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Ett n2edelsida go~1an&sprIvk~egB~m
pA avv%gar

I Gotl'arrd under ddre medeitid tog jag i korthet upp till behandling det privilegiebrev, som ?conung Henrilc III i England 1237 utfardade för "alla köpman
f r i n Gotland" ("omnibus mercatoribus de Guthiandia").' Inom forskningen
befralttades det d&allmant som utfardat fdr Gotlandsfararesa1Iskapet i isb by.^
Genom detta privilegiebrev befriades "alla iaöpman fran GoiJand" fran tullar
och avgifter i England.
För min del ansag jag, att forskningen hade att halla sig till att brevets moetagare var "alka köpm2.n fran Gotland och deras arvingar" ("heredes") samt alt
brevet avsag varor, som dessa köpman förde tiB1 England fran olika delar av sia
ö - "de partibus suis in Guthiandia'' - och som de köpte i England. Beteckningen "mescatores de Guthlandia9' kan in-ie av Gst4andsfarares2.llslcapet 1257
ha anvanis som beteckning för dess organisation. Ar 1252 möter vi dessa gotlandsfarare i saamband med utfardande av privilegier i Flandern. Ett av dessa
privilegier har utfardats för "universi mercatores Romani imperii Gotlandiam
freq~eneantes",~
en beteckning som klart kontrasterar mot den f r h B237 och
vittnar om at: det reta sig om helt olika mottagare, bada medvetna om sitt hemvist. FOrkiaringen till att brevet kommit att förvaras i det lybska stadsarkivet,
fann jag 1940 vara den mvts&:ning, sam under 1200-halet ridde i London me1lan 5.ena sidan Kdln- och TEeIköprn2nnen samt 5. andra lcöpmiinnen fran de tyska öslersj0s":derna.
Mot mig vande sig C Löning och havdade, att med "mercatores de Guthlandia" avsigs inte ens de tyska kdpman, som flyttta lver till Visby och som jag
raknat in bland "alla gotlgndska köpman", samt att "partes in Guthlandia"
inte iag p& Gotland utam i det tyskromerska riket. Till denna Lönings uppfattning har jag redan tagit stallning.%öning sökte visa, att 1237 ars prillilegiebrev
var utfardat fCBr Cstlandcfarares2i1cIcapee, en uppgift som han inte lyckats lösa
utan att valdfdra sig på kallmateriale?.

Ccandia, b a n d 49: 2 , 1383
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Lybska kbpm2.n namnes i fr5.n England stammande urkasndsmaterid fbjrst
1238.' Det Aret tog konung Henrik HEl borgarna i Lybeck, "burgenses de lubeke
in Alemannia" i sitt beskydd och til8försakrade dem samma ratt till handel 1
England, som tillkom andra tyska köpman. Redan förut hade dock Lybeckköpman rapptriitt i London men trakasserats av HC61ws och TlePs köprnetn med avgifter, som dessa sages sjglva ha funnit p5. Detta frarngar av den urkund, genom
vilken kejsar Fredrik II 4226 fbrklarade Lybeck fbï fri riksstad, direkt lydande
under kejsaren eller den tyskromerske konungen. Pi begaran av de lybska köprniinnesr befriade kejsaren dem fr8n n2rnnda avgifter och tillerkande dem sammm r%ttigheter,som tillkom kölnarna och deras kolleger E ond on.^
Sjalvklartkande kejsaren &laggasina staders kdprnan att inte trakassera varandra i Lonidon, men det kan daremot isaile g&na ha tlklko~xmithonom att ge lybeckköpmannen samma rattigheter i London, som kblna.rna och deras viisttyska handelskolieger d5 hade dar. Det finns inte heller iliigot kallmaterial, som.
stöder, at Fredrik 11:s bestaimmelse fick nagon som helst betydelse. K Knutze erkanner, att vi inte vet, att den för kybecks rakning fick "mehr als gine moralpsche Bedeutung".' Högre skattar D Sch9fer dess betydelse, nar han sager: "Lirbeck tritt durch Erlangung jener kaiserlichen Zusage der Politik MöBns enlgegen
und baicht die Exklusivitat der ~ o r d s e e s t a d t e " . % ~etr visserligen sant, att kybeck H226 upptr2tt mot K'sQalnspolitik, men nggot stöd för alt staden lyckats bryt s ~nordsjdstadernas exklusivitet genom bestämmelsen finns infe. Diirernot lords
1238 ars ovan namnda privilegiebrev, utfardat av konung Henrik EEH, ha sakrat
iybeclákk9pmannens handelsriittigheires 1 England. Det avser dock saval Iybeckkedpmiinnen som köpmannen frAla andra syska stader sch beviljar dem samma
handelsr2%tigheeea,som de tyska köpmannen haft under konungens företradaïe, dvs kölngruppens köpman.
Redan d940 kande jag t21 och ornn2mnde senare urkundsmateria1, som hade
intresse E sammanhanget, men som jag d&Ente utnyttjades9Inte heller 1998 kom
jag att berajrst det. Löning maste ha kant ta11 det men förbagar det, Det har direkt anltnylning till Y237 Ars brev för 996111akapman från Gotland".

Ett prIvh~egBebrevför Visby uppges p5 1490-talet ha försvunnit ur det hanseatiska Londonkontsaets samling av privilegier. Kölnköprnainnen i Stalhof, det hanseatiska faktori % London, som uppstatt ur ICblns Gildhalle vid Themsens
strand, gjordes ansvariga for förlusten. Bakgrunden var mots&ttningas alltsedan 1200-talets andra decen~;aiurn.Bryggekonatoret, som hade mangahanda utgifter för hansefbrbundets räkning, hade förmitt hansedstgen i Lybeck 1425 att
lägga p i alla i Brabant, Holland sch Seeland saluförda varor en avgift för kontorets riikning, gällande tills vidare. Hansedagen i Eybeck 14-47 gick langre och
beslat, att denna avgift skulle utgi fbr all framtid. Radet E KbPn vagrade god-
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kanna derta beslut, och Htölnköpmannen viigrade erlagga avgiften till Bryggekontoret."'
De engelska köpmannen s&gdiessutom p&Stalkrof i London med oblida ögon,
d i de genom dess privilegierade stslintng hade svart att konkurrera med de tyska köpmannen i England, 1 de skandina.viska Iiinderaha, i Holland, Seeland,
Brabasit och Flandern. De trgngdes bort frain dessa marltnader av dem. De hade
dessutom sjalva haft hand om handeln med spanska, portugisiska och franska
viner in p2 1403-ta~let.Da började emellertid hansestiidrrna vid Ostersjön att utom rhenviner införa vin aven fran dessa Bander." Lybeck sch de vendiska staderna 5ig d-grfbr I standiga konflikter med de engelska k6pmannen under 1400talet. F7a:ïurov och v2Jdsdid var vanliga.
Ar R448 tankte man I de vendiska staderna utnyttja rosornas krig till att knacka den engelska hisaersjöhandeln. Engelska handeksskepp pA vag till Preusseri
överfölls av hanseater B Oresund, besegrades och berCPvades sina varor. -Köpmannen fgngsiades. Den engelske konungen hamnades genom att fangsla köpmannen i Stalhof och göra dem ansvariga för den skada, som vaklats hans egna
köpman, KölnkBpm2nnen svor sig dock fria fr5n allt samrbre med östersj6köpmannen och fick som enda tyska k b p r n 2 ~stanna i ~ t a l h o f . ' ~
De vendiska staderna accepterade inte detta. Tillsammans med vasetyska och
nederiandska stader kravde de, att den engelska konungen skulle utvisa kölnarna f i i n London och ber6va dem deras privilegier i England. Förhandlingar inleddes i Uirecht 1474,Den engelske Etonungen maste hi19 slut foga sig och g a
med p5 att förklara varje medlem av hanseförbundet, som enteslutits darur elkr
sjalii tratt rat dgrur, fbrluslig sina privilegier 1 ~ n g 1 a n d . D
l ~i lt6lnkOpmännen
~atesiutitsur hansefhiïbundet, maste han dra in deras privilegier och rattigbeter i
England. Elan befalde dem darför att aitrymrna Stalhof. V<öln sökte utan framgång f2 dennz befallning upphavd.

Raalet i Xöln gav d i sina 8aOprn8n i Stalhof order att föra bort och gömma en
kista med mkunder och dyrbarheter till en saker plats. Ar k47ó Röstes emellertid
konflikten i Bremen. Kö1na.rna skulle &ter upptas i hanseförbundet med sina
forna r$ttigheter mot att da förband sig att betala den ovan namnda avgiften till
kontoret i Brygge och iterlamna allt som tagits om hand i s ond on kontoret.'^
Radet i Möln manade sina köpman i Staahof att visa tilimötesgAende vid fredsbest2mrneisernas uppfyllande 0621 bland annat överlarnna den ovan namnda
kistan med urkufider och dyrbarheter,
Det hängde emellertid rapp sig. Den 8/7 14917 förklarade LondonPtoneoret i
brev till Möln, att det inte kunde medge kö%nköpmannentilltrade till Stalhof, s i
Iange de inte 5terstaElt a16t, som de tagit i förvar. Mycket fattades fortfarande.
Däribland namnes: "int erste ananch anderen gebrechet, dar eyn pryvilegirarn,
gegeben den kopiuden van der hanse VVlsbu in Gotlande, - - - - dat den M e n
hence angeyi. znde beror:" . l 5 Man saknade siiledes 1 kondonkontorei ett privile-
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gium, som givits kbprnannen i Visbyhansan p5 Gotland sch som angick hela
hansan. Den tyska forskningen gr ense 0x0 att det r6r sig om P237 Ars privilegiebrev EOr "alla kbpiargn frin GstIand".
Hansekontsiet i London enade saledes, att det var fraga om ett pravileglebrev, utfardat f6r en tysk visbyhansa p5 Gotland. Att gotkandska kbpman varit
med om att skaffa sig detta privilegiebrev i Epglana har man 1477 inte kunnat
eller inte vehat t h k a sig. Det har ngmligen utnyttjats tendentiöst av hansestaderna vid ostersjdn mot KöKn, sisom vi skall se i det fdjande.

Den gemenskap, som 1237 r5dde mellan de gotla~~dska
ltbpn3nnen 3ch de !
Visby bosatta tyska köpmannen, har lett t411 att man utverkat och gemensamt
utnyttjat ett till tiden obegransat och fdr alla gotiandska köpman ggilande privilegiebrev i stallet for sidana brev, som det frin 8233, vilket endast avsiig fyra
namngivna gotlandska köpman och endast gallde under tre i r mot sedvanliga
avgifter.16 Detta har varit rn8jligt p i grund av gamma? got!andsk handel pA
England. Si?. f i r den generdsa befkielsen fran tullar och avgifter sin fdrklaring.
TP1Ssammáoias med kdl,nkopm%nnenhade de gotlandska blivit speciellt gynnade i
England, nigot som aven de tyslca visbykbpm&nloea kunde utnyttja.
De följassde brev, som utfikdats fbr gotïiindska köpman 1237, 1248 och
1250" innehiller darf6r endast kungliga befallningar &II1skattmsstaien om utbetalningar t311 gotlandska köpmgëo fBr hovets inkdp. Bland dem har 1250 ocksa
smugit sig in en Htdpman Fr5n Lybeck, ett fbrebud om vad som komma skulle.
Nar den engelske konungen B255 gav order om utbetalning fbr palsverk och
vax, gr förbillandet omvant. Det sker då shiP en rad kajpman fr&? tyska st2idLer
men bara till en k6pman frin ~ o t i a n d . ' ~
Dessförinnan hade dock konung Henrik 111 den 26/8 1238, alltsa nara Y I/$
Ar efter brevet för 99a1F*a
gotbindska köpw2.n", p i begararr av Lybeck och andra
tyska stader, tillförsakrat köpmgnnen i dessa stader - 1 9 mercatores vestre et
mercatores civitatum Alemannie aiiunde" - abla rattigheter och EriY2eter, som
de erhi19it av hans föregangare p5 tronen med killagget att i h2ndelse av staanbningsolyckor a&itgods skulle tillhbra ratt agare, om en överlevande av besattningen fanns.'%eita brev gzgnade i synnerhet gst~andsfararna.
De tyska stS,der, som fdrut erhgllit handelsr8ttigheter i England var HCBln och
KReb samt en rad med dem samverkande stader l vastra Tyskland och vid Nordsjbn. Man frigar sig darför, om privilegiebrevet utgör ett f6rsbRt av Eybecbc och
de i novgsrodkandeIn deltagande nordtyska sh8deina att i enlighet med kejsar
Fredrik 11:s beg8ra.n i brevet om Lybecks rllcsfrihet 4226 Lvinga Mö4n att acceptcia dem som j2rnst21lda Inom englandshandeln. I s i fall har resultatet antagligen inte motsvarat fdrvantningarna. Privilegiebrevet 21- altfbr vagt formulerat
fdr att omedelbart leda tal1 resultat. De enda tyska stader, som agde bekraftade
frheter och rattigheter inom englandshandeln vid denna tid, var staderna inom
Kdingruppen, och dessa hd11 p i sin fQ.rrangsst212ning.
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Man kan ocksi tanka sig, att 4238 Ars privilegiebrev for det tyskrornerska ïikets ajla handelcst&deri/ai ,li
a - L o i ~au
d 1237
b ; f~
& " a l l 2 i:öpl:q&n fran Gotland". 1 sa fall rorde gotlandsfarclrnas hirnsiader i det tyskromerska riket ha
sökt sgkra sina köpman liknande rattiglieter inom erzglandshaaidelrn, dock utan
att ëigpni gotlandsbrevets formulering om friheten fran ruIlar och avgifter.
Lybeck och de tyska bsrersjösc3dernc lyckades saledes först 1236 skafla sig
en rattsIEg grundval Eör att ta upp iconkurrensen med kölngruppens köpman
och med de gotlandska ltöprflanne~~,
E London fann de tyska östersjöstaderna
en viktig aar?snad fbr handeln med palsverk och .vax. Daron1 viitrnar det engelska hovets utbetalningar 4255 IiEl k@pm&nfran Lybeck, Lyneburg, Soest och
Briel. De synes redan 9255 ha lyckats trgnga bort de gotkZndslta köpmannen
I^r-Ai? handeln ined hovet.
NAgot senare Ingrep hertig Albrecht P av Braunschweig, vid den tiden lybsk
protektor, för att förbanra de -rordtyska stadernas staklning i England, Den
8/11 P246 farmadde t z a i Henrik VII att snedge H m b u r g att f$ bilda en hansa
p5. den engelska rnarlsnaden mot sedvanliga avgifter,20och i slute~;av Aret vande
han sig i samme syfte iiPF konungen [ör Lybecks riiker4ng.21Z januari ,267gav s i
Henrik III 3ven lybeckaina ~ 2 . 1att~ bilda en hansa i England av sarama art, som
icöpmanness fr6n KiSlrs hade, dock begralasat t114 den tid, da Irertig Albrecht h n gerade som lybsk beskyddare.22Förmodligen innebar denna r2tt, att lybeck i
sin hansa kunde uppta aven andra stgder, d5 E första hand de tyska östersjöstiidesara, mot en avgift. Lybeck h ~ d darmed
e
uppnatt en med KöIn j2mstSEEd stallning i England, men det agde annu ej nagon Giibhal%ei London.
""'"

"J1

Köiw agde redan vid mitten av 1100-talet sin ovan nBrrinda Gildhaile i Landort,
och den hade av Rikard Lejoni-rjarta 8 194 befriats frin alla avgifter, vilka de
som agare nar skyldiga att betala. Detta privilegiebrev har för Kblns rakning bekraftats p& nytt 1210j 1213 och P235.23?>Ja
daremet Henrik III i260 p5 begaran
av sin broder Wiicard, som c4i var !ysltrornersk konung, bekraglade sina förerradares privilegier far Gildhalle 1 Loaldon, gjorde han det inte för ICölns rakcaiing
utan. fOr 'rycka, rikeis kiSp~~iära,
S C J Ehade
~
"domurn in civilale nostro kondonensi, que Gildeha!le Teutonic~rumvuigasirrr n u ~ ~ c ~ ~ p a tdvs
u r " för
, de Tyska rikets kapman, som agde den Irandeisgård % London, som av folk allrnane kaljades "tyskarnas Gi.Idehalle9'.24
LJttrycket fsruicatter att kOlnaraas Gildehalle i
London redan 1260 betraktades som gemensam egendom för det tyskrornerska
rikets alla kapman. lir I282 slöt sedan "inercatores de hansa Almanle" en
bverenskommelse med staden Londoal om sina skyldigheter i egenskap av iigare
till Kölsas Gildhaile." IMö4n synes ha tvingats att acceptera denna för2ndring i
Cildehalies stallning. Staden hade d&f&irinre glornr viil~atyskromerska seiider,
som varit först p5 plats i London, eller vilken stad, som ursprungligen ä g s i l dehalle, vilket visade sig, nar stden p i 2478-iaiet beskylldes för att ha kriival
LondsnPtontoret det gamla gotlandsprivilegiet frkn 1237.

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Hznsekontoret i London h h d a d e , som vi sett, i det ovan n&nndzi brevet t411
Kbln 8477,att vad %an i första hand saknade, var ett privlieg!ebrev fbr en visbyhansa p i Gotland, som angick haazszn i dess helhet. FOrh&llandena på 8400talet förkiial-ar denna uppfattning av brevets innebörd. En 14OO-taIsi>andhar pA
brevvetgjort en as~teckning,troilgen nar det inordnades i det lybska ~ r k i v e efier
t
alt förut ha fbrvarats i har,seksntoret l London. Aritecklaingen hyder: "Pris~ilegium datum me~catoribusde ~~th-illaazdáa
et surs S I J C C ~ S S O P E ~ U S ~ ~ . ~ ~ en sona
gjort anteckningen, hzr mslkliigt Oversatt urknndens 'heredes ', dvs arvingar,
med "successores", dvs efterföljare, nar han placerade in den bland hanseurk u n d r n a 6 1ybeckarkivet. Alaleckningen ar ten6entibs9 d6 brevets "heredes"
miste avse "alla got?Bndska köpm%nsarwii,garW,&!vs deras 2~lissgarsom efterfal;tlare.
Niia Henrik 911 utf2rdade 1237 Ars brev för "a11a kö;piq%nfain Gotland och
deras arvingar9', utfardades det for en bestamd, avgransad grupp IxbplsL8n.
Gotkridska kbpm3n $.r vid den tiden urkundligt belagda som leverantörer till
det engelska hovet av piilsverk och vax. P6 den engelska marknaden bör de
ocksa &a varit hemmastadda sedan en tid tillbaka far att kunna komma ifraga
som hsvieverantbrer. Lybska eller nordtyska YagPpn2n kan diireinot inte visas hr.
haft nigra andra handelsrattigheter fbre 1238 an dem som de tiHEfa34igt förvgrva4 genom att köpa sig tilltrade till kdlnaroas GildRale i London, vilket inte
skett friktionsfritt. Redan 1250upptriider darfërr en Iybeekkajpu~antilisamwans
amed gotl2ndska kfijprngn och sa3jer p2ls-der-]<och vax tilB engelska: hovet.27Ar
1238 f i r emellertid Lybeck och andra tyska stgoder samma friheter och rattighrter, soix tyska i~öpm8ntidigare haft I Erigland. Resultatet agrav visar sig B urkundsmateriajet fërrst 1255,d%ej mindre a?elva köpman Bar, tyska stader, v21
gotlandsfarare, men endast en gotlandsk k6pman upptrader som Ieverantbrer
ta11 engelska hovet. Denna Paul f r i n GotIand representerar, 8ven om ilan sktaile
vara visbytysk, den gotlandc!ca köpmansF.c5ren och inte gofEandsfana~es2IEskapet H VBsby.

-

Under %T 14.77 fdrdes en intressant b~evv2~w!lngmellan hansestiiderna om det
fbrioraae gotlandsprE1/lRcgie4, uppfattat som ett privilegium f61 en visbyhansa.
~Cölnlröpmaanenhade begare att i lcrbi~ftsv uppg6aeEsen i Bremen 8476 Bter bli
upptagna i Londonkonboret med sina gamla r8t'sigheters. ICsntoiei i London
svarade emellertid, att det inte kunde medge detta, sh knge lablnarfia inte uppfyllt skyldigheten att Aterlamna allt, vad de tagit i fbrvar. P~amfOral.it saknades
visbyprl~~iiegieb.~~
KbZn svarade, att det saknade lc8nnedom on1 detta privilegium. Deras kbpman 1 London hade inta tegit det i forvar - "die en syn in yre
bewaronge n-yet koma?". Hade man haft ttillgang tiB1 det eller vetat, tiar det
fanns, skulle man garns ha Bverlamnat det.28
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S a ~ r n da-g,
a
som Londonkontoret skrev ovan namnda brev till Köln, dvs den
8/3 1477, skrev det 2ven tik1 Danzig, den ledande preussiska handelsstaden. Sedan kontoret meddelat sin hallning till KöEns begaran om att bli återupptaget i
kontoret, glider det in p i Mölns hållning till östersjöstaderna i London. Samtidigt som det ber Danzig medverka till att köpmannens privilegier inte s i lattvindigt kunde föras bort och döljas, rikttar det mot kölnarna beskyllningen, att
dessa alltid havdat och aven i brev till konung, parlament och höga radet i Eondon vid itskilliga tillfallen förklarat, att de var de 8Edsra och första, som privilegierats i England, av alla tyska köpman. I kontoret ansag man darför, att k61narna undanhöll det gamla visbyprivilegiet, som var äldre an de urkunder de
sjalva hade, för att östersjöst~dernaoch hanseköpmannen inte skulle ha nigra
a1dre bevis om sina rattigheter och om "köpm&nnens hall9', dvs Gildehalle, an
de hade.29
I[ grund och botten utgör detta brev, i vilket man begär, att Danzig, som var
starkt engagerat inom engBandsHiandeln, skulle förhöra sin tidigare alderman
Winrik Nederkoff i London, vilken ansags veta besked i saken, ett bemdtande
av den skrivejse, som M81n i januari 1474 sant till Lybeck, Bremen, Hamburg,
Dortmund, Munster, Danzig, Deventer och Kampen samt ytterligare nagra stader.301 brevet kommer Mölns "Ditterhet över det satt, p&vilket dess borgare behandlats i London, fram. Man betonar att "unser stat GiBdehallen au London
in Engelant" förlänats Möln och dess borgare "Etvite och fritt - vry and quyt9'
för mer an 250 år sedan av de engelska konungarna. De hade dessutom mottagit
köpman frin hansestaderna i sin Gildhalle och latit dem nyttja sina friheter och
privilegier, vilket de torde vara medvetna om. Darfbr begiirde kölnarna, att
man upphorde med angreppen på dem och 1st dem behålla deras gamla friheter
och privilegier.
Denna Kölns uppfattning om GlldhaBPe under 8 100-talet och större delen av
1208-talet ar riktig, om man bortser ifrån att kölnarna skall ha pA!agt hanseItöpmannen fran utanför seaende stader skatter och avgifter, för att de skulle f5
tilltrade till deras GildehaHI och dess privilegier. I urkunder frin senare halflen
av B 108-talet talas i privilegiebrev f8r kölnköpmannen om "domus sua Londonensi" och "gildhalla sua ond oxen si"." Ar 121.0 bekraftar den engelske konungen deras äganderätt till ~ i l d h a l l e och
, ~ ~ 8231 ger konung HenriIt BI1 kölnarna ratt att driva handel i hela England mot erläggande av lokala a ~ g i f t e r . ~ '
Under denna tid har inga lybska kdpmiin erhaflit några egna, urkundligtbekrafta.de handeisprivilegier av motsvarafide art. Först 1267 får de ratt att bilda
en hansa av samma art, som kölnarna hade.
Det visbyprivilegium i Eondonfaktoriet, som den 8/4 1479 uppgavs vara f ~ r svunnet, hade emellertid aterfunnits före den 26'1 1 3477,d i Köln meddelade
de av sina köprniin, som då vistades i Brygge, att visbyprivilegiet kommit tillratla. Samma underrättelse sande KöEn till L~sndonkonforet.~~
Privilegiebrevet har
dock inte återfunnits av Köln eller dess lcöpman. Det framgår av att rådet i Köin
därom sager, "as wir verstain", dvs som vi f 6 r ~ t å r . ~ '
I237 års privilegiebrev har om det inte kommit till ratta i Lybeck, i varje fall
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sedan fdrts dit och placerats i stadens arkiv. Liksom i Eo~adondtontorebsom da
bek2rskades av de nordtyska staderna, har man i Lybeck anakronistiskt iappfatta4 det som utfardat för en tysk visbyhansa och hansekOpmannen som efherfoijare id1 1.237 ars gotlandska privilegiernottagare. $A denna anakronistiska uppfattning beror urkundens viirde för hansestaderna inte bara i konflikten med
KöBn under 1470-talet utan över huvud for deras stallning p5 den engelska
marknaden genom 1400-talets skairpta konkurrens med de engelska kopmanT111 Zondonkontoret torde 1237 Ars urkund inte ha förts förnan efter att
Ki9lns Gildhalle ö.iergitt &il%
att betraktas som GiEdhaEle Teuton~corurnoch sannolikt först fram pi 1300-talet, sedan den gotIi4ndska handeln p i England upph8jrt~Ar 1477 tog Lybeck hand om den, och därfor har 1237 ars privllegieurkund för "alka köpman frin GotEand9' sedan dess befunnit sig E det lybska
ctadsa~kivet,uppfattat som utfardat for en tysk visbyhasasa. Det fanns dock
Ingen tysk visbyhansa 1237, men liksom det fanns tyska gotlandsfal-are, fanns
des gotlandska englanasfarare, vilka i egenskap av engelska hovleverantörer
biev privilegierade dar Ar 1237.
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35.

HR 3: 1: 3 8 - Av en berättelse från juni 9477 framgår, att de urku~der,som förvarades i
Londonkontoret, fbjrvarades på olika satt. De f6r vilka man hade daglig användning, låg i en
låda. De övriga fanns darernor i förseglat förvar p i kontoret, tills man behövde dem (HUB X:
503 8 7).

36.

Konflikten med Köln avvecklades först den 11/11 1478. MR 3: Q: 127. jfr nr 50.

