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Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk vi-
kingatid utifrån den s k 
”Bogestenen”.

Dick Wase i Haimdagar 
1998-2019. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

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

Tillbaka till hemsidan

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

SANKTA KATARINA
Visbyfranciskanerna, ”de mindre bröderna” eller ”gråbröderna”, som de benämndes efter färgen 
på sin ordensdräkt, anlände till Visby 1233, där några kvarter mitt i staden inköptes och röjdes 
av.  Så påbörjades på 1230-talet bygget av ett litet rakavslutat kor, följt av ett enskeppigt ro-
manskt, tornlöst långhus, vars västra delar ännu återstår.  Till denna kyrka har konventet fogats 
på kyrkans södra sida, såsom brukligt var.  Först 1376 påbörjades utvidgandet av kyrkan med 
det nya koret, vilket var dubbelt så brett som det gamla och hade en rakavslutad vägg.  Det var 
färdigbyggt tolv år senare och invigdes 1391 av ärkebiskop Henrik av Uppsala.

Efter korets invigning påbörjades bygget av det nya långhuset och 1397 hade sex valv närmast 
väster om koret färdigställts.  1402 inträffade dock en katastrof, då sex valv i koret rasade ned.  
Nya pelare och nya valv, som anknöt till dem som uppförts 1397, byggdes nu och bröderna anli-
tade sedan den byggnadshytta som byggt dominikanernas kor, för att bygga ett snarlikt öster om 
det 1391 invigda koret, vilket nu istället kom att ingå som del i ett betydligt större långhus.  Det 
nya koret stod färdigt 1412 och invigdes av biskop Albert av Skopje, i närvaro av tretton fad-
derpar, bland vilka ingick de tre tyska borgmästarna i staden och fogden på Visborg slott. Efter 
korets invigning återstod uppförandet av västfasaden i långhuset och de två västligaste pelarna 
med valvslagning, vilket slutfördes 1413, då kyrkan var färdigbyggd.

Franciskanerkonventet förefaller att ha varit något mindre än dominikanernas, och antalet brö-
der samtidigt under 1300-talets första hälft bör ha varit kanske ett sextiotal, noviser och lekbrö-
der inräknade.  Den västra, bevarade klosterlängan var till för lekbröderna, medan prästbröderna 
inrymdes i den östra.  Den södra klosterlängan, som grupperade sig runt den kvadratiska kloster-
gården, var sannolikt kök, matsal och ekonomibyggnader.  Konventet leddes av en gardian och 
hade två världsliga procuratorer, en gotländsk och en tysk medlem av stadens råd. Det övergavs 
efter 1531, då den siste brodern omtalas.  I slutet av 1500-talet började ett klocktorn i trä att 
byggas i långhusets västligaste del.  Det revs 1885.

  Foto Dick Wase.

Rekonstruktionsteckning av Dick Wase av franciskanerkonventet under 1400-talet.
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