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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

I skuggan av Triumfen. 
Den i särklass bästa  ro-
man om gotländsk medel-
tid som har skrivits. Även 
den mest autentiska medel-
tidsromanen som skrivits i 
landet.

Livet på Visborg slott, av 
Anders R Johansson. Den 
ultimata boken om den en 
gång stora och mäktiga 
borgen i Visbys sydöstra 
hörn.

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

Tillbaka till hemsidan

VÅRFRUKYRKAN

Under det s k ryssbråket 1188-1191 utestängdes sannolikt de gästande tyska köpmännen från 
den tyska församlingskyrkan sankt Per.  Som svar på det började man i hamnen att samla in 
pengar på tyska skepp och 1190 hade man fått ihop så mycket att man kunde börja uppföra 
”Vår kära frus kyrka” (unser leuen frauen kerken) på den tyska handelsgården.  Kyrkan blev 
nu centrum för de gästande köpmännen och där förvarades under vintern kistan från tyskarnas 
1191 bildade Sankt Petershof i Novgorod.  Många av gästerna vid kyrkan blev under de första 
decennierna av 1200-talet bofasta i Visby, så när den nybyggda församlingskyrkan sankt Nicolai 
brann 1220/1225 vände sig de tyska borgarna till biskop Bengt i Linköping med begäran om att 
Vårfrukyrkan skulle upphöjas till församlingskyrka.  Han biföll deras begäran, och även den om 
att kyrkan skulle vara ”interparrochial”.  D v s att den inte skulle ha några fasta församlings-
gränser utan ta upp församlingsbor från alla de ordinarie församlingarna.  Villkoret var, att dessa 
betalade den ordinarie kyrkoherden en kompensationsavgift för att välja gravplats vid Vårfru.  

Församlingsmönstret blev däremot som staden i övrigt.  D v s, att där skulle finnas en kyrkoher-
de för både tyska och gotländska visbyborgare.  Det framgår tydligt av kyrkvärdarna 1319-1322, 
då de tyska är Johannes Paschedag, Herman Swerting och Arnold Konink och de gotländska 
Herman Silkentopp, Jordan Skelhorn och Amelung Barker.  Ännu 1423 hade kyrkan tre got-
ländska kyrkvärdar, nämligen Morten Skute, Jacob Hageby och Hans Klippe.  Klart är dock, 
att ungefär tre gånger så många tyska församlingsbor än gotländska var knutna till kyrkan före 
1400-talet.  Särskilt de som bodde i den norra församlingen.

Efter invigningen som församlingskyrka 1225 började en omfattande ombyggnation av kyrkan, 
med en utvidgning av koret mot öster och östtornens byggande.  Stegvis förändrades också 

  Foto Dick Wase.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ryssbraket.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stper.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stpetershof.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stnicolai.pdf


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 med-
eltid som har skrivits. 
Även den mest auten-
tiska medeltidsromanen 
som skrivits i landet.

Texter kring Gotländsk 
medeltid. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.
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Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

kyrkans interiör, så att den ändrades från basilika till en treskeppig hallkyr-
ka.  Exteriört framstår den dock som en basilika, eftersom en stor vind 
inrättades ovanpå kyrkorummet, för förvaring av gods.  I korgaveln finns 
också en hissanordning för att kunna vinda upp godset och ta in det genom 
lastporten i samma gavel.

Omkring 1300-1310 byggdes kapellet på kyrkans sydsida.  Tidigare har 
det felaktigt kopplats ihop med bröderna Swertings vicaria 1349, över 
sin 1342 avrättade fader, borgmästaren Herman Swerting.  Men denna 
var belägen bakom kapellet, i det s k ”köpmanskoret”.  I själva verket 
torde kapellet ha uppförts som kyrkorum för den gotländska försam-
lingsdelen.

1423 höjdes västtornet till nuvarande nivå på den gotländska för-
samlingshalvans bekostnad och 1429 bestämde sig bägge halvorna 
vid Vårfrukyrkan för att endast utse en gemensam kyrkoherde. 
Vid reformationen avsågs kyrkan att överges, då borgerskapet 
ville ha sankt Hans som stadskyrka.  Men sedan länsherren rivit 
tornen på denna kyrka och sankt Peter (1534/1535) valde man 
istället Vårfrukyrkan som sådan.  1572 blev den domkyrka i Visbys 
nyinrättade stift.  Kyrkogården användes för begravningar fram till 1829.

I nordöstra hörnet av långhuset är en kopia av den medeltida 
madonnabilden från 1200-talet. Krucifixet är från senare delen 
av detta århundrade och i det s k ”Köpmanskoret” hänger en 
kopia av den Swertingska minnestavlan från omkring år 1350. Dopfunten har tillkommit efter 
kyrkans invigning till församlingskyrka.

En kyrkoherde från kyrkan, Jacob Dantske, var 1523 prost i Norder treding.

I taxuslistorna har församlingen en avgift om 6 mark, möjligen 4 för den tyska halvan och 2 för 
den gotländska.

Herman Swertings minnes
tavla. Foto Dick Wase.
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