SANKT JACOB
S:t Jacobs kapell omtalas 1226, då detsamma fick rätten att sköta själavården för alla gästande
personer i staden som så önskade. Sannolikt har det tillkommit redan tidigt under 1200-talet,
troligen senast omkring 1210. Byggherre var den livländske biskopen Albert, vilken tillsattes
1199 och som 1201 grundade staden Riga. I anslutning till S:t Jacobs kapell uppförde den av
honom grundade riddarorden ”Kristi riddare” (vanligen kallad Svärdsriddarorden) en gård, vilken behöll sitt namn även fast orden 1237 gick upp i Tyska orden.
1272 var kapellet övergivet och 1305 var där någon form av välgörenhet för fattiga. Det är troligt
att den omkring 1280 i staden etablerade begginerorden fick driva anläggningen för de fattiga.
Denna orden uppfattades under 1300-talets slut som kättersk och deras anläggningar stängdes
ner i Nordeuropa. Detsamma drabbade förmodligen även Visbyanläggningen efter 1385.
1404 uppvaktade sannolikt tolv nunnor och priorissan/abbedissan från Gotland Tyska ordens
högmästare. Ärendet gällde sannolikt flyttningen av ordens kloster från det förstörda Solberga
in till S:t Jacob och Svärdsriddargården, vilken ju ägdes av Tyska orden. 1420 tvistade nunnorna vid S:t Jacob med kyrkoherden i S:t Lars om hållande av station vid en religiös procession.
Nästa gång S:t Jacob nämns hade kapellet och de anslutna byggnaderna tydligen drabbats av
förstörelse. Därför köpte nunnorna 1469 in en gård av Otto Duseborch, belägen bakom ”jungfruklostret”, där S:ta Gertruds kapell låg och dit nunnorna sedan flyttade.

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

Förmodligen har S:t Jacobs kapell förstörts och rasat redan under 1400-talet och kan möjligen
vara identiskt med det nedfallna stenhus som låg i de två tunnland åker söder om S:t Nicolai,
vilka 1697 kallades ”Nunneåkern”. Läget för S:t Jacob är inte fastslaget, men den sannolikaste
lokaliseringen är någonstans i området S/SV S:t Nicolai. Somliga forskare har dock helt irrelevant hävdat att kapellet ska vara identiskt med Helgeandskapellet.

Prenummerera på den i särklass
bästa och mest vetenskapliga
gotländska historiska tidskriften. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se
Detalj av panorama över
medeltidens Visby, av Hans
Henriksson, med S:t Jacobs kapell inlagt söder
om S:t Nicolai.
Tillbaka till hemsidan
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I skuggan av Triumfen.
Den i särklass bästa roman om gotländsk medeltid som har skrivits. Även
den mest autentiska medeltidsromanen 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.

