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Prenummerera på den i särklass 
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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

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

SANKT LARS
Förmodligen runt 1210/1220 skapade gotlänningarna i Visby en tredje, central församling och 
uppförde där S:t Lars kyrka som församlingskyrka.  Efter att ha byggt ett traditionellt absidkor 
uppförde man ett långhus i bysantinsk stil, i form av ett likarmat kors, med fyra pelare som 
ursprungligen uppbar ett centraltorn, vilket vid något tillfälle rasade in mot öster.  Möjligen har 
kyrkan inspirerats av Olofskyrkan vid Gutagård. När kyrkan sedan skulle iståndsättas valde 
man att bygga ett traditionellt torn över den västra korsarmen.  Möjligen har raset skett redan på 
1240-talet.  Norr om koret uppfördes en sakristia i två våningar.

Att S:t Lars är äldre än Drotten framgår tydligt av den äldsta taxuslistan, från omkring 1230/1235, 
då den senare kyrkan helt saknats i den ursprungliga versionen.  Avgiften är hela tiden, från 
1230/1235 fram till ca 1300, 1 ½ mark och församlingen vid S:t Lars var långt in på 1300-talet 
rent gotländsk.  Det har framkastats förslag om att kyrkan skulle ha varit för ryssar i Visby, vilket 
dock inte har något som helst stöd i källorna. I långhusets murar finns också ett gångsystem som 
för vandraren runt nästan hela långhuset.  Syftet med detta gångsystem är helt okänt, men ett 
förslag som framförts är att det varit för processioner.

Modifierad modell av Jonas Pajaujis visandes S:t Lars 
ursprungliga utseende.

  Foto Dick Wase.

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

