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Människornas Visby, den över
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.

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

Visby medeltida ringmur ‒ tu-
ren runt muren. Den bästa och 
mest perfekta skriften för din 
tur runt Visby ringmur.

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

Texter kring Gotlands 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

Tillbaka till hemsidan

SANKT HANS
Det var inte förrän gotlänningarna tagit beslutet att ön skulle bli kristen 
som den nya tron fick kontroll över den heliga platsen i Vi.  Därmed 
kunde också den första församlingskyrkan i staden byggas.  Att den 
byggdes i sten ska möjligen ses som en symbolisk handling, att den 
nya tron markerade sin ”eviga” seger över den gamla tron.

Tidpunkten för uppförandet av den första S:t Hanskyrkan, helgad 
till Johannes döparen, är sannolikt omkring 1050-1060. Enligt 
Strelow byggdes asylkyrkorna Atlingbo och Fard-
hem (och rimligtvis även Tingstäde) 1049, vilket  
år (om det stämmer) även bör gälla S:t Hans, ef-
tersom det var än mer viktigt att ”muta in” den 
centrala offerplatsen än tredingsofferplatser-
na (jmf att ett 14C visar året 1045±100 år).  
Arkeologiska fynd visar, att det var en 
enkel, tornlös stenkyrka med ett ab-
sidförsett kor.  Den uppfördes delvis 
i obearbetad kalksten, vilket kan tyda 
på brådska, till skillnad mot det sena-
re tillkomna tornet, vilket var uppfört 
i bearbetad sten.  Tornbygget kanske 
skedde 1122, vilket årtal Strelow uppger.  
När sedan S:t Per uppfördes, efter 1161, foga-
des en sakristia till S:t Hans.

Ännu omkring 1230/1235 var sannolikt den ursprungliga 
S:t Hanskyrkan stående, då den hade en lägre avgift i taxus-
listan än S:t Lars.  Istället för att utvidga kring den befintliga 
kyrkan bestämde sig församlingen för att bygga en helt ny, i sin 
orientering harmoniserad med S:t Per.  Tidpunkten för färdig-
ställandet var sannolikt någonstans omkring 1270-1275.  I syd fanns huvudingången till kyrkan, 
en magnifik portal om 3,30 meters bredd, delad av en mittpost, en s k ”trymå”, av sten.  Då 
också S:t Per utvidgades togs en port upp mellan de bägge kyrkorna, för att underlätta kommu-
nikationen.  Vid S:t Hans valde församlingen, till skillnad mot den vid den samtidigt utbyggda 
S:t Clemens, att följa det moderna mönstret vid den tidigare färdigställda S:t Nicolai, med stora 
gotiska fönster, åtminstone i västväggen.

När Visbyborna 1528 slutligen blev lutheraner valde man S:t Hans till stadskyrka, och 1531-
1532 var den platsen för förhandlingar mellan borgerskapet och länsherren.  Men då grevefejden 
i Danmark utbröt 1534 insåg länsherren, Henrik Rosenkrantz, att dubbelkyrkan S:t Hans/S:t Per 
utgjorde ett militärt hot mot slottet.  Om en fiende skulle inta staden och hissa upp kanoner i de 
bägge kyrkornas torn så skulle de kunna beskjuta slottet ovanifrån.  Därför lät länsherren helt 
enkelt riva ner de bägge tornen, som brakade ner i kyrkorna och på kyrkogården och därmed 
räddade många gravstenar till eftervärlden.

S:t Hans församling var ursprungligen bestående enbart av gotlänningar i staden och till den 
sorterade också södra halvan av det Visby som låg utanför murarna, med Österväg som gräns.  I 

Rekonstruktionsteckning av 
S:t Hans efter ca 1275, av 
Dick Wase 1976.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/vi.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/atlingbo.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/fardhem.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/fardhem.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/tingstade.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/strelow.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stlars.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stper.pdf
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Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk 
vikingatid utifrån den 
s k ”Bogestenen”.

Dick Wase i Haimda-
gar 1998-2019. Vik-
tig forskning kring 
medeltidens Gotland.De medeltida Visbykyrkorna. 

Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.
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Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

takt med tyska ingiften i och kompanjonskap med gotländska familjer under 1200-talets första 
hälft så förändrades dock situationen och S:t Hans förefaller att mer ha blivit en kyrka för de 
välbesuttna i församlingens upptagningsområde, med en blandning av gotlänningar och tyskar. 

S:t Hans avgift i taxuslistorna är omkring 1230/1235 1 ½ mark, för att efter bygget av den nya 
kyrkan öka till 4 mark under 1200-talets andra hälft.  Det var, efter S:t Clemens och tillsammans 
med Vårfrukyrkan, den högsta avgift en församling i staden hade att betala.

  Foto Dick Wase.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf
http://medeltidsgotland.se/pdf/varfrukyrkan.pdf

