SANKT NICOLAI
På 1190-talet började den tyska inflyttningen till Visby att öka. Som en följd av det bestämde sig
tyskarna i staden, omkring 1210, för att uppföra en församlingskyrka i den norra församlingen,
dubblerandes S:t Clemens, varvid alltså en andra tysk församling skulle inrättas. Den kyrka som
uppfördes var en romansk, treskeppig sådan. I väster restes ett torn som till hälften vilade på
kyrkans mur, till hälften på de två västligaste pelarna. Bygget drabbades dock av en katastrof,
förmodligen när det var i det närmaste färdigställt. En brand demolerade byggnaden.
Istället för att iståndsätta kyrkan vände sig tyskarna till linköpingsbiskopen och begärde att
Vårfrukyrkan skulle upphöjas till församlingskyrka. När så dominikanerorden, ”de större bröderna” eller ”svartbröderna” som de kallades, anlände till Visby, sannolikt 1228, så erbjöds de
att överta kyrkan, för att iståndsätta den och där bygga sitt konvent. Ca 20 år efter ankomsten
till Visby började så en omdaning av långhuset, vilket fick nya valv och fyrkantspelare och en
magnifik höggotisk västgavel, dendrodaterad från två stycken av byggnadsställningar till 1251
och 1254. Dominikanernas bygge av denna gavel var förmodligen det första utslaget i Visby av
höggotiken, men det inspirerade andra byggen.
Efter färdigställande, omkring 1260, stod kyrkan i oförändrat skick i över hundra år, till dess en
utvidgning åt öster påbörjades under 1300-talets slut. Koret från 1220-talet revs och långhuset
förlängdes med sex valv och fyra pelare österut. En av pelarna bär en vapensköld som berättar att rådmannen(?) Jacob Knarre bekostat den. Knarre understryker vad som i övrigt antyds,
att dominikanerkonventet och S:t Nicolai i första hand var en angelägenhet för de gotländska
borgarna i Visby, medan franciskanerna och S:ta
Katarina mer fångade tyskarnas uppmärksamhet. Såväl kyrka som konvent skadades svårt vid
Lübeckarnas anfall 13 maj 1525, då försvararna
antände staden på fyra ställen, och ett av dessa var
i närheten av S:t Nicolai, vilken kyrka och konvent blev lågornas rov.
Konventet byggdes norr om kyrkan och anledningen till det torde ha varit att delar av S:t Jacob
och Svärdsriddargården låg i vägen på den södra
sidan och inte kunde rivas. Dominikanerkonventet
förefaller ha varit något större än franciskanernas.
Under 1300-talets första hälft torde där samtidigt
ha kunnat varit kanske sjuttiofem bröder, både
prästvigda, noviser och lekbröder. Den mest
berömde dominikanern från Visby är Petrus de
Dacia, född i Visby omkring 1230 i en gotländsk
familj, känd för att ha skrivit biografin över Christina av Stumbelen. Han utsågs till prior i konventet 1283 och avled 1289.
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Västgaveln och Knarres vapensköld.
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Tillbaka till hemsidan

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.

