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S:t Görans kyrkoruin i Visby 

Av A r m i n Tuu l se 

Professor Dr. Hans Thummler zum 60. Geburtstag gewidmet 

Sommaren 1969 genomfördes på initiativ av inventeriugsverket »Sve
riges Kyrkor» byggnadshistoriska undersökningar och partiella ut
grävningar i S:t Görans kyrkoruin utanför Norderport, Visby. I arbe
tena deltog en grupp av redaktionens medlemmar och medarbetare 
under författarens ledning; Gotlands Fornsal bidrog med arbetskraft 
genom Arbetsmarknadsstyrelsen, museiassistenten Waldemar Falck 
var platschef.1 Syftet med arbetena var att få klarhet i kyrkans äldre 
byggnadshistoria, slutmålet är en beskrivning och analys av S:t Görans 
kyrkoruin i serien »Sveriges Kyrkor». Arbetena tog ca två veckor i an
språk, under vilken tid man hann undersöka korets golv; dessutom 
grävdes enstaka provschakt i långhuset. En fullständig undersökning 
av långhuset, en tillbyggnad i väster samt rester av en sakristia vid ko
rets norra vägg beräknas att bli programmet för nästa arbetsperiod. 

Denna uppsats kan sålunda ej lämna svar på alla frågor beträffande 
S:t (iörans byggnadshistoria. De resultat som utgrävningarna 1969 och 
en genomgäng av själva ruinen gav torde emellertid berättiga ett 
framläggande av en preliminär analys, varvid även S:t Görans ställ
ning i Gotlands kyrkoarkitektur skall beröras. 

Enligt de uppgifter som allmänt förekommer i litteraturen har S:t 
Göran under medeltiden varit knuten till en stiftelse med uppdrag att 
vårda spetälskesjuka, vilket även förklarar kyrkans och hospitalets läge 
utanför den egentliga stadsbebyggelsen.2 Av själva leprosoriet finns 

1 Dm utgrävningarna har iiiuseiassistcnten Waldemar Falck författat en rapport. Den 
är utnyttjad i uppsatsen i samband med de grävningar som företogs under Waldemar 
Falcks ledning, då »Sveriges Kyrkors» arbetslag redan hade lämnat platsen. — Med tack
samhet tänker jag på de diskussioner 0111 Gotlands medeltida kyrkor som fördes 1969 
med "Sveriges Kyrkors" redaktionsmedlemmar och med Professor Dr. Hans Thummler 
(MUnster, Westf.) i anslutning till Visbysymposiet sommaren 1967. 
2 Erlanel Lagerlöf - Cunnar Svahnström, Gotlands kyrkor, Sthlm 1966, s. 50 f. 
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Fig. 1. S:t Görans kyrkoruin 
från nordöst. — Die Kirchen
ruine St. Georg, von Nord
osten her gesehen. Foto ATA. 

numera ingenting kvar ovan mark, men kullar väster och sydväst om 
kyrkan vittnar att grundmurarna bevarats under jord. Hospitalets an
läggningsår är okänt, kyrkans ålder kan bestämmas enbart med hjälp 
av jämförande analys; de bevarade gravstenarna härrör från 1300-talet, 
då kyrkan hade existerat sedan länge. Hospitalet upphävdes 1542, kyr
kogården har dock använts senare, bl. a. under pesten 1711-12 och 
koleraepidemin på 1850-talet. 

Platsens makabra rykte har förorsakat, att marken var nästan helt 
orörd. Man har visserligen plockat bort lösa stenar, främst golvplattor 
och huggna detaljer som tillhörde omfattningarna och långhusets 
östra pelare, men ingen har vågat sig på att företa grävningar för att 
leta efter lösa fynd av värde. Detta märktes främst i samband med 
stickproven i långhuset, medan man i koret har nästan helt plockat 
bort golvplattorna och rubbat även de gamla grundmurarna, dock 
utan att gräva djupare schakt. 

Av äldre bildmaterial att döma har icke heller senare träbyggnader 
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Fig. 2. S.t Göran, interiör 
mot öster. — St. Georg, 
Innenansirht von Westen 
her gesehen. Foto ATA, 
Sören Hallgren. 

av betydelse uppförts kring och inom kyrkoruinen. Dess utseende har 
varit nästan konstant åtminstone under den period, då bildmateria
let börjar kasta ljus pä Visby och dess omgivning. Ruinens silhuett är 
imponerande, de tre höga gavlarna ger byggnaden en säregen prägel, 
likaså fönsteröppningarna i koret och långhuset med sina väl bibe
hållna omfattningar (fig. i). Det är en stram arkitektur, enstaka 
huggna detaljer förekommer enbart i korvalvet och i korets sydportal. 
— Interiören har samma karaktär, dess monumentalitet finns kvar 
trots tidens förödelser (fig. 2-3). Den enda störande kompletteringen 
är en otymplig försträvning i triumfbågens norra del, tillkommen i sam
band med vissa reparationsåtgärder under 1800-talet. Det tvåskeppiga 
långhuset har varit täckt med longitudinala tunnvalv med stick-kap
por, från början vilande på två fyrkantspelare, av vilka den västra är 
bevarad (fig. 4). I koret finns valvet i östra delen kvar, med intressanta 
tekniska detaljer, varom närmare nedan. Trefönstergruppen i öster 
är väl proportionerad, med svagt spetsbågiga dageröppningar och färg
växling i smygarnas kvadrar. 
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Fig. 3. S:t Göran, interiör mot öster enl. 
en litografi av Michael Gustaf Anckar-
svärd 1828. — St. Georg, Inncnansicht 
von Westen her gesehen. Nach einer 
Lithographie von M. G. Anckarsvärd 1828. 

Långhuset och koret härstammar från tvä olika perioder. Detta är 
allmänt observerat, varvid dock en viss oenighet råder i dateringsfrå-
gorna vad valvarkitekturen beträffar. Att det äldsta koret har varit 
smalare än det nuvarande, visas bl. a. av två fönsteröppningar som 
flankerar triumfbågen och av vilka den södra har kommit ur funk
tion, när det nuvarande koret kom till. Vid utgrävningarna 1969 
gällde det sålunda att få fram grundmurarna till det äldsta koret, vil
ket också var undersökningarnas första och viktigaste mål. Här gav 
arbetena tillfredsställande resultat: redan vid utgrävningarnas början 
fick man fram rester av ett absidialt kor (fig. 5-6). Enbart grundste
narna fanns kvar, medan alla huggna stenar var borttagna, när man 
uppförde det nya koret, och behöll de gamla grundmurarna endast 
som underlag för golvet. Absidens ruudniug avtecknar sig ganska tyd
ligt, av tribunbågen finns endast några rester kvar. Koret har varit 
ganska långt, gränsen mot väster kunde fastställas under den nuva
rande triumfbågen.'1 I denna detaljfråga kan utgrävningarna i långhu
set bidra med nya fakta. Det är icke uteslutet, att absidkoret stod un
der en viss period som en byggnad för sig — som ett litet kapell med 

' Valdemar Falck, Rapport, s. 3. 
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Fig. 4. S:t Göran, interiör 
mot väster. — St. Georg, 
Innenansicht von Osten 
her gesehen. Foto ATA, 
Sören Hallgren. 

en sakristia i norr, se nedan. Eftersom inga huggna detaljer finns, kan 
dateringen av absidkoret bli enbart preliminär. Man får räkna med 
tiden när Visby blev stadssamhälle och de första kyrkorna av betydelse 
anlades, dvs. 1100-talets slut och 1200-talets början.. Det är även ett 
skede, då de första uppgifterna om hospitalanläggningarna i Norden 
i övrigt förekommer.4 

De stickprov som gjordes i långhuset, kompletterar ytterligare bil
den av S:t Görans äldsta historia. Provschakt vid sidoaltaren i långhu
sets sydöstra och nordöstra hörn blottade rester av grundmurar innan
för de nuvarande långhusmurarna, dessutom förkolnade rester av trä
konstruktion. Dessa fynd kan sättas samman med ett äldre långhus av 
trä, som anslöt sig till absidkoret — sålunda samma företeelse som 
kunde konstateras vid utgrävningarna i Drottens kyrka sommaren 
1967. När detta långhus uppfördes och vilken utsträckning det hade, 

' Sven Ljung i art. Hospital, Kulturhistorisk! lexikon för nordisk medeltid VI. Malmö 
1961, sp. 684. 

•>>>>>>>>••»>>>>>>>»•• H H 
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Fig, 5. S:t Göran, plan av ruinen och framgrävda grundmurar. Uppmätning ai Gunnar 
Redelius 1969. — St. Georg, Grundriss unel ausgegrabenc ältere Baureste. 

dessa frågor hoppas man få besvarade i samband med utgrävningarna 
under nästa period."' 

Det nya långhuset anslöt sig likaledes till absidkoret och står med 
sin tvåskeppighet och sina valv rätt så ensamt bland Visbys kyrkoru
iner. Det är okänt, hur triumfbågen mellan det gamla koret och nya 
långhuset såg ut, ty den triumfbåge som är avbildad av Michael Gustaf 
Anckarsvärd på en litografi 1828 härrör av allt att döma från det nya 
korets tid (fig. 3). Antagligen var den senromanska triumfbågen smal 
och rundbågig, på bägge sidor flankerad av fönsteröppningarna, som 
ännu finns kvar i delvis förändrat skick. Anordningen är romansk och 
har sin upprinnelse i kyrkorummen där absidioler med ljusöppningar 
ofta finns på samma plats. Men fönsteröppningarna på bägge sidor av 
triumfbågen kan i vissa fall förekomma även efter romanikeu. 

Ett visst dateringsunderlag för långhuset kan vara dess valv. Men 
därmed berör vi också en omdiskuterad detaljfråga. Valven bestående 
av longitudinala tunnor med stick-kappor utan särskilt markerade 
gördelbågar är av ålderdomlig typ, närmare sagt sachsiska, där St. 
Martin i Braunschweig och Melverode är lysande exempel. Den sist
nämnda kyrkan har enligt Roosval sin direkta motsvarighet i Levide, 

5 1 detta sammanhang kan nämnas St. Jörgens kyrka i Svendborg, Danmark, som 
frän början bestod av ett träkapell och senare försågs med ett kor av tegel. Närmare se 
Olaf Olsen, De spedalskes kapel. Ark.xologiske- iinders0gelscr i St. ]0rgens kirke i 
Svendborg. Fynske minder 1963. 
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Fig. Ii. S:t Göran, korgolvet under pågå
ende- utgrävning, sett mot väster. — St. 
Georg, Fussboden des Chores während der 
Ausgrabungen, von Osten her gesehen. 
Foto Waldemar Falck 1969. 

Gotlands troligen äldsta pelarhall (fig. 7)." Vidare förekommer dylika 
valv även i Vamlingbo på södra Gotland, där dock burna av kolonner 
(fig. 8). Levide långhus kan dateras till 1200-talets början, långhuset 
i Vamlingbo torde ha tillkommit något senare. Trots Levide- och 
Vamlingbovalvens likhet med valv i S:t Görans långhus har Roosval7 

och Erik Lundberg8 antagit, att valven i S:t Göran är sekundära, ty 
sköldmurarnas övre delar visar delvis ifyllningar. Detta skulle tyda på, 
att valv av annat slag var planerat eller t. o. m. utfört från början. 
Detta äldre valv skulle haft kolonner som stöd, av vilka en halv
trumma och en bas bevaras löst i kyrkan. Enligt Lundberg torde det 
nuvarande valvet ha kommit till efter inbördeskriget på 1280-talet, då 
kyrkan antagligen fick svåra skador. Murmästaren som utförde den 
nya välvningen torde enligt Lundberg ha varit en enkel mästare frän 
Visby, där dylika valv levde kvar i profana byggnader under hela 1200-
talet. 

Resonemanget saknar icke fog, men vissa detaljer i S:t Görans lång
hus tillåter dock en datering av valven i detta rum till samma skede 
som de omtalade valven i Levide och Vamlingbo. I synnerhet måste 
två moment iakttagas. För det första förekommer fyllningarna i sköld-

" Johnny Roosval. Westfälisth-gotländisclie Beziehungen in der Architcktur des 13. 
Jahrhunderts. Hansische Geschichtsblåtter 1928. Band XXXIII. 
7 Johnny Roosval, Den gotländske ciceronen. Andra utökade upplagan, Sthlm 1950, 
s. 83. 

" Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400, Sthlm 1940, 
s. 445. 

M H H H M 
. I I I I I I I I I I I I I H H H H H 
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lig. 7. Levide kyrka, interiör mot öster. — Die Kirche von Levide/Gotland, Innenansielii 
von Westen her gesehen. Foto Sören Hallgren. 

murarna i S:t Görans långhus enbart partiellt och är icke av den ka
raktär, att man måste räkna med ett äldre valv. Sköldmurarnas fyll
ningar är ju en ganska vanlig företeelse under medeltiden, ty icke all
tid räknades valvens bågar ut exakt, utan i samband med valvslag-
ningen var man ofta tvungen att fylla i de urspårade bågarna i sido
murarna. Så är det bl. a. även i S:t Görans nya kor, där ingen har 
ifrågasatt, att valven skulle vara sekundära. — Det andra momentet är 
den bevarade halvtrumman och ett basparti för en kolonn, numera 
uppställda vid långhusets västra fyrkantspelare. Dessa detaljer skulle 
enligt Roosval och Lundberg tyda pä, att länghusvalven från början 
burits av kolonner. Halvtrumman och basfragmentet är emellertid 
halvfärdiga och har aldrig använts. Detta visar, att man visserligen 
frän början ämnade förse långhuset med runda valvstöd, men tanken 
förverkligades aldrig: när valven slogs, murades valvstöden som fyr
kantspelare med baser i förenklat attiskt snitt och smala kapitällister 
liksom vid val vanfangen vid väggarna. De ev. färdighuggna kolonn-

7 — 704493 Fornvänn?n H. 2, 1970 
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fig. 8. Vamlingbo 
kyrka, interiör mot 
öster. — Die Kirche 
von Vamlingbo c k» 
land, Innenansicht 
von Westen lur ge
sehen. Foto Sören 
Hallgren. 

t rummorna kan senare ha använts i någon annan kyrka, antingen i 
Visby eller på landsbygden. 

Det rör sig sälunda om en stilbrytning just under den tiden då lång
huset i S:t Göran skulle välvas. Man slopar kolonnerna — främst om
tyckta pä landsbygden — och övertar fyrkantspelaren, som hade 
gamla rötter i Visby och under den aktuella tiden användes bl. a. i do
minikanernas S:t Nicolai och i S:t Lars. Den sachsiska linjen vann — 
den var bl. a. fast inrotad även i Nordtysklands hausastäder med Lii
beck i spetsen. Sedan följde Reval samma linje (domkyrkan, S:t Olai 
och S:t Nicolai). Med denna utveckling som bakgrund kunde S:t 
Görans långhus dateras till senast 1200-talets mitt, varvid planen kan 
ha koncipierats redan tidigare. 

Sitt slutgiltiga utseende fick S:t Göran i samband ined uppförandet 
av det nya koret (fig. 2, 5). Planen är här liksom i församlingshuset 
långdragen — koret är ovanligt långt och ansluter sig något oregel
bundet till långhuset: norra väggen löper nästan i linje med långhu
sets norra vägg, medan den södra är något indragen. Möjligen började 
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Fig. 9. S:t Göran, korets 
valv, öster överst. — St 
Georg. Chorgcwölbe. Foto 
Tamas Sarkäny 196g. 

man med den norra väggen först, och med en därmed sammanbyggd 
sakristia, som med sin longitudinala plan, sitt tunnvalv samt sina två 
våningar följer traditioner frän S:t Clemens och Drotten. Några mur-
fragment i korets norra del och två skarvar i den norra murgrunden9 

kunde tolkas som rester av en äldre sakristia. I kyrkorummet bibehölls 
föusteröppuingen norr om triumfbågen, dock knappast avsedd löi 
prästen som på grund av smittorisken skulle tala genom den lilla 
fönstergluggen in mot långhuset. ,0 Det ligger närmare till hands att 
tolka fönsteröppningen som ett ocultts ovanför Maria-altaret, som 
har varit ovanligt högt. Det motsvarande fönstret söder om triumf
bågen täpptes till av södra kormuren. Triumfbågen vidgades, på 
grund av långhusets tvåskeppighet blev bågen ganska låg (fig. 3), så
som ofta är fallet på Gotlands tväskeppiga kyrkor (jfr t. ex. Gothems 
triumfbåge från 1200-talets andra hälft). 

Det nya koret försågs redan från början med valv, uppdelat i två 
travéer, numera bibehållet endast i östra delen. Valvkonstruktionen 
därstädes visar en egendomlig form, med koncentriskt lagda stenar i 
hjässpartiet samt svagt framspringande gråter i svicklarna (fig. 9). Det 
är sålunda en blandning av domikal- och gratvalv, mycket karakteris-

" Waldemar Falck, Rapport, s. 3. 
"' Johnny Roosval. Den gotländske ciceronen, s. 83. 
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Fig. 10. St. Göran, konsol på korets norra vägg. 
— St. Georg, Konsole an der Norehvanil eles 
Chores. Foto Tamas Särkäny 1969. 

tiskt bl. a. i Westfalen under 1200-talets mitt, t. ex. i Siegen.11 Gördel
bågen mellan travéerna är försedd med tvärstavar enligt westfaliskt 
mönster, konsolerna visar gotiserade cisterciensiska former, sedermera 
mycket vanliga på Gotland (fig. 10). En konsol i nordvästra hörnet är 
dekorerad med tjocka stiliserade blad av samma typ som finns i Maria-
kyrkans unggotiska kor. 

Fönstren är rundbågiga, dock med svagt spetsbågiga dageröpp
ningar i östra trefönstergruppen. Någon gång under senmedeltiden 
har man överputsat fönstersmygarna, så att den ursprungliga sorgfäl
ligt utförda färgväxlingen med grå och röda k tiga kvaderstenar för
svann. — En sedile i södra muren har fått sin omfattning bortbruten; 
dessutom finns två depositarier i norra muren. Ingången till sakristian 
är rundbågig och har en enkel omfattning. Sydportalens tympanonfält 
dekoreras av eu trepassbåge, markerad med hjälp av profilerade vul
ster (fig. 11). Säsom Roosval har påpekat, är detta motiv typiskt för 
Westfalen, där det förekommer flerstädes under 1200-talet.1-' 

Sammanfattar man alla stildrag i korets arkitektur, kan man ansluta 
sig till Roosvals datering — omkr. 1250 eller nägot senare.13 Man har 
tydligen börjat med det nya koret ganska snart efter långhusets färdig
ställande. Eu prästgravsten i korets mitt härrör från 1300-talets förra 

11 Kurt Wilhelm-Kästnir. Der Raum Westfalen in der Baukunst des Mittelalters. Der 
itaiini Westfalen II. 1. Munster Westf. 1955, s. 402 f. 
12 Johnny Roosval, Die Kirchen Gotlands, Sthlm 1911, s. 162. 
'•' Johnny Roosval, Den gotländske ciceronen, s. 83; densamme, Die Kirchen Gotlands, 
s. 162. 



S:t Görans kyrkoruin i Visby 101 

Fig. I I , S:t Göran, korets 
sydportal. — St. Georg, 
Sudportal elcs Chores. 
Foto Sören Hallgren. 

hälft och präglas av en fin teckning av prästfiguren pä mittfältet i stil 
med de gravplattor som av Robert Bennett har kallats för porträtt-
gravstenar.14 Stenens kvalitet och dess läge framfor högaltaret torde 
vittna om att det var en präst med stora förtjänster för kyrkan och hos
pitalet som där fick sin gravplats. Troligen blev det nya koret jämte 
dess inredning helt färdigt först vid sekelskiftet 1300, vilket även be
kräftas av glasmålningslragment, funna 19(19. 

Ett problem för sig är kyrkans gavlar, vilka än i dag ger byggnaden 
dess höggotiska resning (fig. 1). Att dessa gavlar är ett av de senaste bi
dragen till S:t Görans arkitektur, har antagits av flera forskare. Man 
har visserligen i långhusgavlarna använt gluggomfattningar från den 
äldre kyrkan, men det nuvarande korets östgavel med tegel i omfatt
ningarna visar tydligt, att den har tillkommit efter det nya korets välv
ning. Detsamma torde vara fallet med långhusgavlariia, vilka korres
ponderar med korets och bidrog till att nivåskillnaden mellan korets 
och långhusets tak var liten, så att kyrkan i sitt yttre gav intrycket att 
vara en stor hall. Möjligen är dessa gavlar ett tillskott från tiden efter 
1288, då den ursprungliga takkonstruktionen ev. blev eldhärjad i in-

" Robert Bennett, De gotländska porträttgravstenarna från i}0 
avh., stencil, Stockholm 1966. 

och 1400-talen. Lic-
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Fig. 12. Georgskapcllet i 
Riga, plan enl. Carl Löwis 
ot Menar. — Die Gcorgs-
kapelle in Riga. Anfines-
sung. 

bördeskriget. Som så ofta under medeltiden, var kanske även S:t 
Görans gavelrösten från början av bräder — i väntan på att välv
ningen skulle vara helt avslutad.15 

I interiören har man likaså strävat efter en stor kyrkosal, där koret 
bildade liksom en fortsättning på långhuset. Såsom sådan står S:t 
Göran icke ensam bland Gotlands kyrkor. Bland de första kan nämnas 
dominikanernas S:t Nicolai, som även i övrigt visar släktdrag med S:t 
Göran. Den äldsta franciskaukyrkan S:a Karin visar samma drag — 
om man får tro på de hittills gjorda rekoustruktionsritningarna.16 

Bland landskyrkorna finns flera som visar samma tendens: de gamla, 
absidiala korbyggnaderna ersattes av rakslutna, rymliga och ljusa kor, 
ofta förenade med långhuset med en vid båge. I vårt fall torde det vara 
instruktivt att än en gång rikta uppmärksamheten på Vamlingbo kyr
kas byggnadshistoria. Liksom S:t Göran, fick även Vamlingbo långhus 
ett rakslutet gotiskt kor, färdigt omkr. 1300. Tidigare användes koret 
av en romansk kyrka, som fanns på platsen innan det treskeppiga 

10 Jfr Knut Drake, Tegelkyrkan i Hattula. Nordisk medeltiel. Konsthistoriska .studier 

tillägnade Armin Tuulse, Sthlm 1967, s. 217 ff. 
18 Erik Lundberg, Visby, kyrkoruinerna och domkyrkan. Svenska fornminnesplatser 22, 
Sthlm 1962, s. 52 f. 



S:t Görans kyrkoruin i Visby 103 

långhuset kom till. Strävan efter gotiska hallar är således på G utland 
lika påtagligt som på fastlandet med domkyrkorna i Linköping och 
Strängnäs som främsta exempel.17 Denna utveckling kulminerar på 
Gotland i Lau och Källunge, även om i den sistnämnda kyrkan pro
jektet aldrig blev realiserat. 

Vad S:t Görans tvåskeppighet beträffar, så har den Bera paralleller 
på landsbygden. Men S:t Görans interiör som helhet, med sin stram
het och med sina fyrkantspelare och sachsiskt påverkade valv är ett sär
fall. Denna kyrkosal måste haft en stor betydelse för typutbildning — 
främst i grannområden, ty själva Gotland var under den tiden redan 
ganska kyrkmättat. Dessutom hade man blivit förälskad i rundkolon
nen, som åtminstone på landsbygden blir nästan helt allenarådaude. 
Men Sunds kyrka på Åland och de tvåskeppiga kyrkorummen med fyr
kantspelarna på det finska fastlandet kan åtminstone delvis ha fått 
inspiration från S:t Göran. I Estland kan nämnas Helgeandskyrkan i 
Reval och Kegel i landskapet Harrien. 

Det skulle gå för långt att ta upp frågan om tvåskeppiga kyrkors 
genesis — ett problem som Hans Thummler berörde på Visbysympo-
siet 1967.18 I vårt fall torde ett monument ha eu viss betydelse, nämli
gen Georgskapellet i Riga.19 Av byggnaden finns enbart lämningar 
kvar, undersökta på 1800-talet. Det torde röra sig om den äldsta sten
kyrkan i Riga, möjligen grundlagd redan 1209 av Svärdsbrödraorden 
som dess slottskapell (fig. 12). Kyrkan har rekonstruerats som en två-
skeppig anläggning med kor och absid. Av fragmenten att döma var 
valven slagna av tegel, murverket däremot bestod av välhuggna kalk-
stenskvadrar liksom i Lettlands äldsta stenbyggnader i Yxkull 01 Ii 
Holme. Sten Karling har förmodat, att gotländska konstförbiudel-
ser föreligger.-0 Ti l l planen överensstämmer kapellet, som i början 
saknade valv i långhuset, fullständigt med en på Gotland vanlig typ 
från 1100-talet, representerad i Visby genom den äldsta Glemenskyr-
kan och S:t Göran under den första perioden. Även när Georgskapel
let fick sin tvåskeppiga välvning, torde Gotland haft en inspirerande 
betydelse. 

17 Armin Tuulse, Der Kernhau des Doms zu Strängnäs und sein 1'iukreis. Antikvariskt 
arkiv 25, Sthlm 1964. 
'" Hans Thummler, Vorstufen der zweischiffigcn Halleukirchen Gotlands. Visby-sympo
siet för historiska vetenskaper /9A7, Visby 1969, s. 189 ff. 
10 Armin Tuulse, Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942. s. 32 f. 
20 Sten Karling, Baltikum och Sverige. Antikvariska Studier III, Sthlm 19.(8. s. 11 f. 
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t ig. i i . S t (.urin, västra fasade-ii St. Georg, Westfassade. Foto Sören Hallgren. 

I vilken utsträckning och på vilket sätt var Sit Göran i Visby avsedd 
som hospitalskyrka? Vi berör därmed eu fråga som endast delvis kan 
besvaras av kyrkoruinen. Möjligen kommer utgrävningarna på hospi
talets område någon gång kasta ytterligare ljus på detta problem. 

De två dörröppningarna i kyrkans västra fasad är ursprungliga och 
har säkerligen förmedlat kommunikation mellan hospitalet och kyr
kan (fig. 13). Något senare har man brutit upp en högtsittande dörr
öppning, som tydligen ledde till en läktare, vars existens i församlings
husets västra del bevisas av hålen i valvpelaren och västra delens inner
väggar. Samtidigt med den övre ingångens tillkomst har man mot 
västra väggens yttersida anlagt eu förhall, vars valvanfang kan tydli
gen skönjas i muren. Vilken utsträckning och form förhallen har haft, 
kan förklaras enbart genom utgrävningarna. Men den bestående arki
tekturen i (ivrigt tillåter vissa hypoteser beträffande kyrkorummets 
uppdelning. Långhuset har förutom de nämnda ingångarna varit för
sett även med axialt anlagda portar i söder i norr — den södra med en 
aedicula-Iiknande förhall, som med öppna armar tog emot besökaren. 
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Norra ingången användes kanske som potta mortuorum. Konsekven
sen torde vara, att hospitalets invånare måste ha haft tillgång 
enbart till kyrkans västra del med en läktare och ev. ett skrank, medan 
kyrkorummet i övrigt var tillgängligt även för andra. Det långa koret 
visar, att gudstjänstlivet utövades enligt normala former och man räk
nade tydligen med stora skaror som besökte kyrkan. S:t Göran är den 
största av alla nu kända nordiska hospitalskyrkor. Samtidigt vet man 
att lepras utbredning har varit relativt begränsad i Sverige. 

Vilka var då dessa besökare som fyllde S:t Görans stora församlings
hus? Frågan kan delvis besvaras med hjälp av dt- fåtaliga uppgifter som 
man har från medeltiden angående leprosorier eller hospital såsom de 
vanligen kallades för. Man vet, att bestämmelserna för isolering under 
medeltidens förra hälft var ej så restriktiva som senare, att hospitalen 
hade även andra socialvårdsuppgifter.-1 Detta leder tankarna pa Got
lands och Visbys roll som mellaulandningsorter för de pilgrimsskaror 
som via Fårösund färdades till Liv land. Är 1202 vigdes hela Livland 
åt jungfru Maria och att landet även internationellt ansågs stå under 
den heliga jungfruns beskydd visar en av Innocentius III är 1204 ut
färdad bulla, som gav till de andliga och delvis även till de världsliga 
möjligheten att företa pilgrimsfärder till Livland i stället för Jerusa
lem. Under 1300-talets mitt gav Clemens VI generellt tillstånd åt pil
grimer att infria ett löfte om en resa till det Heliga landet genom en 
färd till Livland. Att skandinaver under sina vandringar till kända 
pilgrimsmäl även for österut, känner vi bl. a. genom Monica Rydbecks 
forskningar. --

Vägen till Livland gick i de flesta fall via Gotland. Man seglade till 
Visby, vandrade sedan från kyrka till kyrka till Fårösund, använt som 
farled redan under forntiden av östvikingarna.38 Dessa botgörare 
måste på ett eller annat sätt lämnat spår på den gotländska kyrkoarki
tekturen, liksom fallet var på den berömda pilgrimsvägen till Santiago 
de Compostela. Möjligen hänger de bönekamrar och hagioskop som 
finns vid flera kyrkor samman med botgörarna pä väg mot Terra 
Mariae;-4 kanske de katedralliknande landskyrkorna såsom Lau har 

21 Vilh. M0ller-Christenscn, Erik Skov o. a. i art. Hospital. Kulturhistoriskt lexikon 
för nordisk medeltid VI, sp. 677 ff. 
• Monica Rydbeck. S. Maria in Livonia ri-missionis peccatorum. Nordisk medeltid, s. 
.47 ff. 
2:1 Armin Tuulse. Maarjamaa. Tuliniuld 1969: 4 (Lund), s. 209 ff. 
" Armin Tuulse. Bönekamrar och hagioskop. Konsthistoriska studier tillägnade Sten 
Karling. Sthlm 1966, s. 11 ff. 
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haft också känning av det. Och till sist — kanske kan S:t Görans till
växt haft kontakt med dessa pilgrimsskaror: som en kyrka till vägfa-
rare-främlingar, vilka disponerade kyrkorummets östra del, medan 
hospitalets invånare-leprasjuka hade sin plats i väster. Möjligen fanns 
det vid kyrkan ett särskilt domus hospitum, vilket bl. a. omtalas 
i Danmark och Norge. Att biskopen, sedermera ärkebiskopen i Riga 
hade särskilda relationer till Visby, visar bl. a. den omständigheten, 
att Helgeands utsökta dubbel kapell ägdes av honom, innan det över
lämnades till stiftsöverhuvudet i Linköping.25 

Från början var förhållandena i S:t Göran måhända annorlunda. 
Det lilla kapellet, sedermera absidkoret var troligen anlagt enbart för 
hospitalets invånare; så kan det ha varit även under det äldsta lång
husets tid, då man kanske började genomföra en viss uppdelning av 
sjuka och friska kyrkobesökare. I lekmannaaltarets grund, som upp
täcktes 1969, fanns vid bägge kortändor symmetriskt inmurade om
fattningsstenar för en glugg, med spår av ett järngaller (typen före
kommer i Visbys medeltida gårdar). Kanske tillhörde stenarna ur
sprungligen ett hagioskop, vilket skulle förklara dess användning i 
lekmannaaltaret på ett sätt som låter ana en symbolisk mening. 

Så växte kyrkan och dess funktion blev steg för steg mera differenti
erad. H u r kunde kyrkorummets storlek annars förklaras, om det var 
avsett enbart för de utstötta. Förhållandena under medeltiden var 
även ur den synpunkten ganska ofattbara och man vet ytterst litet om 
den sidan av dagliga livet i det medeltida Norden. Att kyrkan läg norr 
om stadskärnan, utanför samhället, kan ju förklaras genom dess hu
vuduppgift: att vara kapell, resp. kyrka för ett leprosorium. Samma 
läge förekommer även i andra orter. Norra sidan av stadens utkanter 
tycks ha varit bunden vid det onda. Förbi S:t Göran gick vägen till 
galgberget. Vid Norderport hade stadens »rackare» sitt hus. I en grav 
vid södra sidoaltaret i långhusets sydöstra hörn upptäcktes ett skelett, 
vars skador visade att där hade någon gäng blivit gravsatt en man, som 
hade blivit avrättad genom halshuggning.26 Fyndet kan vara en finger
visning, att S:t Göran tog emot även de olyckliga som hade kommit i 
konflikt med tidens hårda jurisdiktion, och förlossat sin synd genom 
dödsstraffet. Det kan ännu så länge vara endast en gissning — men 
undersökningarna i kyrkan är inte avslutade än. 

• Detta kom fram i samband med diskussioner kring Helgeands kyrka på Visbysympo
siet 1967, varvid prot. Jarl Gallén, Helsingfors, gjorde de största insatserna. 
28 Waldemar Falck, Rapport, s. 6. 
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Zusammenfassung 

Im Sommer 1969 wurde eine Untersuchung der Kirchenruine St. Göran, nördlich 
der Stadtmauer von Visby liegend, vorgenommen. Die Initiative wurde von der 
kunstgeschicluliclien Inventarisation »Sveriges Kyrkor» (Schwediscbe Kirchen) er-
griffen, an der Arbeit nabm eine grosse Anzahl Rcdaktionsmitglieder teil. Es galt, 
die ältere Geschichte dieser Kirche klarzulegen; der Einsatz war gleichzeitig als 
Vorarbeit fiir eine Analyse und Beschreibung in »Sveriges Kyrkor» gedacht. 

Das wichtigste Ergebnis der Ausgrabungen war die Freilegung der Gruncl-
mauern eines älteren Chores, der einem Hospital der Aussätzigen gehörte und um 
1200 oder etwas später entstanden sein durfte. Zu dieser Choranlage gehörte ein 
Langhaus aus Holz, von dem Spuren entdeckt wurden. In der ersten Hälfte des 
13. lahrhunderts wurde ein zweischiffiges Langhaus aus Stein angelegt und nach 
1250 der romanische Chor durch einen grossen, gotischen ersetzt. Die Architcktur 
des Langhauses weist Beziehungen zu Niedersachsen auf, der Chor zeigt im Ge
wölbe und am Siidportal deutlich westfälische Zuge. Die hohen Giebel der 
Kirchenruine durften erst ab Ende des 13. Jahrhiinderis entstanden sein. 

Man darf annehmen, dass die vergrösserte Kirche nicht nur fiir tlie Aussätzigen 
gedacht war. Die Anordnung der Eingänge, besonders in der Westfassade deutet 
an, dass die Leprakranken nur den westlichen Teil des Langhauses sowie eine 
Empore daselbst einnehmen durften, während der Gemeinderaum im iibrigen als 
Gotteshaus fiir Pilger und Fremde gedacht war. Gotland hatte von der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts ab grosse Bedeutung als Zwischenstation fiir Pilger 
und Busser, die sich auf dem Wege nach Livland befanden. Livland — Terra 
Mariae — war als Wallfahrtsort schon seit 1204 mit Palästina — Terra Filii 
gleichgestellt worden. 


