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WISBY.
30 Bilder

AF

KARL ROMIN.

Text
AF

C. J. BERGMAN.

Med plankarta öfver Wisby af L. Fegraeus.



Stockholm. Alb. Bonniers boktryckeri i89i.



Inledning.

"3g/et var en tid, då Wisby satt såsom en drottning på hafvet och
var en moder för alla krämare: nästan alla skepp, nordan ifrån och

sunnan, östan ifrån och västan, ställde till henne sina segeloch stammar.»
Iså ståtliga ord uttrycker sig en gammal fornforskare om den forna
svensk tyska hansestaden på Gotland. Men utan allt bildspråk säga oss
häfdeböckerna, att staden under några århundraden af Medeltiden var
norra Europas förnämsta handelsstad. Hon var en bekväm mellanplats
för sjöfarten mellan Östersjöns kustländer och för den tidens varubyte
mellan Öster- och Västerlandet; hon var, med en i politiskt hänseende
länge själfständig styrelse, en ypperlig frihamn, dar handeln trifdes och
blomstrade, och dit utländske köpstadsmän af mångahanda tungomål
samlades i stor mängd. Mellan köpmannasamfundet i Wisby och Nov-
gorod, Riga, Smolensk samt städer iTyskland, Sverige,Danmark, Norge,
Nederländerna, Flandern och England voro förmånliga handelsfördrag
ingångna till ömsesidig trygghet. Så blef Wisby, som länge var hufvud-
stad för den af det stora Hanseförbundets »tertialer », hvilken omfattade
Gotland och Livland, rikt och mäktigt, och om hennes rikedom och
prakt vittna än i dag de storartade fornlämningar, i hvilka de idoge
hanseaterne i stenstil tecknat intygen om sin själfständighets-anda, sin
gudsfruktan och sitt skönhetssinne.

Inom den väldiga, med några och 40 torn befästa samt af vallar
och grafvar delvis omgifna ringmuren uppväxte för världsligt och andligt
behof storartade byggnader. Här må nämnas: ett med egen kyrka för-
sedt Helgeandshus, invigdt till fristad för sjuke och pilgrimer, tvenne

rika kloster med hvar sin stora kyrka samt tolf församlingskyrkor, af
hvilka fyra tillhörde olika utländska nationer,och strax utanför ringmuren
ett nunnekloster och ett till Helgeandshuset hörande sjukhus med egen
kyrka. För öfrigt hade staden eget mynthus, en störrebörsbyggnad
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och många gilleshus dels för andakts-öfningar och sällskapslif, dels för
handtverksidkares skråmässiga samkväm, samt talrika smala, höga, med
trappstegsformade spetsgaflar och med hvälfda pelarburna våningar af
huggen sten starkt byggda köpmanshus.

Af de sexton kyrkorna äro fyra i grund förstörda. Endast en är
bibehållen,nämligen den »af tyskarne iWisby uppförda» S:t Maria-kyrkan.
De öfriga äro ruiner och nästan alla föremål för konstnärens och konst-
forskarens beundran.
Iföljd af sitt ipolitisk hänsyn viktiga läge och sina samlade rike-

domar blef staden ofta utsatt för anfall af makt- och roflystna grannar.
Isynnerhet minnesvärd är danske konungen Valdemar Atterdags eröfring
och plundring af staden år 1361. Därefter förlorade Wisby mycket af
sin förra betydenhet. Under de i århundraden fortsatta striderna mellan
Sverige och Danmark om öns och stadens besittning, genom andra till-
stötande krigs-oroligheter och olycksdigra förhållanden samt genom de
omkring början af 1500-talet skedda förändringar i de stora handels-
vägarna, sjönk Wisby småningom ned från sin högaplats såsom »Öster-
sjöns drottning». Staden hör nu till medelklassen af Sveriges städer.
Hennes folkmängd var vid början af innevarande år (1891) 7,099 per-
soner. Hon är säte för landshöfdingeni Gotlands län och för biskopen
i Wisby stift samt för militärbefälhafvaren på ön. Här finnes en mängd
offentliga inrättningar, såsom tullkammare, högre och lägre läroverk,
post-, telegraf- och telefonstationer, sjukhus och anstalter för varma och
saltsjöbad.

Med sina talrika monumentala fornlämningar och genom sin äkta
gammaltyska anordning med för det mesta smala och krokiga, på flera
ställen hvalf betäckta gator och genom sin rikedom på sägner och sagor
förefaller Wisby såsom ett stycke af Medeltiden, kvarglömdt i en vrå
af Norden, men härjadt af fiendehand och af tidens tand. Liksom på
Gotland i allmänhet, frodas planteringarna i staden uti sydländsk yppig-
het, hvarom, bland annat, väldiga valnöts- och mullbärsträd, andra
ädla fruktträd, vinstockar på kall jord med vissa år mogna drufvor,
och höga akaciaträd bära vittne. Många och vackra äro de i senare
tid anlagda, af frisk hafsluft genomfläktade lustparkerna och prome-
naderna. Hvarhelst man går, möter oss af forntid och nutid, af ruiner
och grönska, af förgängelse och blomstring en förunderlig blandning,
som gör Wisby till en af Nordens märkvärdigaste städer.

Att en stad med ett så gammaldags skaplynne samt med så
många stora fornmärkliga byggnadsverk som Wisby kan åt konstnären
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erbjuda tacksamma motiv till pittoreska tarlor - det hafva Schoiander,Palm, Charles Mayer, Gellerstedt, Säve, Herholdt, Klingenberg. Rauschen-
berg, Hellqvist, Hallbeck, Haglund, Kahl och Anna Gardell med flereådagalagt med pensel och ritstift, och äfven förevarande samling af
trogna afbildningar, utförda af en ung lofvande artist, torde därpå vara
ett bevis.

Om föremålen för dessa Karl Romins Wisbybilder (I— XXX) med-
delas här några iföljd af utrymmets knapphet kortfattade och för öfrigt
anspråkslösa anteckningar.*

I. Wisby från Strandpromenaden. Denna teckning visar ett midtel-
parti af staden med domkyrkan S:t Maria mellan ruinerna af S:t Drotten
och S:t Lars. Framför den sistnämda ser man fasaden af det smala,
upptill egendomligt trappstegsformade hanseatiska köpmanshus, som nu
inrymmer stadens apotek.

Om tecknaren här haft tillfälle, att för sin tafla använda större
dimensioner, och om han velat flytta sin ståndpunkt från strandbacken
ett stycke ut på hafvet, skulle han kunnat gifva en högligen anslående
totalbild af staden, sådan hon visar sig, då man sjöledes kommer nord-
väst ifrån. En befäst stad i medeltidsskrud, med vallar och med
ringmur, som ytterligare förstärkes med omväxlande högre och lägre,
krenelerade torn, tyckes här liksom stiga upp ur vågorna. Ienaflångkrets-
form sträcker sig nära stranden den 6oo-åriga stadsmuren, som i stor-
artad stil icke i norra Europa lär äga sin like. Denna fästningsmur,
som har 3 tornlika hufvudportar och utom dessa 26 jordfasta torn och
numera endast 8 s. k. sadeltorn, hängande på murkanten, — flera af
dessa senare torn hafva nedstörtat — omsluter den i trenne terrasser

* De som önska vidlyftigare upplysningar om stadens fornlämningar, hänvisas till

Brunius: Gotlands konsthistoria; Säve och Bergman: Gotland och Wisby i tarlor, och Berg-
man: Wisby; m. r). skrifter. Staden; sagor och sägner äro upptecknade iGotländska skildrin-
gar och minnen af sistnämde författare.
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sig höjande staden, öfver hvars i grönskan af jättehöga valnöts- och
andra löfträd inbäddade husmassor väldiga tempelruiner och höga
hanseatiska hus med trappformiga gafvelspetsar resa sigupp. Den yppiga
grönskan döljer eller mildrar mycket af nutidens ringhet. Längst till
vänster ser man S:t Nikolai vackra, rosettprydda gafvel och till höger
därom ligga i ståtlig rad ruinerna af S:t Klemens, S:t Drotten, S:t Lars
och S:t Katarina. Längre upp i staden höjer sig S:t Maria med sina
trenne torn, och längst upp på »Kyrkberget» och »Söderklint» ser man,
öfver det hela, den vackra ringmuren med dess många torn, hvilka
ännu kring kyrkor, hus och trädgårdar tyckas stå liksom grånade, jätte-
lika, förstenade skiltvakter från fordomtid. Längre bort ser man strand-
trädgårdarna, masttopparna af fartygen i hamnen och längst till höger
> Palissaderna», såsom de södra vallarnas trädbevuxna terrasser af gam-
malt pläga kallas. — Så ungefär ter sig taflan från sjösidan. Romins
här ofvan nämda teckning gifver, ehuru tagen från själfva stranden, ett
vackert begrepp om en del af denna tafla.

II. Strandpromenaden och Krut-tornet. Här ser man hvadnämda
vackra promenad företer mot norr. Längst bort reser sig det väldiga,
fyrsidiga Krut-tornet, som enligt gammal sägen skall hafva haft ett såsom
silfver glänsande plåt-tak och som därför blifvit kalladt *Silfverhättan »
(Silfvermössan), såsom det också heter på några gamla kartor. Detta
starka torn anses höra till stadens äldsta försvarsverk. Inne i den 3:e
hvälfda afdelningen finnes ett rum, omgifvet af en väktaregång, hvilket
säges hafva varit hansestadens hårdaste fängelse. Anledningen till det
nu vanliga namnet har varit, att kronan här, i bombfritt hvalf, haft en
mängd bomber och krut förvarad.

III. Norderstrand och fiskeläget norr-ifrån, och

IV. Samma strandparti söderifrån. Så väl på dessa, vid hafvet
belägna strandvägar, som ock inärheten innanför stadsmureniStudent-
alléen erbjudes en promenad, med hvilken få städer torde äga något
jämförligt.

V. Strandparti norr om staden, som visar den nordliga sträckan
af ringmuren. Däröfver synas till vänster delar afS:t Maria och S:t Niko-
laus samt längre till höger toppar af träden i studentalléen. Längst bort
en utskjutande udde, som slutar med det nästan tvärbranta Högklint.
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Om ringmuren må här kortligen nämnas, att denna mur, sommed en
längd af vid pass 3,360 meter ännu omsluter nästan hela den egentliga
staden, har flerestädes krenåer och på insidan, långs öfversta delen, skytte-
bank och väktaregång, hvilken senare ursprungligen gått rundt omkring
hela muren. Redan före 1288 hade staden ringmur, hvilken troligen
kort därefter blifvit till höjdoch tjocklek förstärkt. Murens höjdväxlar
mellan 6 och 9 m. De jordfasta tornen äro mestadels utåt femsidiga
inåt öppna, och hafva haft flera afdelningar med å hvarje sida och i
hvarje afdelning smala gluggar för pilskott.

VI. Staden från forna afrättsplatsen (Galgberget»). Nedanför
en i senare tid byggd, misslyckad och öfvergifvenkalkugn, visar denna
tafla ruinen af S:t Göran med dess kvarstående trenne spetsiga takrösten
(se texten till XII) samt en del utaf norra sträckan af den tornprydda
ringmuren, öfver hvilken en del af S:t Nikolaus höjer sig. Längst bort
synes Högklint. Utsikten är storartad.

VII. Nordöstra stadsmuren. Om muren i allmänhet se texten
till V. — På taflan VII ser man den vackra och karakteristiska om-
växlingen af jordfasta torn och sadeltorn. Öfver muren synas spetsarna
af de trenne tornen på S:t Maria.

VIII. Österport. Så heter en af stadens trenne hufvudportar,
hvilka tillika varit starka försvarstorn, hvartdera med en yttre och inre
spetsbågig portöppning. På utsidan af dessa torn synes omkring själfva
portöppningen en fallränna i muren, i hvilken ränna ett galler kunde
nedfällas till portens ytterligare skydd. Uppe i tornen hafva funnits
flera afdelningar med skotthål. Öfver den utanför fordom befintliga
grafven har en vindbrygga varit anbragt.

IX. Norderklint. Från denna, ofvan om S:t Maria liggande och
äfven Kyrkberget kallade klint, som är rik på vackra utsikter öfver
stad och haf, ser man på denna tafla längst till höger ruinen af ett

hvälfdt hus, som anses hafva varit mynthus, därnäst Norderport, sedan
en del af ringmuren och längst bort hafvet.

X. XI. Helgeandskyrkan var det rika Helgeandshusetsena kyrka.

Hon består af ett åttasidigt torn med 2 afdelningar, den ena öfver den
andra, och har ett för båda gemensamt kor. Genom en åttkantig öpp-
ning i hvalfgolfvet har sången från båda afdelningarna kunnat smälta
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hop. Genom den stora halfrunda öppningen i öfra afdelningens vägg
mot koret har man kunnat se ned till högaltaret, och mässan därifrån
har kunnat höras af de i öfra afdelningen församlade. Båda afdelnin-
garna äro förenade genom i sidomurarna anbragta, delvis inåt kyrkan
öppna, kolonnprydda trappor. Den nedra afdelningen har rundbågiga
hvalf, som hvila på 4 åttkantiga pelare; den öfra, som företer äldre
spetsbågs-stil, har 4 kolonner, men midtelhvalfvet, som dessa uppburit,
är förstördt. Iarkitektoniskt hänseende anses denna kyrka såsom den
allra märkligaste bland Wisbykyrkorna, och hon saknar för öfrigt inga-
lunda vackra pittoreska partier: vidtbereste ecklesiologer hafva kallat
henne »ett unicum» — något i sitt slag makalöst. Denna dubbelkyrka
har nämligen sina båda afdelningar ofvan jord, har en helt annan kon-
struktion än de många tyska, likaledes dubbla borgkapellen, hvilkas
öfra del dock stått i sammanhang med närliggande slott och varit af-
sedd för slottsherrns och hans familjs andakts-öfningar. Hvarje af tornets
8 sidor anses hafva upptill slutat med en gafvelspets, och inom denna
gafvelkrans, som liknat spetsarna på en furstekrona, har en åttasidig trä-
spira höjt sig, såsom man ser på många tornbyggnader vid Rhen. —
Ilikhet med flera af Wisbykyrkorna, anses denna högst egendomliga
kyrka härstamma från 1100-talet. Liksom de öfriga kyrkorna i stadens
norra del, skall denna kyrka hafva blifvit förstörd 1525, då Liibeckarne
sköflade nämda stadsdel.

XII. S:i Göran, belägen strax norr om staden, varHelgeandshusets
andra kyrka och tillhörde ett af andlige skött,numera alldeles förstördt,
sjukhus eller »hospital» för spetälska och andra svårare sjukdomar.

XIII. S:t Lars, stadens enda korskyrka, är uppförd i rentromansk
stil och kommer i märklighet närmast till Helgeandskyrkan. Formen
är ett grekiskt kors, hvars midtelparti uppbäres af 4 pelare. Ikorsets
alla hörn finnas lägre kvadratiska sidoskepp. Koret, som har halfcirkel-
rundt utsprång, är lägre än själfva kyrkan. Tornet röjer en yngre bygg-
nads-stil. Högst egendomliga äro de bekväma gångar eller gallerier, som
i flera afsatser genomlöpa sidomurarna, och som genom stora, prydliga
bågformiga öppningar inåt kyrkan erhållit ljus och luft samt troligen
varit platser för kyrkobesökande eller afsedda för processioner.

XIV. S.t Drotten. — »Ecclesia sanctaä Trinitatis» — ligger några
och 20 steg norr om S:t Lars, och af denna deras närbelägenhet hafva
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de blifvit kallade »Systerkyrkorna». S:t Drotten har förlorat sina hvalf
och sina 4 pelare. Koret har ett halfrundt utsprång för högaltaret. Det
väldiga, fyrsidiga, af huggen sten uppförda tornet har vid pass 36 meters
höjd. På kyrkans södra sida finnes ett litet kapell, som är yngre än
själfva kyrkan.

XV. S:t Nikolaus, Dominikanerklostrets vackra kyrka, är 60 ni.
lång och 19,5 m. bred, och är den störstabland Wisbykyrkorna samt
gör genom majestätisk storhet och så att säga manlig värdighet ett
lifligt intryck. Troligen uppförd vid medlet af 1200-talet i romansk
stil. men sedan i många delar betydligt förändrad i gotisk, företer
hon en blandning af rund- och spetsbågar. Tio i två, icke fullt räta
rader ställda fyrkantiga pelare bilda tre skepp, öfver hvilka de flesta
hvalfven hafva nedstörtat. Det femsidiga koret visar en blomstrande
gotik. Bland kyrkans detaljer må nämnas: en sköld i upphöjdt arbete
på en af pelarna, bildad af samma stenar som pelaren, och med det
obekanta namnet OilCOÖ (£QfllT(l inristadt imunkstil,samt ett stort rosett-
fönster och prydliga portaler. — Västra gafveln, som har 3 stora spets-
bågiga fönster, visar på utsidan öfver dessa 2 runda fördjupningar, hvar-
dera föreställande en tolfbladig ros, bildad af tegelsten. Idessa rosetter
skola, enligt sägnen, dyrbara karfunkelstenar hafva suttit,hvilka Valdemar
Atterdag 1361 lät utbryta, men skeppet, som skulle bortföra dem, råkade
ut för storm och sjönk invid Stora Karls-ön (4^ mil söder om Wisby).— Af västra gafvelns utsida finnes å här bilagda plankarta öfver Wisby
en teckning, som äfven visar ett stycke af kyrkans södra sida med ofvan
nämda rosettfönster och en af portalerna.

XVI. Nikolai-gatan sträcker sig från stadsmuren mot söder. Taflan
visar en del af S:t Nikolaus med dess bland gräs och buskar sig höjande
hvalfkupor, och längst bort ett litet stycke af S:t Klemens (se XXI).

XVII. Norra Tullgränd svänger sig från den innanför Norderport
begynnande Odalgatan ned åt den pittoreska promenaden Silfverhättan,

som omslutes på ena sidan af vackra löfträd och på den andra af den
höga stadsmuren, som vid dess i forntiden på bredden gjorda förstärk-
ning erhöll nedtill den långa rad af spetsbågiga nischer, hvilka åt den

gråa mursträckans fot förlänar ett arkadlikt tycke med vacker växling
af dagrar och skuggor.
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XVIII. XIX, S:t Katarina, Franciskanerklostrets kyrka, har en
längd af 58 och bredd af 17 meter. Hon är treskeppig med femsidigt
kor och anses vara uppförd vid medlet af 1200-talet; men häri närmast
följande århundraden blifvit i spetsbågs-stil betydligt förändrad. Om
koret, såsom det nu visar sig, vet man, att det blifvit vid slutet af
1300-talet uppfördt och invigdt 1412. Isödra sidoskeppet finnes en
krypta med ingång från en hvalfbyggnad, som är kvar efter det för-
störda klostret. De 12 smärta, åttkantiga, i 2:e icke fullt räta linier
ställda pelarna, de fina, vackra skiljebågarna, som ännu, sedan sjalfva
hvalfven nedrasat, med dristigt behag höja sig öfver mellan- och sido-
skeppen, formernas iallmänhet enkla skönhet — allt detta gör ett oför-
gätligt intryck. Åtminstone i pittoresk hänsyn torde denna kyrka vara
den mest anslående, och skalden Malmström har i en sång hälsat henne
såsom »den skönaste bland de sköna» tempelruinerna i Wisby. Om
Helgeandskyrkan och S:t Lars genom egendomlig anordning i höggrad
väcka forskarens beundran, och om S:t Nikolaus bär prägeln af ett
vackert, manligt allvar, så utmärkes däremot S:t Katarina af mildt och
kvinnligt behag, såsom det höfves en åt ett kvinnligt helgon — S:t Kata-
rina af Alexandria — invigd helgedom. — Om klostrets forna betydliga
ägodelar af guld och silfver, af åkrar och ängar och äfven af handskrifna
»Codices» bära de flitige gråbrödramunkarnes ännu bibehållna, latinska
»Annales», »Diarium» och »Liber daticus» (donationsförteckning) talande
vittnesbörd.

Koret, hvars 5 höga fönster fordom varit tvådelade och upptill
sirade med spetsbågar, klöfverblad och rosetter, är uppfördt af huggen
kalksten och tager sig ståtligt ut. Lika ståtligt är det yttre (taflan XIX)
med dess vackra kontreforter, hvilka upptill slutat med knoppprydda
gafvelspetsar. Detta parti har gifvit talrika målare och tecknare stoff
till stämningsfulla taflor.

XX. Stora torget, beläget vid norra sidan af S:t Katarina. Det
är samma lokal, som Hellqvist isin stora vackra tafla: »Valdemar brand-
skattar Wisby » har fyllt med så präktiga grupper af krigare, munkar,
borgare, kvinnor och barn i förträffligt tecknade kostymer; men så väl
åt själfva kyrkan som åt de närstående husen har hans fantasi förlänat
en arkitektonisk utstyrsel, som i verkligheten säkert aldrig har härstädes
funnits.

XXI. S:t Klemens. Denna kyrka, som troligen blifvit uppförd i
förra hälften af 1200-talet i yngre rundbågsstil och invigd åt ett såsom
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de sjöfarandes skyddspatron dyrkadt helgon, består af ett kvadratiskt
och treskeppigt församlingsrum, hvars hvalf uppburits af 4 i två rader
ställda,länge sedan försvunnakolonner, samt af ett fyrkantigt torniväster,
och i öster af ett fyrkantigt kor och ett likaledes fyrkantigt högkor.
Den lindrigt spetsiga triumfbågen (mellan församlingens rum och koret)
är synnerligen prydlig, likaså den rundbågigaportalen mellan vapenhuset
och själfva kyrkan. Vid denna enkelt och vackert anordnade helgedom
äro tvenne sällsamma sägner fästa, den ena om biskop Klemens'
underbara sjöresa efter döden, den andra om en här funnen gyllene skatt
af högt värde.

XXII. S:t Olof. Af denna åt »Gotlands apostel», norske konungen
Olof den helige invigda kyrka kvarstå endast en del af tornet och några
pelarbaser. Hon anses vara grundlagd omkring år 1100 af danske
konungen Erik Ejegod, då han med sin drottning på »östervägen»,
den då vanliga stråkvägen öfver Gotland till Ryssland och söderns
länder, anträdde en vallfart till Jerusalem. Omkring den på byggnads-
sten grymt plundrade ruinen breder nu, liksom försonande,D. B. V:s
botaniska trädgård sommarfägring och yppig grönska.

XXIII. D. B. V:s botaniska trädgård anlades 1856 af »De badande
Fannerna», ett för välgörande ändamål här arbetande sällskap. Man
ser å taflan bland planteringarna en från landsbygden inflyttad kolonn
och längst bort S:t Klemens och S:t Maria. Trädgården är rik på växter
äfven från aflägsna sydliga länder, hvilka växter här trifvas väl i det
milda öklimatet.

XXIV. S:t Hans har varit en af de äldsta och förnämsta försam-
lingskyrkorna. Blott några pittoreska, väldiga murstycken återstå. I
denna kyrka predikades på Gotland lutherska läran för förstagången 1525.

XXV. Kyrkogårdsport vid S:t Maria. Denna af sandsten uppförda

port prydes upptill af danske länsherren Ditlef Holks och hans husfrus
vapensköldar och är troligen på Holks länsherretid (1614- 19) tillkommen.

Af Sankt Maria, n. v. domkyrkan, synes en del i fonden af taflan.
Denna storartade kyrka är, såsom förut är nämdt, byggd af tyskarne 1

Wisby (»per manus theutonicorum constructa», enligt ordalydelsen 1 in-

vignings-urkunden af år 1225). Hon är treskeppig, har kor och högkor,

och hennes längd är 52, bredden vid pass 22 meter. Ursprungligen upp-
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förd i romansk stil, har hon sedan på olika tider blifvit mycket förändrad,
och flera partier förete nu gotik, renässance och rococo. Hon har 3
torn, af hvilka det västra är fyrsidigt, de 2:ne mot öster stående äro
nedtill fyrkantiga, men till öfra hälften åttkantiga, smäckra och vackra.
Vid södra sidan finnes ett störrekapell i gotisk stil. Kyrkan är rik
på intressanta arkitektoniska detaljer, som erinra om byggnadsverk i
Tyskland från samma tid — är rik på grafstenar från 12-, 13-, 14-, 15-
och 16-hundratalen med latinska, platt tyska, danska och svenska inskrif-
ter, samt har flera präktiga epitafier å väggarna. Utom några svenska
landshöfdingar och superintendenter, äro många märklige danske och
tyske män här begrafne: bland de förrenågra länsherrar och riddersmän,
bland de senare hertig Erik Albrechtson af Meklenburg (död 1397),
liibeckiske borgmästaren och amiralen Bartholomseus Tinnapfel, som
drunknade utanför Wisby vid de förenade danska och liibeckiska flottor-
nas s. k. »Stora skeppsbrott» (1566), och hvars minnestafla är uppsatt
ikyrkans högkor, samt borgmästaren iVisby Hans Turitz, född iSalz
wedel i Sachsen (död 1629), hvilken, enligt sägnen, började såsom sko-
makaregesäll och på ett underbart sätt kom att hitta en gyllne skatt i
S:t Klemens.

Om de talrike tyske köpstadsmän, som under Wisby blomstringstid
dels voro här bosatte, dels under sina resor till Östersjöns handelsplatser
här gästade, påminner ej blott Mariakyrkan, utan ock många andra för-
hållanden. Så var rådet i Wisby, till hvilket man i tvistiga handelsmål
från flera städer vädjade liksom till en högsta domstol, sammansatt af
18 gotländske och lika många tyske senatorer. Af de 2:ne fogdarne
(borgmästarne) var den ene gotländsk, den andre tysk; »Wisby stads-lag»
var författad på båda språken, likasom ock stadens äfven i främmande
land antagna -Sjölag» (»Wisbyer water-recht der Kooplyde und Schip-
pere»). Redan vid slutet af II-hundratalet omtalas i gamla urkunder
tyskar på Gotland. Det var på 1200-talet i Tyskland vanligt, att be-
döma vidden af en köpmans verksamhet efter den omständigheten,huru-
vida han plägade fara till Gotland eller icke. De tyskar, som besökte
Gotland, begagnade sig därstädes för bref och handlingar af ett eget,
stort och prydligt sigill, som visade »den hanseatiska liljan» med om-
skrift: 5tgiffum tQeutontcorum $utfaiiötam frequentantium» (de tyskars
sigill som besökte Gotland). Nämda lilja förekommer ock på de i sta-
dens mynthus präglade silfvermynten samt för öfrigt såsom ornament
flerestädes å kyrkobyggnaderna. IWisby hade tyskarne ett eget gille,
hvars skyddspatron var konung Knut den helige, hvilket gilles sigill
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vISar bilden af S:t Knut med krona, spira och riks-äpple, och har till om-sknft: »Sintffum tOcutontcorum in UJtsöt be quifoa Saucti jiaiuiti»
Stamparna till dessa båda sigill förvaras i härvarande högre allmännaläroverks historiska museum, och en teckning af det senare pryder denplankarta, som är bifogad detta planschverk. Nämnas må slutligen denmycket stora mängd af äkta tyska släktnamn, som här fortlefvat imånga
århundraden. - - Iförbigående må antecknas, att liksom de tyska famil-
jerna hade S:t Maria, hade de nederländska S:t Gertrud, de ryskaRyska kyrkan och de livländska S:t Jakobs kyrka: de tvenne sistnämdaäro alldeles förstörda.

XXVI. Hanseatiskt köpmanshus, n. v. Apoteket. Detta hus är
en tämligen väl bibehållen typ af den borgerliga byggnads-stil, som från
12- och 13-hundratalen utmärkte talrika hus härstädes. Det är smalt,
högt och spetsgafligt med trappstegs-lika afsatser, har inom mycket grofva
murar en pelarburen hvälfd våning samt rinnande vatten i källaren,samt
öfver loftsvåningen ett tunnhvalf, hvarpå kroppåstaket, belagdt med, till
stor del bibehållna, s. k. »munktegel», hvilar.

XXVII. Burmeisterska huset, en tvåvånings träbyggnad frän
1660-talet i gammaltysk stil, med öfra våningen framskjutande öfver den
nedra, samt med en inedra våningens östra vägg infattad bod-disk,som
kunde nedfällas. Isynnerhet märklig är en i öfra våningenbefintlig sal.
som har väggar och tak alldeles betäckta med målningar af till stor del
bibliskt innehåll, och å de i taket synliga bjälkarna läsas tyska bibel-
språk. En grann spisel med bilder af änglar, romerska soldater, delfiner,
frukter och blommor samt med handelsmannen Hans Burmeister's (som
byggde huset) och hans hustrus borgerliga vapensköldar, fulländar rum-
mets gammaldags ståtlighet. Utsidan af södra gafveln är alldeles höljd
af yfviga murgrönsrankor.

Strandgatan, vid hvilken nyssnämda hus ligger, har varit stadens
förnämsta gata. Vid den stå ännu flera hanseatiska, troligen merän 600-
åriga hus. Vid samma gata låg fordom det s. k. Kalfskinnshuset, om
hvars namn finnes en förunderlig sägen, hvilket hus blef stadens börs
och »vinhus».

XXVIII. XXIX. Inre och yttre hamnen. Yttre hamnen är bil-
dad genom en år 1842 påbörjad vågbrytare, som sedan af stormarna ofta
blifvit bruten och därefter å nyo iståndsatt, utvidgad och förlängd -
ett snart femtiårigt arbete, som kostat staden och staten betydliga summor.
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XXX. Wisborgs slott anlades i stadens sydvästra hörn år 1411 af
unionskonungen Erik af Pommern, blef sedan af danska länsherrar efter-
hand utvidgadt och vardt en af Nordens förnämsta fästningar. Det
har utstått många belägringar och stormningar af svenskt, danskt och
tyskt krigsfolk. När ön år 1679 skulle af Danmark öfverlämnas till
Sverige, sprängde danskarne i förväg slottet i luften. På k. Karl XLs,
den store »rikshushållarens », befallning blef en stor del af ruinerna i
2 anlagda kronokalkugnar förvandlad till kalk. Det obetydliga, som
nu återstår af den en gång väldiga byggnaden, synes å taflan.
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