SANKTA GERTRUD
Det har ansetts att detta kapell uppförts under 1400-talet och är samtidigt med de vapensköldar, tillhöriga länsherren Ivar Axelsson Tott (1466-1487) och hans maka Magdalena Karlsdotter
Bonde, som är inhuggna på västportalens tympanon. Emellertid finns det inget som hindrar att
kapellet är äldre och det ligger i det stråk i stadens norra delar, under klinten, där ett flertal främmande köpmäns gårdar var samlade. Med tanke på helgonets, den heliga Gertrud av Nivelles i
Brabant, starka ställning i Nederländerna är det fullt möjligt att kapellet uppförts under 1200-talets senare hälft vid en gård för nederländska köpmän. Senast under början av 1400-talet torde
dock intresset för gården falnat hos de nederländska köpmännen.
När nunnornas kloster vid S:t Jacob drabbades av en katastrof, kort före 1469, tycks kapellet
och dess byggnader ha tillhört visbyborgaren Otto Duseborch, vilken sålde gården till nunnorna.
Förmodligen var kapellet förfallet, vilket är förklaringen till att de bägge vapensköldarna inhuggits på västportalens tympanon. Länsherren och hans hustru bidrog helt enkelt med ekonomisk
hjälp för att sätta kapellet i stånd och göra byggnaderna lämpliga för nunnorna att ha sitt nya
kloster i. Kanske utvidgades tomten ytterligare mot söder, för då nunnorna lämnade ön – efter
det att deras anläggning 1525 blivit lågornas rov, har de sålt en byggnad vid nuvarande Helge
andsplan till Kerstin Guldsmeds. Under 1600-talet anges platsen som ett övergivet kloster.

Människornas Visby, den över
lägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Foto Dick Wase.

Ovan, västportalens tympanon med ursprunglig bild
av S:ta Gertrud av Nivelles
och de senare Tottska och
Bondeska vapensköldarna.
Till höger rekonstruktionsteckning av kapellet, av Dick
Wase.
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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.

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

