SANKT MIKAEL
På 1240-talet har gotlänningarna brutit ut en församling på klinten och byggandet av S:t Mikael
har skett. Kyrkan uppfördes som en treskeppig hallkyrka, där sidoskeppen halverade mittskeppets bredd och med de sex halva och tre hela valven uppburna av fyra fyrkantspelare. I väster
uppfördes troligen ett kvadratiskt torn och i öster ett rakavslutat kor av samma slag som i Vårfrukyrkan, S:t Jörgen, S:t Clemens och S:t Hans. Sannolikt fanns det, precis som i de samtidigt uppförda S:t Olof och Drotten, ett rum ovanför tornrummet som nyttjats som kapell, med
öppning ut mot långhuset. Förmodligen har också en sakristia byggts norr om koret. Kyrkan
skadades vid svenskarnas stormning av Visby 4 december 1448 men iståndsattes igen. Den
övergavs vid reformationen och tycks ha förfallit till ruintillstånd fort, inte minst beroende på att
länsherren Henrik Rosenkrans ca 1535 lät riva tornet (jmf S:t Hans och S:t Per). Före 1745 nedbröts hela kyrkan och korportalen(?) därifrån infogades i fastigheten Södertorg 19, och vilken
portal antyder att kyrkan varit romansk.
Även om formellt byggd för gotlänningar i klintförsamlingen kom kyrkan att nyttjas av såväl
dessa som tyskarna som bodde inom församlingens gränser, eftersom nationsdelningen efter
mitten av 1200-talet blev av mindre betydelse. Inom församlingen bodde också många mindre
bemedlade, och i närheten av kyrkan, nära muren och reparebanan, låg också stadens stora bordell.

Människornas Visby, den överlägset bästa guiden till Visbys
medeltidshistoria.

I taxuslistan är S:t Mikael under 1200-talets andra hälft antecknad för 2 ½ marks avgift, vilket
också gällde omkring år 1300. I den äldsta versionen, från omkring 1230/1235, fanns kyrkan
ursprungligen inte med, men infördes i efterhand utan angivande av avgift.

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

Schematisk rekonstruktion av S:t Mikael,
av Dick Wase.

Södertorg 19, teckning av P A Säve. Nederst till
höger korportalen.
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Tillbaka till hemsidan

Utfärden.
Spännande
roman från gotländsk vikingatid utifrån den s k
”Bogestenen”.
Dick Wase i Haimdagar
1998-2019. Viktig forskning kring medeltidens
Gotland.

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

