung. Enligt den jämförande studien är det även en möjlighet att det var 

en liknande situation på Gotland. Det framgår att det är av vikt att genomföra en 

jämförande studier med övriga städer, där det framgår ett gemensamt mönster för 

vart de utländska handelsmännen bosätter sig. Mönstret bör även återspeglas vid 

Visby, och det är även en rimlig bild även om man ser till antalet fynd av utländskt 

ursprung 

Arkeologerna Roslund(2001) och Thunmark-Nyhlén(1989) delar samma åsikt, de är 

överens om att behovet av en stad aldrig låg vid intresse hos den inhemska 

befolkningen. Deras argumentation stärks utifrån att om den inhemska befolkningen 

hade ett behov av en stad vid vikingatiden borde de ha avspeglats inom det 

arkeologiska fyndmaterialet. Detta poängteras närmare under nästa underrubrik.   

Historikern Wases(1998) teori om de tidigaste tecken på att Visby får ett eget styre 

under 1200-talet, styrker att skillnaden mellan stad och land förtydligas i samband 

efter inbördeskriget på Gotland vid år 1288.  Det ger en indikation på att skillnaden 

mellan stad och land inte är tydlig innan 1200-talet och förehållandet mellan den 

inhemska befolkning och de tyska handelsmännen var av god karaktär. Enligt det 

arkeologiska källmaterialet finns det indikationer på en permanent stadsbebyggelse 

under 1100-talet, i form av stenhus och kyrkor. Om det finns en permanent stad 

under 1100-talet, saknas en administration under omkring hundra år. Det är orimligt 

att den medeltida staden inte har en form av en administration, även om det är en 

mindre stad.  Eftersom den medeltida staden kännetecknas av att det finns en form 

av ett styrande en administration. Wase(1998) framhåller att han är öppen om ett 

tidigare styre.  Eftersom de tyska och den gotländska befolkningen har ett ömsesidigt 

förhållande mellan varandra tidigare i jämförelsevis med Sverige.  

4.3. Hur förhåller sig forskarna i sina resonemang till existerande källmaterial? 

Arkeologerna Roslund (2001), Thunmark-Nyhlén(1989), och Westholm (1989) utgår 

framförallt från det arkeologiska källmaterialet, för att få fram en bättre bild om hur 

och när Visby stad formas och får en permanent bebyggelse. De delar även samma 
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åsikt om varför Visby stad växer fram. Den delade åsikten bottnar i att Westholm 

anser att staden växer fram undervikingatiden, Roslund, Thunmark-Nyhlén anser att 

staden växer fram först under 1000-talet tidig medeltid.  

Westholm(1989) lyfter fram det arkeologiska källmaterial för att stärka bilden om att 

staden Visby formas under vikingatiden, med ett kontinuerligt nyttjande . Westholm 

lyfter upp en rad indikationer som kan stärka bilden av att Visby är en plats som 

används kontinuerligt redan under vikingatiden. Westholm lyfter upp en närmare 

undersökning av gravfältet Kopparsvik och genomför en jämförelse med staden 

Birka.  Dock genomförde aldrig Westholm en jämförande studie utifrån keramiken 

med ett urval av medeltidsstäder i Skandinavien. Westholms övergripande forskning 

av keramiken kunde ha vidareutvecklats, och möjligen fått ett slutresultat som fallit 

mer åt att den gemensamma bilden hos forskarna. Om att Visby växer fram under 

medeltiden.  

Westholms(1989)  har en stark inställning till att Visby formas som stad under 

vikingatiden. Det leder till att Westholm bortser från vad som kännetecknar en stad.  

Om man ser till vad som kännetecknar en stad är det en avsaknad utifrån dagens 

källmaterial som kan styrka bilden av att Visby är en vikingatida stad. Enligt det 

arkeologiska källmaterialet finns det inte en permanent bebyggelse under 

vikingatiden.  Ett annat belägg för att det troligen inte fanns en stad under 

vikingatiden är det vid Visby området har det återfinns ytterst få keramik skärvor. Det 

är orimligt att en stad har ytterst få keramik fynd under vikingatiden. Eftersom 

keramik fynden är betydligt fler i övriga vikingatida städer.  

Westholms(1989) argumentation för att keramiken ska dateras till 1000-talets början 

utifrån de smyckena som är återfunna som anses vara av vikingatida karaktär, utifrån 

deras utseende är mindre trovärdig. Det förfaller orimligt att vinkla sin forskning 

utifrån de vikingatida smyckena. För att det är mindre lämpligt att vinkla materialet 

utifrån övriga fynd som är daterade utifrån en vag dateringsmetod. Det kan vara en 

möjlighet att den vikingatida stilen lever kvar även under medeltiden. Att stilar 

användes under en längre period har varit ett genomgående tema inom historian, 

men även i nutid. Ett exempel på det är att människan genom tiderna har återanvänt 

byggnads arkitektur från tillexempel Antiken. Om föremål ska dateras utifrån andra 
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föremål behöver de ha genomgått en säkerhetsställande datering, för att den ska 

anses vara trovärdig.  

Thunmark-Nyhléns(1989) kritik mot Westholms undersökning belyser vikten av att 

om föremål skall dateras utifrån andra föremål, behöver även de föremålen 

genomgått en säkerhetsställande datering. Thunmark-Nyhlén resonemang om att de 

spännen som är återfunna i Visby är enbart av nyare stil, och som troligen även 

tillverkades under 1100-talet . Det är en teori som kan komma att försvagas om det 

hittas spännen som är av äldre stil, om de spännena återfinns kan det möjligen också 

finnas chanser för att hitta keramik som är äldre. Det skulle ge en indikation på att 

Visby kan vara av äldre karaktär. I så fall skulle det istället stärka Westholms 

tolkning. Det framgår att C14 dateringen behöver få en konkurerande metod, som ger 

ett mer säkerhetsställande då C14 dateringen ger ett dateringsintervall på i 

genomsnitt hundra år. Hundra år kanske upplevs vara en någorlunda datering, men i 

frågan om när det sker en stadsutveckling vid Visby, är det av vikt att få fram ett mer 

exat årtal. För att i framtiden få fram en bättre bild om när Visby utvecklas som stad.  

I framtiden kommer det även förhoppnings finns en lämpligare metod. Det framgår att 

C14 dateringen idag är den metod som används främst vid datering av föremål, och 

det framgår att det är den metod som är av bäst karaktär för tillfället. Eftersom det är 

den metoden som används flitigast vid dateringar.  

Roslund(2001) poängterar vad som kännetecknar en stad utifrån det arkeologiska 

källmaterialet. Roslunds jämförelse med Birka och Hedeby visar utifrån det 

arkeologiska källmaterialet att de vikingatida städerna, hade fler fynd av keramik 

oavsett storlek. Det är en jämförelse som Westholm skulle ha utfört i sin 

övergripande forskning av keramiken.  Roslunds argumentation är även av starkare 

karaktär kring att handelsmännen bosätter sig i en direkt anslutning till den 

bebyggelse som redan återfinns. Det avspeglas inom jämförelsen av det 

arkeologiska källmaterialet med de andra städerna. Westholm grundar det på att det 

återfinns för få fynd av utländskt ursprung för att det ska vara en säkerhetsställande 

teori. Bristen på fynd bör inte falsifiera teorin om att handelsmännen bor i en direkt 

anslutning till den bebyggelse som finns. Utifrån det arkeologiska källmaterialet är det 

är först under 110-talet som de utländska handelsmännen bor vid privat områden. 

Det markeras då de ryska kvarteren byggs upp. Om konflikten redan var av hög rang 
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när de första handelsmännen anländer till platsen, borde de inte återfunnits 

arkeologisk källmaterial av baltiskt ursprung.  

Roslund(2001) tar inte upp forskare som anser att keramiken är känslig för en 

nedbrytningsfas. Därför är det omöjligt att gå till en förstahandskälla, och få fram om 

någon forskare har yttrat sig så. Enligt tidigare kunskap är keramiken ett arkeologiskt 

källmaterial som inte är extremt känslig för en nedbrytningsfas, och jorden på 

Gotland är kalkrik och är väll lämpad för en bättre förvarning, än en jord som inte är 

kalkrik. Varvid det är tveksamt om någon har uttalat sig på det viset.  Roslund(2001) 

bemöter inte kritiken om att stora delar av det vikingatida källmaterialet har förstörts. 

Det är ett ytterst stort problem att de tidigare kulturlagren innan medeltiden förstördes 

i samband med uppbyggnaden av den medeltida staden. Eftersom det försvårar en 

datering om staden Visby är en stad redan under vikingatiden.  

Enligt Roslund (2001) kan man bortse från den c14 dateringen som genomfördes vid 

byggnaden Apoteket. Roslund grundar sina idéer på att om Visby redan återfanns 

under denna tid borde även det avspeglas i de återfunna artefakterna. Det är orimligt 

att helt bortse från de c14 dateringar som återfinns. Roslund begår samma misstag 

som många av de övriga forskarna har gjort, vinklar dateringen utifrån sin egen teori. 

Det är av vikt att bemöta samtliga dateringar. 

 Roslunds(2001) argumentation för att Allahelgonkyrkan bör dateras till 1100-talet, 

baseras delvis på Gutasagan. I Gutasagan benämns det att Gotlands första 

missionär kommer under 1000-talets början, och därför borde inte en kyrka byggts 

innan 1000-talet.  Gutasagan är ifrån 1200-talet, därmed är inte den dateringen av 

missionärens besök trovärdig. Det är långt ifrån en förstahandskälla, men den inger 

iallafall en indikation på att en kyrka har återfunnits under en tid. När kyrkan byggs 

upp är en annars omtvistad fråga. Roslunds teori om att Visby stad inte växer sig 

stark förens under 1200-talet stärks utifrån att det bebyggs allt fler kyrkor under 

denna period. Indikationerna på att det blir en skillnad mellan stad och land markeras 

i samband med att tillexempel tyska kyrkor byggs upp. Ser man till Andréns teori att 

antalet kyrkor avspeglar en stads status är Visby är en stad som bör beräknas vara 

en av de mest betydelsefulla städerna under medeltiden. Det är ytters få andra 

städer som har lika många kyrkor inom den begränsade ytan.  
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Historikern Swanström(1989) vidhåller samma åsikt som Roslund(2001). De anser 

att kyrkobyggandet i Visby kommer igång under 1100-talet. Det är möjligt att de 

första kyrkorna bebyggs under 1000-talet då kyrkan är av romansk stil som 

förekommer redan under 900-talet. Swanström lyfter upp en viktig dateringskritik, det 

är inte lämpligt att utgå utifrån kyrkans stil för att datera den. Även om den romanska 

stilen är aktuell under 900-talet är det inte ett belägg för att även kyrkan byggs upp 

då, av den anledningen att stilen även kan ha varit aktuell under 1100-talet. 

Swanströms kritik mot Fritzells syn på vart den första staden är beläggen är av min 

uppfattning av god karaktär av den anledningen att kyrkornas datering är vag. En 

teori kan först bli en kunskap, då den baseras på säkerhetsställande 

dateringsmetoder. Fritzells teori motbevisas aldrig till hundra procent, av den 

anledningen att kyrkan möjligen kan vara ifrån 1000-talet. Teorin kommer först att 

kunna försvagas i samband med att det arkeologiska källmaterialet kan 

säkerhetsställa en fastare datering. Swanströms teori om att det är av praktiska skäl 

inte skulle vara av lämpligt att bebygga den tidigaste staden mellan kyrkorna är en 

mindre trovärdig tolkning. Det är inte alltid den funktionella biten överväger den 

estetetiska bilden av en stad.  
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5. Resultat 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras uppsatsen resultat utifrån 

frågeställningarna, och förslag till vidare forskning ges.   

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att kritiskt analysera de teorier som har framförts kring 

grundandet av Visby stad. Mot bakgrund av modern forskning om stadsutveckling, 

utreds följande frågor 

1, När och varför menar forskarna att Visby växer fram? 

Det framgår enligt moderna forskning inom stadsutveckling i Skandinavien att det är 

under medeltiden som de skandinaviska samhällena formas. Under medeltiden växer 

det fram flera städer och majoriteten av dem växer fram vid områden som tidigare var 

ödesbelagda. En av de större skillnaderna som betonas av forskarna är att 

medeltidsstaden vidareutvecklades administrativt, det leder till att staden kontrollerar 

landet. Skattemedlet var av stor betydelse och skapade en möjlighet till en 

samhällsutveckling som aldrig har skådats inom Skandinavien. Stadsutveckling i 

Skandinavien betonas ifrån tre större områden, var det handel som var den 

bakomliggande orsaken eller var det formandet av kungamakten och kristendomen?  

Det framgår att införandet av kristendom öppnade upp möjligheten till att även forma 

en kungamakt. Den stora skillnaden mot den vikingatida staden och den medeltida 

staden är att i den medeltida staden är det enbart en befolkning som lever, utan ett 

maktcentrum. Under medeltiden blir staden ett maktcentrum där kyrkan och kungen 

flyttade in i staden. Kungamakten och kyrkan var vid medeltiden de som styrde och 

satte lagar, och en administration växer fram.  

2. Hur förhåller sig forskarna i sina resonemang till existerande källmaterial? 

Visby är en stad som vid den första anblicken är av medeltida anor, den allmänna 

bilden hos forskarna idag är att staden även formas då, bilden är inte delad av alla 

forskare. Det är baserat utifrån att platsen har varit använd under en längre period. 

Gravfältet som ligger i en nära anslutning var aktivt vid Vikingatid, och de flesta som 

var begravna var människor av högre status. Enligt det existerande arkeologiska 

källmaterialet är det under medeltiden som området är bebott under hela året.  Det 
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indikerar tillexempel användning av keramik, som får att starkt upplyft vid medeltiden, 

vid vikingatiden är det ytterst få skärvor som har återfunnits. Resonemangen baseras 

främst utifrån det arkeologiska källmaterialet, även litteratur i form av sagor och brev. 

De forskare som argumenterar för att Visby är en medeltidstad får en större 

trovärdighet utifrån att deras teorier i en större utsträcknings stödds av det 

arkeologiska källmaterialet. Dock är det av ytterst vikt att betona att källmaterial 

förstördes när den medeltida staden bebyggdes.  

En del av de källmaterial som forskarna använder sig av är från sagor som är 

nedskrivna under en senare period. Ett exempel är Gutasagan som är nedskriven 

under 1200-talet. Är det rimligt av forskarna att använda sig av en saga för att 

framhäva sin teori? De flesta sagorna är baserade på en form av en hörsägen, och 

det är därmed även en delvis sanning i en saga. En källkritisk anda är av vikt dock är 

det felaktigt att förkasta en saga. En saga ger en inblick i hur människan tänkte om 

det förgångna, det är inte taget ur det tomma intet.  

Ett problem som uppstår i tolkning av grundandet av Visby stad är att de c14 

dateringar som har tagits vid tillexempel bygganden Apoteket tyder på att det 

återfinns en form av en uppbyggnad inom Visby området redan under åren 580- 800-

talet.  C14 provet genomfördes på en stolpe som återfanns inom det medeltida 

kulturlagret, artefakterna som återfanns i kulturlagret är daterade till 1000-1100. Idag 

anses c14 dateringar av stolpen var av högre rang, varvid det är den dateringen som 

anses vara aktuell.   

6. Sammanfattning 

Den stadsutveckling som sker under medeltiden är av större betydelse än den 

stadsutveckling som sker under vikingatiden. Under medeltiden sker en kraftig ökning 

av stadsbebyggelse och det är först på medeltiden som de första tecknen på ett 

reglerat Skandinavien återspeglas. Enligt modern forskning inom stadsutveckling 

beror detta antingen på kristendomens entré och formandet av en kungamakt eller 

på den ökande handeln.   

Enligt det existerande källmaterialet finns det större belägg för att Visby grundas 

under medeltiden, än under vikingatiden.  Det är under medeltiden som det sker en 

ökad kontakt med de baltiska områdena. Detta avspeglas i att ekonomin i området 
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ökar och områdets betydelse ökar.  Under vikingatiden sker det en mindre ökad 

betydelse som inte avspeglar sig inom stadens topografi. Eftersom gravfälten ligger i 

en anslutning vid Visbys stadskärna begravdes det människor av högre rang, detta 

stärks av det gravgåvor som har återfunnits. Bilden om att områdets status ökar 

under vikingatiden stöds även utifrån de silverskatter som har återfunnits. Under 

1200-talet ökar stadens betydelse, detta avspeglas i att det sker en ökad bebyggelse 

och stadens befolkning ökar. Det är under 1200-talet som de första tecknen på en 

administration av en stad återfinns.  

Det arkeologiska källmaterialet har lett till att det idag är möjligt att kritisera teorier 

som lades fram under 1900-talets början. Visby var enligt de flesta forskarna under 

1900-talet en enslig plats, men detta överensstämmer inte med det arkeologiska 

källmaterialet. Området har varit en aktiv plats sedan mellanneolitikum(stenåldern). 

Det arkeologiska källmaterialet består av bland annat keramik, gravar och kyrkor, 

boplatser. Det framgår även enligt forskningen som fortskrider på 1950-talet som 

belyser Faderlines profilritning av Visby stad, att området inte var lämpligt ur ett 

skyddsperspektiv. Det stärker en bild av ett gott förhållande mellan de utländska 

handelsmännen och den inhemska befolkningen.  
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