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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 PER
Efter det krig som utkämpats mellan gotlänningarna och de tyska köpmännen, ca 1158-1161 – 
vilket slutade med Artlenburgfördraget – så ville gotlänningarna inte se de till nyligen varande 
fienderna i sina församlingskyrkor. Därför hänvisades tyskarna till platsen för den rivna Allhel-
gonakyrkan där de uppförde den äldsta, tornlösa S:t Perskyrkan, som församlingskyrka för de i 
Visby boende tyskarna.

Omkring 1210-1220 byggdes sannolikt ett torn över kyrkans västra del, samtidigt som valv slogs 
i långhus och kor och en sakristia uppfördes norr om koret.  Efter uppförandet av den nya S:t 
Hanskyrkans sydvägg, inför vilket bygge S:t Pers sakristia fick rivas, påbörjades utvidgningen 
av S.t Per till en tvåskeppig hallkyrka – med det gamla tornet bibehållet.  Tidpunkten var sanno-
likt under 1260-talets senare del.  Senare har också en byggnad, förmodligen innehållandes både 
sakristia och ett kapell, tillfogats söder om långhuset, möjligen omkring 1310.

S.t Pers församling utgjordes fram mot mitten av 1200-talet enbart av tyskar.  Den alltmer när-
varande förtyskningen av det gotländska borgerskapet, och ingiften och kompanjonskap mellan 
gotlänningar och tyskar, har dock förändrat förutsättningarna, så att S:t Per – trots utvidgning-
en – alltmer kom att bli den kyrka i församlingen dit de mindre bemedlade sökte sig.  År 1400 
utställde påven ett brev till ”församlingskyrkan apostlarna S:t Petrus och Paulus” i Visby, vilken 
var förfallen och i behov av restaurering.  De som skänkte pengar till denna restaurering skulle 
få syndernas förlåtelse.  Uppenbarligen lyckades man renovera kyrkan, och den bestod till refor-
mationen, då den fick dela S:t Hans’ och S:t Mikaels öde, att länsherren Henrik Rosenkrans ca 
1535 rev tornet. En kyrkoherde vid kyrkan, Botulf, var prost i Visby och Norder treding 1340-
1352.

Fram till omkring 1240 omfattade S:t Pers församling geografiskt tyskarna i hela Visby (med 
undantag för dem som valt att tillhöra Vårfrukyrkan), men efter denna tid hade kyrkan samma 
församlingsgränser som S:t Hans, d v s den södra församlingen.  I taxuslistan 1230/1235 hade 
kyrkan 1 ¼ marks avgift, vilken under 1200-talets andra hälft hade höjts till 3 mark.

Den äldsta S:t Perskyrkan, rekonstruktion av Dick Wase respektive interiör mot väster efter 
tornbygge och valvslagning, av Ferdinand Boberg.
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