SOLBERGA KLOSTER
1246 hade, på begäran av invånarna på Gotland, nunnor av cistercienserorden sänts över från
Vreta kloster i Östergötland till Gotland för att grunda ett kloster, vilket fick jungfru Maria som
patronessa, men som allmänt kallades för ”Solberga kloster”. En korsformad kyrka, med före
bild i moderklostrets kyrkas korsformade kor, med början på 1240-talet, uppfördes och följdes
av ett konvent, större än moderklostrets, sydost om kyrkan.
Sista gången klostret omtalas är då priorissan Christina Wipperförd 1387 sålde gården Licker
arve i Barlingbo till den gotländske Visbyborgaren Nikles Sudergute. 1404 tycks det som om
priorissan och tolv nunnor reste till högmästaren för Tyska orden för att kunna få överta S:t
Jacobs kapell och Svärdsriddarnas gård i Visby och flytta in där. Sannolikt hade klostret och
kyrkan förstörts i striderna vid nyår mellan samma orden (1398-1408 innehavare av ön) och de
unionstrupper från Danmark och Sverige som försökte återta den. Därefter har anläggningen
stegvis förfallit och utplånats från jordens yta.
Läget, ca 300 m öster om Söderport, gjorde att konventet, efter slaget mellan Gotlands bönder
och Valdemar Atterdag 27 juli 1361, fick härbärgera sex massgravar efter de ca 2400 stupade
(varav 1800 bönder) alldeles norr om detsamma. Där restes också det minneskors som i sin kor
ta text vittnar om katastrofen, och som ännu står kvar på platsen. Sedan klostret försvunnit, och
där istället blivit en betning, kom platsen för det kvarstående korset att kallas ”Korsbetningen”.

Schematisk rekonstruktion av Solberga kloster från NO. Rekonstruktionsteckning av Dick Wase.

Landet Gotlands medeltid, gotländska landsbygden på denna
webbsida i bokform.

Prenummerera på den i särklass
bästa och mest vetenskapliga
gotländska historiska tidskriften. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se
Foto Dick Wase.
Minneskorset över
de stupade gutarna.
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Tillbaka till hemsidan

Livet på Visborg slott,
av Anders R Johansson.
Den ultimata boken om
den en gång stora och
mäktiga borgen i Visbys
sydöstra hörn.
Texter kring Gotlands
medeltid. Viktig forskning kring medeltidens
Gotland.

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

