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Prenummerera på den i särklass 
bästa och mest vetenskapliga 
gotländska historiska tidskrif-
ten. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

I skuggan av Triumfen. 
Den i särklass bästa  ro-
man om gotländsk med-
eltid som har skrivits. 
Även den mest auten-
tiska medeltidsromanen 
som skrivits i landet.

Dick Wase i Haimdagar 
1998-2019. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

De medeltida Visbykyrkorna. 
Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.

Tillbaka till hemsidan

Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

ALLHELGONAKYRKAN
Denna kyrka uppfördes, enligt en trovärdig berättelse i Gutasagan, av 
Bot(g)air av Akebäck, troligen omkring 1030, sedan de gammeltro-
ende bränt hans första kyrka vid Kolstäde i Akebäck. Den nya kyr-
kan har rimligtvis uppförts i stor hast, för att de gammeltroende 
skulle ställas inför fullbordat faktum, innan de hann reagera. Den 
restes på den plats där nu ruinen efter S:t Pers kyrka i Visby är.

Även denna nya Bot(g)airs kyrka ville de gammeltroende bränna, 
men då den stod i Vi skyddades den av öns starkaste ”hofshelgi” 
och eftersom platsen inte fick vanhelgas fick den stå, och helga-
des till alla helgon. Sannolikt var kyrkan dock inget stadigt bygge 
och sedan Gutnaltinget 1049(?) tagit beslut att ön skulle vara 
kristen revs den och ersattes av den äldsta S:t Hanskyrkan – vil-
ken rimligen restes på platsen för det nedrivna hovet.

Det är tveksamt om Allhelgonakyrkan i sin enkelhet ens var 
rest som en stavkyrka. Däremot lockade den förmodligen 
samtida, tidiga kristna att i dess närhet resa kristna min-
nesstenar. Stenen rest omkring 1040 nära kyrkan av Mynd-
gair och Aingair över deras fader, jämte flera av faderns 
kompanjoner, bl a Gunnar, vilken ännu kan skönjas i sling-
orna. Slutet på texten säger att det antingen var över ”gode 
vännen”, eller över GudR [den] Väne. Läsning, tolkning och 
komplettering av Dick Wase. Foto ATA.
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