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Prenummerera på den i särklass 
bästa och mest vetenskapliga 
gotländska historiska tidskrif-
ten. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

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.

SANKT JÖRGEN
Under 1100-talets sista fjärdedel uppfördes den äldsta kyrkan på platsen för den anläggning som 
efter 1300-talets mitt skulle helgas till S:t Jörgen (först 1353 kallas anläggningen så) och som 
var knuten till Visbys spetälskehospital.  Det var en kyrka med ett mindre långhus och ett absid-
försett kor och i källorna benämns det i allmänhet bara som ”hospitalet”, tidigast omnämnt 1292.

Efter omkring 1210 började byggandet av ett nytt, stort långhus.  Det är dendrodaterat till efter 
år 1213, vilket gör att vi kan utgå från, att historieskrivaren Strelows uppgift om 1218 som år 
för S:t Jörgen är trovärdig.  Efter långhuset har sannolikt också själva hospitalsanläggningen 
utvidgats, och en förhall till långhusets västgavel byggdes som förband kyrkan med hospitals-
byggnaderna.  Omkring 1249 har det nuvarande koret varit under uppförande.  I samband med 
dess byggande höjdes möjligen långhusets gavlar.

Kyrkan konstruerades för att både spetälska och friska skulle kunna övervara gudstjänsten.  I 
väster fanns tre ingångar från förhallen till hospitalet, varav två i golvnivå och en belägen en 
”våning” högre upp.  Dessa speglar sannolikt organisationen i hospitalet, där man separerade 
män och kvinnor, vilka levde enligt ordensregler och av de utomstående uppfattades som ett 
kloster, vilket anläggningen också kallas i flera källor.  De intagna var här åtskilda under åhöran-
det av mässan i män (munkar) och kvinnor (nunnor), sannolikt med de senare i det övre planet, 
där en balustrad måste ha funnits. De var intagna i en ”munkestue” och en ”nunnestue” och tycks 
ha letts av en prior, respektive priorissa.

”Klostret” var i bruk ännu år 1538, men det stängdes på kungligt dekret 1542, då de spetälskas 
antal sjunkit avsevärt.  I fortsättningen vårdades de inne på Helgeandhospitalet.

Två präster vid hospitalet är kända 
som prostar. Rodvald i Medeltredingen 
1380 och Sune Brun i Norder treding 
1412.

Rekonstruktionsteckning och montage av Dick Wase.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/strelow.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf

