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Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk vi-
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”Bogestenen”.
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De medeltida Visbykyrkorna. 
Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.

Tillbaka till hemsidan

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

  
  Foto Dick Wase.

Helgeandskyrkans ursprungliga utseende. 
Modell av Raymond Hejdström.

HELGEANDS

Helgeandskyrkan är Gotlands kanske mest udda kyrka. Lång-
huset är oktogonalt (åttasidigt) och koret har utvändigt rak 
östvägg, men invändigt en absid, vilken omges av tre rum, 
varav ett ovanpå absiden. Direkt förebild för kyrkan är den 
kungliga gårdskyrkan i Store Heddinge i Danmark, vilket 
visar att den danske kungen haft starka intressen i byg-
get. 1207 övervarade ärkebiskop Andreas Sunesen av 
Lund påsken i Visby och det kan vara en tidpunkt 
vid vilket bygget initierades. Förmodligen under-
ställdes det det danska Knutsgillet i Visby, vilket 
omtalas redan 1177, då Valdemar den Store tog 
det i sitt beskydd, och det var ett led i Danmarks 
strävan att ta kontroll över Estland.

När Valdemar Sejr 1227 tillfångatogs vid Borne-
hövd hängde både bygget och Knutsgillet i luften. 
Räddningen tycks ha blivit kyrkans likhet med 
”ur-Helgeandshospitalet” i Rom, Ospedale 
Santo Spirito in Sassia, vilket också hade ett åt-
tasidigt torn. Vid samma tid anlades också Hel-
geandshospitalet i Lübeck. Men byggnadspla-
nerna för kyrkan ändrades nu. Ursprungligen 
var långhuset planerat med åtta pelare och gal-
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lerier under valvet, som i Store Heddinge, men nu restes istället endast fyra pelare och långhuset 
delades på två våningar. Avsikten var sannolikt att de intagna på det kommande hospitalet skulle 
åhöra mässan från den övre våningen, besökare däremot från den mer praktfulla nedre våning-
en. Samtidigt började en omfattande hospitalsanläggning att uppföras invid kyrkan, vilken har 
föreslagits ha varit förebild för den på 1280-talet nyuppförda hospitalsanläggningen i Lübeck.

Troligen i den stora stadsbranden 1362 skadades Helgeandskyrkan så svårt att det ursprung-
liga centraltornet rasade in. Istället restes en enkel spira över långhuset. Stora donationer flöt 
därefter de närmaste åren in till bygget. Så testamenterade den till Lübeck utflyttade Johannes 
van Weze 1365 den gigantiska summan av 100 mark till kyrkans byggande. I hans testamente 
görs skillnad på själva hospitalet, Helgeandshuset, där de lidande ges gåvor, och “Helgeands”, 
som är kyrkan. 1542 blev Helgeands ensamt hospitalsanläggning, sedan sankt Jörgen stängts på 
kungligt dekret.  1610 eller 1611 brann såväl kyrka som de stora hospitalsbyggnaderna varefter 
man i minst sju år istället residerade ute i det gamla spetälskehospitalet vid sankt Jörgen, det s 
k ”Klostret”.  Vid återflyttningen hade dock inte kyrkan återställts.  Istället hade ett nytt kapell 
”Mindre Helgeands kyrkan” inrymts i en äldre byggnad.

Helgeandshuset förestods av en rector.  Sådan var herr Cort van Man 1435, herr Peter 1486 och 
herr Hans 1487.  Den förstnämnde var dessutom prost i Medeltredingen. “Bröder” fanns vilka 
möjligen efterliknade Helgeandsorden, men kanske hellre avsåg bröderna i Knutsgillet – vilket 
i samband med övergången till helgeandskapell delats i en gotländsk/nordisk och en tysk halva.  
Det var inte ovanligt att borgare på sin ålders höst köpte sig plats i Helgeandshuset, för att där 
ges mat och husrum i en andlig miljö som ”ålderdomshem”.  Annars erbjöd man tillfälliga bäd-
dar åt sämre bemedlade och även utspisning av dessa.  Icke smittosamt sjuka kunde där också 
få hjälp och logi.

En hypotes som omfattas av åtskilliga, är att Helgeandskyrkan skulle vara identisk med sankt 
Jacob.  Den utgår från en avbildning av Visby från 158(8) där det stora Helgeandshuset (egent-
ligen ”Helgeands lilla kapell”) ligger alldeles nära S:t Jacobskyrkan.  Vad anhängarna av denna 
hypotes dock fullständigt missat – förutom andra för dem besvärande fakta – är att de bägge 
kyrkorna är åtskilda av Smedjegatan, vilket visar att de omöjligen kan vara identiska.

Schematisk rekonstruktion, av Dick Wase, av det medeltida Helgeandshu-
sets västfront, mot ”Hilgen Geist strate”,
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