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Helge And och Sankt Jakob — 
två medeltida Visbykyrkor 

Av Hugo Yrwing 

Fo rsk n ingslägc 

I Sveriges kyrkor (Volym 184. Sthlm 1981) 
har G. Svahnström behandlat Helgeands-
oktogonens tillkomst och historia, medan E. 
Bohrn beskrivit byggnadens arkitektur. 
Svahnström visar sig vara fången i den 
Gallénska hypotesen om att Helgeandsokto-
goncn ursprungligen varit den S:t Jakobs
kyrka, som biskop Albert lät bygga i Visby 
och som Linköpingsbiskopen 1272 överläm
nade till kyrkoherden i Drotten, för att guds
tjänsten inte skulle läggas ned (Gallén 1972). 

Jag har förut källkritiskt behandlat de 
förekommande uppgifterna om S:t Jakobs
kyrkans läge i Visby och i samband därmed 
gjort sannolikt, att den legat mellan S:t 
Nikolaiklostrct och Helgeandsoktogonen, 
ungefärligen på den plats, där Jakobsklostrets 
kyrka ligger på Braun-Hogenbergs Visby
plansch (fig. 1). Därvid avvisade jag G. 
Svahnströms hypotes om att Helgeandsokto
gonen byggts av ett köpmansgille liksom J. 
Galléns om att den skulle vara identisk med 
den Jakobskyrka i Visby, som biskop Albert 
låtit bygga där under 1200-talets första de
cennier (Yrwing 1978 a, s. 203 ff., 210 ff.; 
1978 b, s. 13 f.). 

G. Svahnström slår nu fast, att hans under
sökning närmast "givit vid handen", att 
Galléns hypotes är riktig (Bohrn & Svahn
ström 1981, s. 88 sp. 1), och han förklarar 
utan reservationer, att när det gäller Braun-
Hogenbergs Visbyplansch, "ingen tvekan kan 
råda om att tecknaren med Coenobium D. 
Jacobi velat beteckna hdgcandsruinen" (s. 89 
sp. 1). Då jag inte finner hans framställning 
vetenskapligt styrkt anser jag det angeläget 
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att ännu en gång ta upp problemen kring 
dessa Visbykyrkor i utförligare form och med 
införande av nytt material. 

Dateringen av Hclgcandskyrkans kor och 
okto gon 

Helgeandsoktogonen i Visby (fig. 2) har 
daterats till 1200-talets mitt av flera kända 
konsthistoriker. Den grundlige och alltid in
tressante C. G. Brunius ansåg, att kyrkan inte 
kunde ha byggts före 1200 men måhända 
mot mitten av 1200-talet (1874, s. 207). E. 
Lundberg fastställer som byggnadstid tids
rymden 1230—1250. Under hela denna tid 
skall bygget ha pågått (1940, s. 445 sp. 1). 
H. Hildebrand menar däremot, att koret 
byggts före oktogonen i början av 1200-talet 
och senare höjts (1892, s. 40, 42) . Liksom 
Hildebrand anser J. Roosval att koret upp
förts före oktogonen, vilken han på grund av 
fogen mellan kor och långhus finner vara en 
tillbyggnad (1911, s. 136). I Den gotländske 
ciceronen (2:a uppl. 1950 s. 66) anser han, 
att koret i sin äldsta form kan förmodas ha 
kommit till "i början av 1200-talet". Har det 
från början varit fråga om en helgeands-
kyrka, vill han dock skjuta fram dess datering 
till omkr. 1210—1220. Oktogonen anser han 
ha byggts till för att tjäna ett sjukhus kombi
nerat med ett kloster. 

G. Svahnströms uppfattning har framlagts 
i Gotlands kyrkor 1973 (Lagerlöf & Svahn
ström 1973) och nyligen i hans arbete om 
Helgeandskyrkan 1981. Ar 1973 hävdade han 
"att koret och oktogonen otvivelaktigt plane
rats samtidigt, varvid man efter vanligheten 
uppförde koret först", samt att hela bygget 

^ a g m 



Helge A n d och S a n k t J a k o b 199 

Fig. 1. Detalj av Braun-
Hogenbergs prospekt över 
Visby från slutet av 1500-
talet. F: Coenobium D. Ni
colai; G: Templum D. d e 
mentis; H: Coenobium D. 
Jacobi; I: Aedicula Sancti 
Spiritus; K: Templum D. 
Olai; M: Gymnasium Scho-
lasticum; Q : Templum D. 
Marias; R: Templum D. 
Trinitatis. 

Fig. 2. Helge Ands kyrko
ruin, Visby; plan över bot
tenvåningen. Skala ca 
1: 300. Efter Sveriges Kyr
kor. 

faller "inom 1200-talets andra fjärdedel" (s. 
64). Detta har han 1981 modifierat. Nu 
heter det, att koret uppfördes omkring 1200, 
och att man först "efter något eller några 
decennier" byggde oktogonen (s. 61) . Han 
håller dock fast vid att kor och oktogon 
planerats samtidigt. 

Helt naturligt väntar man att möta stödet 

för denna omdatering i E. Bohms byggnads
beskrivning. Så vitt jag kan finna, säger emel
lertid Bohrn endast följande: "Koret är den 
äldsta delen av byggnaden. Det åttkantiga 
långhuset i två våningar med ytterligare en 
våning i takregionen är något yngre. Förband 
mellan korets och oktogonens murverk finns 
e j ." (Bohrn & Svahnström 1981, s. 9 sp. 1.) 
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Bohrn har således kommit till resutlatet att 
koret är äldre än oktogonen men att okto
gonen endast är "något yngre". Detta måste 
man tolka så, att koret byggts först, varpå 
man något senare satte igång med oktogonen. 
Bohrn uttalar sig inte om grundvalarna, väl 
därför att han inte anser sig behöva det. 
Däremot framhåller han, att oktogonens soc
kel utformats utan anpassning till korets 
(Bohrn & Svahnström 1981, s. 19 sp. 2, jfr 
s. 9 f. om koret) . 

I stället för Bohrn åberopar Svahnström en 
av honom beställd grävningsrapport av Gun 
Andersson, då anställd vid R A G U i Visby. 
Den förvaras i Gotlands Fornsals arkiv (date
rad 1978-04-05). Rapporten redogör för fem 
olika grävningsschakt. När första schaktets 
yta låg i nivå med den nedre kanten av sulans 
utskjutande stenar — schaktet hade grävts i 
skarven mellan oktogon och kor — tillhörde 
fyndmaterialet 1200- och 1300-talen (s. 1 och 
s. 2 plan 6) . I sammanfattningen (s. 3) inne
hållande fyndmaterial även från skikt under 
sulan, heter det: "De äldsta kulturlagren som 
konstaterades vid undersökningen, härrör 
från 1200-talets första hälft — ev. strax före 
1200." De övriga sammanfattningarna (s. 
7 och 8) ändrar ingenting ifråga om detta 
resultat. 

Rapporten daterar inte kyrkobygget. Den 
konstaterar endast, att kyrkans grundvalar 
ligger i kulturlager från 1200-talets förra 
hälft. Svahnströms dateringar bygger således 
inte på Gun Anderssons rapport, utan det är 
på helt andra grunder hans uppfattning vilar. 
Han åberopar (Bohrn & Svahnström 1981, s. 
55 sp. 2, s. 56 sp. 1), att H. Hildebrand visat, 
att kor och oktogon inte byggts i ett samman
hang utan med ett avbrott, vilket allmänt 
accepterats och bekräftats även av Gun 
Anderssons rapport. Hildebrand daterar kyr
kan till början av 1200-talet, vilket emellertid 
beror på att han uppfattar den som hospitals
kyrka, och på att "de äldre delarna synes 
tillhöra den första tid, då den Helige Andes 
broderskap kunde uppträda på Gotland" 
(Hildebrand, s. 48) . Därmed har naturligtvis 
Gun Anderssons rapport inte något att göra. 

Svahnström accepterar ju inte, att H d -
gcandskyrkan byggts som hospitalskyrka. 

Följaktligen kan inte Hildebrands daterings
metod utgöra något stöd för Svahnströms 
uppfattning. Den har inte heller skäl för sig. 
Endast Bremens hdgeandshospital kan i 
Nordeuropa vara från så tidig medeltid som 
Hildebrand anser. Visby hdgeandshospital 
ligger sannolikt i tiden efter Liibecks, som 
kom till i andra hälften av 1200-talet. Det 
tillhör därför tidigast 1230-talet och sanno
likast 1240-talet (Yrwing 1978a, s. 22 ff.). 

Intressantare är Svahnströms åberopande 
av Öja kyrka (efter Hildebrand, s. 39). Den 
har nämligen inte bara ett rakslutet kor med 
inre absid utan även liknande sidokamrar 
mellan den inre absidens mur och korets yt
termurar som Helgeandsoktogonen. I Got
lands kyrkor (Lagerlöf & Svahnström 1973, 
s. 278) dateras öjakoret "till 1200-talets 
förra hälft". Om samma kor säger Svahn-
ström (Bohrn & Svahnström 1981, s. 56 sp. 
1) : "Öjakoret dateras till 1200-talets början 
eller förra hälft och har säkert påverkats av 
Helgeandskoret." Denna säkerhet är dock 
obestyrkt. 

J. Roosval anser, att Öjakoret "kanske" 
kan vara från omkr. 1210 (1950, s. 176). 
Han menar också, att en cisterciensermunk 
kan ha byggt ö j a kyrka. Denna anknytning 
till Roma kloster är av visst intresse, ty dess 
kyrka har liksom Helge And rakslutet kor. 
Den saknar dock inre absid i enlighet med 
cisterciensisk byggnadsstil. Däremot har den 
på båda sidorna om det rakslutna koret 
dubbla sidokapell. Koret har byggts under 
1100-talets senare hälft. 

Endast småkamrarna på sidorna av Helge 
Ands absid framstår som originella, om ö j a 
koret byggts efter Helgeandskoret. O m dem 
säger emellertid E. Lundberg, att de hör med 
i "samma art av arkitektur som vid 1200-
talets början odlades i Rhenlandet, icke minst 
i Köln" (1940, s. 443, sp. 1). Längre torde 
man inte kunna gå i sökandet efter förebilder. 

I fråga om Helgeandsoktogonen i Visby 
torde vi således inte ha möjlighet att hävda 
annat än vad E. Bohrn gör i fråga om koret, 
nämligen att det är "något äldre" än okto
gonen, samt att denna senare av allt att döma 
byggts under de sista decennierna eller hellre 
det sista decenniet av 1200-talets första hälft. 
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Fig. 3. Store Hedinge kyrka, Danmark. Plan efter Danmarks Kirker. 

Helgcandsoktogoncns konsthistoriska 
sammanhang 

Både svenska och tyska konsthistoriker har i 
allmänhet sett Helgeandskyrkans arkitektur 
liksom 1200-talets kyrkoarkitektur i Visby 
för övrigt i anknytning till den tyska kyrko
arkitekturen vid denna tid, som en följd av 
Visbys livliga förbindelser med Sachsens och 
Westfalens handelsstäder. Sedan Svahnström 
övergivit sin hypotes om att kyrkan byggts 
av ett köpmannagille, ansluter han sig nu till 
Jarl Galléns hypotes om att Helge Ands
kyrkan är identisk med S:t Jakobskyrkan. I 
samband därmed anknyter han också till en 
gammal hypotes om att förebilden för Helge
andsoktogonen skulle ha hämtats från Dan
mark. 

Danmark äger nämligen en kyrka, som i 

sin ursprungliga form starkt erinrar om Helge 
And i Visby. Det är Store Hedinge kyrka, 
belägen söderut på Själlands östkust (fig. 3 ) . 
Store Hedinge kyrka har kor och långhus, 
som uppförts i romansk stil, medan tornet är 
sengotiskt. Koret anses ha byggts omkring 
1200, och långhuset i form av en oktogon 
hävdas vara "från ungefär samma tid" {Dan
marks kirker 6: 1, s. 53 ff.). Av den ursprung
liga kyrkan kvarstår endast koret samt större 
delen av oktogonens murar. Grundvalen för 
dateringen synes vara den romanska arkitek
turen, som förlägger den till tiden före mitten 
av 1200-talet (se a .a . 6:1) samt de gamla 
rundkyrkorna. 

Liksom Helgeandskyrkan är ensam i sitt 
slag i Sverige, är även Store Hedinge kyrka 
det i Danmark, vilket gör jämförelser befo-
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gade. Store Hedinge kyrka synes av konung 
Valdemars jordebok att döma ha legat på 
kunglig mark, men cn kungsgård med an
knytning till kyrkan är känd först från slutet 
av medeltiden (Kornerup 1867, s. 269, ovan 
a .a . 6: 1 s. 53) . Kungligt intresse för kyrkan 
måste dock förklara, att den byggts som för
svarskyrka. 

Koret är rakslutct med inre absid och har 
smårum på absidens sidor liksom koret i 
Helge And. För övrigt är det märkvärdigt 
framför allt genom sin höjd och genom andra 
våningens försvarsanordningar, bland vilka 
märkes en kringgående yttre arkadgång. O m 
man inte fäster sig speciellt vid smårummen 
mellan det rakslutna korets ytterväggar och 
den inre absidens väggar, är likheterna med 
koret i Helge And inte särskilt uppseende
väckande.1 Helgeandskoret är lägre och sak
nar försvarsanordningar. Att smårummen 
ligger på samma ställen i båda koren är be
tingat av att båda koren är rakslutna med 
inre absid. Ett rakslutet kor torde också har
moniera bättre med ett långhus i form av 
en oktogon än ett absidkor. Koret i Helge 
And är vidare gemensamt för första och 
andra våningen genom valvbågar. 

Långhuset, dvs. oktogonen, i Store Hedinge 
förstördes genom ett åsknedslag på 1670-talet. 
Större delen av yttermurarna har dock be
varats. Store Hedingeoktogonen är ursprung
ligen byggd i ett plan med valv, uppburna av 
åtta pelare och har sannolikt varit täckt av 
ett åttkantigt centraltorn. Helge And har 
uppförts i två plan med cn stor åttkantig 
genombrytning i mittvalvet, varigenom direkt 
förbindelse skapas mellan våningarna. Helge 
And har vidare endast fyra pelare, i under
våningen fyrkantiga, i den övre runda. Helge
andsoktogonen är också mindre till omfånget 
och rymmer därför färre pelare. 

Det finns ej någonting i arkitekturen hos 
Store Hedinge kyrka, som tvingar oss anta ett 
direkt beroende för Helge Ands del. Olik
heterna är många, likheterna kan ha andra 
förklaringar, ibland enkla. Så ligger det ju 
nära till hands att utnyttja utrymmet mellan 
det rakslutna korets ytterväggar och den inre 
absidens väggar vid behov för altartjänst 
eller för förvaring av dyrbarheter, såsom man 

gjort i Öja kyrka under första hälften av 
1200-talet, utan att man kan visa, att detta 
skett efter tillkomsten av Helgeandskoret. E. 
Lundberg hävdar emellertid med övertygelse, 
att Helge And otvivelaktigt är byggd "efter 
ritningar, som uppgjorts i anknytning till 
tyska mönster" (1940, s. 443 sp. 1, se även 
ovan). 

Svahnström går för sin del rudbeckianska 
vägar, när han skall motivera hypotesen om 
att Store Hedinge varit förebild för Visbys 
Hdgcandskyrka. Fixerad vid tidpunkten om
kring 1200, då Store Hedinge anses ha byggts, 
tillgriper han Henriks av Lettland uppgift 
om att Albert, sedan han vigts till biskop i 
Livland 1199, begav sig till Tyskland över 
Visby och Danmark. Eftersom vi inte vet, 
var han träffade den danske konungen, som 
uppges ha givit honom skänker, anser han, 
att det kan ha skett på Store Hedinge kungs
gård, där biskopen då såg förebilden för sin 
kyrka och föranstaltade om att en bygg
mästare sändes till Visby "för att lägga grun
den till en kyrka, som skulle likna Store 
Hedinge" (Bohrn & Svanström 1981, s. 88 
sp . I f . ) . 

Till fakta hör, att vi varken vet, att någon 
kungsgård fanns i Store Hedinge eller att 
någon Store Hedingc kyrka existerade eller 
höll på att byggas där 1199. Denna Svahn
ströms konstruktion saknar således varje till
stymmelse till grundvalar. Dock har han inte 
sett helt bort ifrån det av konsthistorikerna 
merendels hävdade tyska inflytandet på Helge 
And. Han reder sig ur den situation, i vilken 
han hamnat genom att — fast på annat stäl
le — låta dessa tyska impulser senare ha för
medlats direkt eller genom byggnadshyttan 
vid Mariakyrkan i Visby och förklarar: "Hel-
geandskyrkans överlägsna utförande och dess 
slutliga färdigställande enligt annan modell 
innebär en självständighet gentemot Stora 
Hedinge, som förutsätter också en direkt
kontakt med typens egentliga hemland, om
rådena kring mellersta och nedre Rhen, san
nolikt förmedlad av under tysk ledning ar
betande byggnadshyttor i Visby" (a. a. s. 65 
sp. 2 ) . Därmed får Store Hedinge sig till
delad cn modifierad roll. Modifieringen borde 
fört med sig, att båda kyrkorna sannolikt är 
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influerade av samma tyska kyrkotyp. 

Faktaunderlaget för Galléns och Svahnströms 
identitetshypotes 

Det torde vara lämpligt att här först föra in 
Galléns och Svahnströms Jakobskyrka i stället 
för Helgeandsoktogonen bland de tidiga fakta 
vi känner, eftersom de hör samman med 
hypotesens trovärdighet. Vi återkommer till 
kyrkorna i senare och mer avgörande sam
manhang. 

Genom Wilhelms av Modena privilcgiebrev 
för Jakobskapdlet i Visby vet vi, att det med 
sannolikhet existerat före 1220-talet och un
der alla omständigheter före 1225. Någon 
närmare datering tillåter inte källmaterialet. 
Det torde ha rört sig om cn liten romansk 
kyrka, och enligt Wilhelms av Modena privi
lcgiebrev har den saknat tillräcklig dotation 
( D S L 2 3 3 ) . Albrekt blev biskop 1199 och 
begav sig, som vi sett, samma år över Visby 
och Danmark till Tyskland för att vinna stöd 
för missionen i Livland. Våren 1200 inskep
pade sig ett stort antal pilgrimer och kors-
farare i Lubeck for överfart till Livland. 
Återkommen från ett nytt besök i Tyskland 
anlade biskopen vid Rhigcbäckens inflöde i 
Dyna staden Riga. Följande år stiftade han 
till stöd för missionen en andlig riddarorden, 
"Fratrcs militiae Christi", Kristusriddarna 
eller Svärdsbröderna, som de vanligen kallas 
(härom Yrwing 1940 s. 171 ff., 1978a s. 
16 ff.). När biskop Albert lät bygga Jakobs
kyrkan, kan han inte ha varit betjänt av ett 
korbygge. Oktogonen kan därför inte ha 
byggts något decennium eller några decennier 
efter koret, såsom Svahnström menar. S:t 
Jakobskapdlet existerade före 1225 och då 
inte endast som ett kor, ty det är inte för
enligt med legatens privilcgiebrev. Det förut
sattes där vara en fullt utbyggd kyrka (se 
Yrwing, 1940 s. 238 ff.). Oktogonen synts 
dessutom enligt flertalet konsthistoriker ha 
byggts efter 1230 och sannolikt på 1240-talet. 
Under sin biskopstid har Albert varit starkt 
upptagen av såväl missionen som stadsgrun-
dandet och den livländska statsbildningen. 
Att han under sådana omständigheter låtit 
bygga cn så märklig kyrka som Helge And 
i Visby och dessutom utan att ha tillräckliga 

medel för att säkra dess existens, är inte 
sannolikt. (Om kyrkors dotation se Yrwing 
1980, s. 47, s. 55 f.) 

Hclgcandskyrkan i det senare källmaterialet 
Svahnström vill med i synnerhet 1600- och 
1700-talskällor styrka den Gallénska hypote
sen om att medeltidens "ecclesia Sancti Spiri
tus" är identisk med den livländska S:t 
Jakobskyrkan. Hypotesen kom till som följd 
av att de båda kyrkorna på Braun-Hogen
bergs Visbyplansch placerats nästan mitt 
emot varandra på var sin sida om en medel
tida Visbygata. Upptäckten gjordes i sam
band med ett Visbysymposium. 

Braun-Hogenbergs Visbyplansch (fig. 1) 
kan emellertid inte åberopas som stöd för 
hypotesen. Den talar i stället emot den. Med 
bokstaven I markeras på planschen "Aedicula 
Sancti Spiritus", dvs. Helgcandskapdlet, och 
med bokstaven H "Coenobium D Jacobi", 
dvs. Jakobsklostret. "Aedicula" betyder "litet 
tempel", dvs. kapell. Detta kapell ligger till 
synes något ovanför S:t Jakobsklostrets kyrka, 
medan den ovanför S:t Jakob liggande obe
nämnda kyrkan, som jag förut påpekat (1978, 
s. 205 ff.), måste vara S:ta Gertrud. Svahn
ström synes (Bohrn & Svahnström 1981, s. 89 
sp. 1) uppfatta "Aedicula Sancti Spiritus" 
som en profan byggnad. I samband med 
"Sancti Spiritus" kan "Aedicula" endast avse 
en "domus parva sacrata" (jfr även Gallén 
1972,s .21) . 

Någon yttre likhet har planschens upphovs
man inte eftersträvat. Det har för honom 
endast gällt att placera in kyrkorna något så 
när riktigt i stadsbilden. Bebyggelsen omkring 
dem intresserar honom inte, och förmodligen 
har han föga kunskap om den. Detta fram
går tydligt om man t. ex. tar fasta på hur 
Drotten, S:t Lars samt Visby rådhus placeras 
intill varandra utan att någon bebyggelse 
kring dem anges. Man kan därför inte dra 
några slutsatser av att Sanctus Spiritus och 
Sankt Jakob ligger intill varandra på var sin 
sida om gatan utan mellanliggande bebyggel
se. Framför allt kan man inte se bort ifrån 
att planschen placerat in en Sanctus Spiritus-
kyrka i stadsbilden vid sidan av ett Jakobs
kloster med egen kyrka. Det ålåg säkerligen 
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upphovsmannen att ta med alla kända Visby
byggnader på sin plansch. 

I 1580-talets Visby fanns således både ett 
Helgeandskapell och cn S:t Jakobskyrka, så
som dessförinnan också varit fallet. "Ecclesia 
Sancti Spiritus" skadades emellertid svårt 
genom en vådeld den 29 juni 1611, såsom 
framgår av en skrivelse, som länsmannen på 
Gotland översände till Danmark den 23 maj 
samma år, bestyrkt av stadens myndigheter. 
Genom eldsvådan hade "all helligestis hus" 
— stugor, brygghus, stall och lador — samt 
kyrkan och kyrktornet brunnit ned (Dannert 
1935, s. 95, jfr E. Bohrn i Bohrn & Svahn
ström 1981, s. 66 sp. 1). 

Strelow kompletterar denna uppgift genom 
att berätta, att när Jens Hög 1627 kom till 
Gotland som länsman, lät han iståndsätta 
hospitalet och förse det med en vacker kyrka 
(Strelow 1633, s. 404). Jöran Wallin skiljer 
mellan " H d . Ands kyrka den större" och 
"den mindre". O m "den mindre" säger han, 
att den nästan låg vägg i vägg med den 
gamla i norr, men att den med södra änden 
stötte "in til de fattigas rum, med dör emellan 
på vestra sidan, så at de kunna höra presten, 
utan att behöfwa gå in i kyrkan" (1747, s. 
270). 

Denna kyrka, som Wallin kallar Helge And 
den mindre och som ersatte oktogonen, låg ut
med Norra Kyrkogatan och vände ena gaveln 
mot oktogonens kor, medan den södra gaveln 
nådde fram till "fattigstugan" och hade en 
dörr på västsidan, som kunde öppnas in mot 
denna stuga, så att de fattiga hörde predikan 
inne hos sig. Svahnström har utnyttjat en 
karta över hospitalstomten från 1767, upp
gjord av M. I, Lallcrius och förvarad i riks
arkivet. Kyrkan har varit 16 m lång och 10,5 
m bred och legat 27 m från Helgeandsokto-
gonens kor {Sveriges kyrkor, Vol. 184, s. 80 
sp. 1). Den revs 1783, och vi vet ingenting 
om dess utseende. Svahnström hävdar dock, 
att det är kyrkans norra gavelmur, som J. C. 
Linncrhjelm avbildat framför Helgeands
oktogonen i "Bref under nya resor i Sverige". 

Svahnström ifrågasätter även Strelows an
förda uppgift om helgeandshospitalct och dess 
nya kyrka, då en räkenskapsbok visar, att ar
beten pågått på hospitalstomten alltsedan 
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branden 1611. Han menar, att Strelow kan 
ha förstorat Jens Högs betydelse, eftersom 
han var länsherre på Gotland då Strelows 
krönika trycktes 1633, och han kan tänka sig 
att Jens Högs betydelse inskränkt sig till atl 
han låtit försköna hospitalskyrkan (a. a. s. 72, 
sp. 1). 

Strelows krönika trycktes 1633, endast sex 
år efter Jens Högs ankomst till ön. Ingenting 
i framställningen tillåter oss att misstänka 
någon sådan förvanskning, då han detaljerat 
anger, vad nämnde Hög betytt för öster-
garns, Romas och Visborgs kyrkor. Östergarns 
kyrka säges ha fått nytt inre, Romas skall han 
i mycket ha förnyat både invändigt och ut
vändigt och slottskyrkan lär han ha försett 
med ny altartavla, predikstol och stolmålning. 
Endast "Helgeandskyrkan, den mindre" sä
ges han ha låtit bygga, och i det fallet bör ju 
cn ny kyrka ha behövts. (Strelow 1633, s. 
404). 

Linnerhjelms gravyr av Helgeandsoktogo
nen har Svahnström försett med en förvillan
de bildtext. Den lyder: "Helgeandsruinen 
med i förgrunden kvarstående lämningar 
efter den 1783 rivna hospitalskyrkan." Endast 
norra gaveln av denna kyrka nådde fram mot 
oktogonens kor, och dess gavelmur kan inte 
ha sträckt sig förbi koret och ännu mindre 
förbi oktogonens sydportal, som var helge-
andskapdlets huvudportal. Han avstår från 
att närmare behandla denna mur och nöjer 
sig med att i texten ange som "anmärknings
värt, att muren ifråga fortsätter mot väster 
utan stötfog eller förtagningar förbi den 
punkt, där kyrkans västra mur borde ha an
slutit" (a. a.s . 72 sp. 1). 

Har den av Linnerhjelm avbildade muren 
med den 1783 rivna kyrkan att göra, måste 
det bero på att den som sin norra gavel ut
nyttjat cn äldre ruinmur, vilken liksom på 
Linnerhjelms gravyr fortsatt åt väster förbi 
oktogonens sydportal. Det torde ha rört sig 
om nordmuren av ett stort medeltida hdgc-
andshus, som rest sig framför oktogonens 
sydsida, och som på en gång fungerat som 
gäst-, sjuk- och fattighus (så i Yrwing 1978, 
s. 204). Det har efter 1525 ersatts med flera 
senare byggnader. 

Även om inte Linnerhjelm angett, var "den 
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mindre hospitalskyrkans" västmur anslutit till 
denna ruinmur, så har J. W. Gerss, när han 
1807 gjorde sin uppmätning av helgeands-
hospitalets tomter, gjort det. Tydligt marke
rar han anslutningsstället men låter sedan 
muren fortsätta mot väster (ATA) . Det fram
går även av I. M. Lallerii "Grundritningar 
över Visby hospitals gård och kringliggande 
tomter" av år 1767 (RA. Litt. A ) . Den visar, 
hur den stenbyggnad, som 1767 fungerade 

som hospitalssysslomannens bostad, och som 
markeras med bokstaven s, utnyttjat samma 
medeltida mur som nordvägg. Mot den har 
oktogonens huvudportal vänt sig. Dess mind
re och enklare nordportal har däremot an
vänts av besökare, som kom från gatan och 
tydligen då oftast från väster, eftersom den 
västra dörrhalvan, att döma av den starkt 
nedslitna ytterdelen av tröskelstenen, vanligt
vis stått öppen (Bohrn & Svahnström 1981, 
s. 22 sp. 1). 

Vi vänder oss nu till det av Svahnström i 
inledningen citerade yttrandet om Braun-
Hogenbergs Visbyplansch, som förklarar att 
"ingen tvekan kan råda om att tecknaren 
med Coenobium D. Jacobi velat beteckna 
Helgeandsruinen" ( a . a . s. 89, sp. 1). Det 
torde efter vad vi ovan anfört om Braun-
Hogenbergs Visbyplansch, redan framstått 
som klart, att detta utgör en överdrift. Vi 
måste emellertid konfrontera det även med 
det vittnesbörd, som testamenten till andliga 
Visbyinstitutioner innehåller, för att se vad 
detta för med sig. 

"Ecbertus de Gotlandia", dvs. Ecbcrt från 
Visby, har den 1 april 1305 gjort följande 
Visbydonationer i sitt testamente (Lindström 
1895 nr 23, s. 363): "confcro ad Dominam 
nostram in Gotlandia — et sacerdotibus 
ibidem ad Dominam — et ad Sanctum 
Spiritum in Gotlandia — Item do fratribus 
majoribus ct minoribus — ac monialibus — 
nec non Sancto Jacobo — et hospitali". 

Det rör sig tydligen först om donationer 
till två visbykyrkor, Sankta Maria och Sanctus 
Spiritus. Därpå följer donationer till svart-
och gråbröder, nunnor samt S:t Jakob och 
hospitalet, det senare sannolikt avseende S:t 
Görans hospital, fast inte absolut säkert, ty 
1299 donerar Thethard Vlaminch i Osna

briick en årlig ränta till "Hospitali Sancto 
Spiritui in Gotlandia", dvs. till hospitalet 
Helge And i Visby (Lindström 1895 nr 19, 
s. 363). Ar 1353 följde ånyo en donation till 
"ecclesie beate Marie in Gotlandia et Sancto 
Spiritui ibidem" (Lindström 1895 nr 58, s. 
368). Är 1305 fanns således sannolikt både 
cn S:t Jakobskyrka och ett Helgeandskapdl, 
såsom framgår av Ecberts testamente, ty 
antingen avses med Sanctus Spiritus enbart 
kyrkan, vilket beteckningen tyder på, eller 
också ett helgeandshus med cn "ecclesia 
Sancti Spiritus". Ett helgeandshus utan kyrka 
skulle, om ett sådant avsågs, ha benämnts 
"Domus Sancti Spiritus". Vi har därför an
ledning tolka donationen 1353 på samma sätt, 
dvs. som riktad antingen till Hdgeandskyrkan 
eller helgeandshuset och dess kyrka. 

Lubeckborgaren Johannes Castel har vi
dare riktat inte mindre än tre donationer till 
Gotland. Den första, daterad 31 juli 1350, 
ger hans syster Berten rätt till all den egen
dom han har på Gotland, såväl lös som fast, 
jämte obetalda fordringar. Dessutom får en 
Fredrik Taschens dotter två skeppund koppar 
(Lindström 1895 nr 50, s. 368). Är 1353 föl
jer en ny donation. Den inledes med en ny 
gåva till hans syster Berthe av 20 m lybskt 
samt den gård, som hon bebodde på Gotland, 
jämte 16 m lybskt åt hennes dotter. Därpå 
följer cn rad gåvor åt kyrkor: S:t Per, Sankta 
Maria, Helge And, Drotten och S:t Clemens. 
De avslutas med en gåva åt Christina, Johan 
Pleskows dotter (Lindström 1895 nr 58, s. 
368). Den tredje och sista är daterad år 1367. 
Den är intressant, ty utom till hans syster 
Bertcken och hans systerdotter Berteken rik
tar sig testamentet till "cuilibet ecclesie inträ 
civitatem — item monialibus circa civitatem 
ct leprosis ibidem" (Lindström 1895 nr 70, 
s. 370), dvs. till varje kyrka inne i staden — 
likaledes till nunnorna utanför staden och de 
leprasjuka. Hdgeand, som upptogs bland 
kyrkorna i 1353 års testamente, ingår uppen
barligen bland kyrkorna inom staden, medan 
S:t Görans hospital sammanföres med nun
norna utanför staden. 

Solberganunnorna hade enligt Johannes 
Castds testamente 1367 fortfarande sitt till
håll utanför staden, när testamentet kom till. 
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Ortved (1933 s. 476) anser därför, att deras 
inflyttning till Visby ligger efter 1367. Är 
1382 erhåller "sanctimoniales guthlandia in 
claustro solberghum" en donation (Wallin 
1776, s. 144 f.). Från år 1451 har bevarats en 
donation till "den juncfrowen uppe Godlande 
to Selborch" och samma år en annan till "den 
juncfrowen uppe Godland", båda av Lii-
beckborgare (Lindström 1895 nr 112, 113, s. 
374). När testator 1451 talar om nunnorna i 
Solbergaklostret, måste detta bero på att han 
varit okunnig om vad som skett med Sol
bergaklostret efter 1361. Vi vet nämligen, att 
solberganunnorna 1420 sedan en tid tillbaka 
levde inne i Visby, där de fått överta S:t 
Jakobs kyrka (Original i RA, se Yrwing, 
1978, kap. S:ta Gertrud, S:t Jakob och 
Jakobsklostret s. 203 ff.). När detta skett, är 
okänt. Det kan ha hänt redan 1361, ty Sol
bergaklostret låg på själva det slagfält, där 
den gotländska bondehären utkämpade den 
ödesdigra drabbningen med Valdemar Atter
dags legoknektar, men det kan också ha skett 
senare under 1300-talet och kanske efter 1367 
(Yrwing 1978, s. 206, sp. 2 ) . Den hos Wallin 
förekommande uppgiften (1747 s. 129, 247, 
I I , s. 129), att nunnorna i S:t Jakobsklostret 
även skulle ha kallats "drotimoniales", vilken 
inte är belagd annorstädes, torde, om den är 
riktig, ha berott på att kyrkan, när de flytta
de in, varit underställd kyrkoherden i Drot
ten. Källkritiskt sett är den inte användbar. 

Vid sidan av en Helgeandskyrka fanns det 
således också i Visby ett Jakobskloster, iden
tiskt med Solbergaklostret utanför Visby, som 
övertagit den gamla Jakobskyrkan, för vilken 
kyrkoherden i Drotten fick ansvaret 1272, 
sedan ärkebiskopen i Riga underlåtit att 
föreslå kandidat till prästtjänsten. Denna 
Jakobskyrka har, 1 varje fall sedan 1226, varit 
utrustad med egen kyrkogård, eftersom den 
då av legaten Wilhelm von Modena fick rätt 
att begrava gäster, som önskade det, på sin 
kyrkogård. Kring denna kyrka växte nunne
klostret i Visby upp. 

Båda kyrkorna möter slutligen med säker
het i Assmus Beffers testamente 1515 (Lind
ström 1895 nr 120, s. 375). I det skänker han 
nämligen till "dat nunnenklosster binncn 
Wissbui" en mark silver för dess byggnads-
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fond men samtidigt cn halv mark silver till 
"dem hilgen Geste binncn Wissbui" likaledes 
för dess byggnadsfond. Här framstår S:t 
Jakobsklostret och Helge And som två olika 
institutioner med egna byggnadsfonder. 

Braun-Hogenbergs Visbyplansch tar av 
Helgeandshospitalct endast med "Aedicula 
Sancti Spiritus", eftersom Helgeandskapellet 
låg i gatulinjcn med sin nordportal, medan 
det medeltida, välvda helgeandshuset låg på 
kapellets sydsida med huvudportalen vänd 
mot byggnadens nordsida. Utan att ta med 
någon bebyggelse på andra sidan Helgeands
kapellet placerar sedan planschens upphovs
man där in S:t Jakobsklostret med dess kyrka 
och därovanför S:ta Gertrud, förenad med 
klostret genom en mur. Sannolikt vill han 
därmed ange, att den fungerade som annex
kyrka till klostret (Yrwing, 1978, s. 208). På 
samma sätt placerar han, som ovan fram
hållits, Visby rådhus utan någon mellanlig
gande bebyggelse intill Drotten och S:t Lars. 
Den 19 december 1525 uppdrog slutligen 
konung Fredrik I åt Visbyborgaren Lauris 
Jensen att handha förvaltningen av "then 
bellandz capell i Visby", dvs. av Helgeands
kapellet i Visby (se nedan) . 2 

Ytterligare till frågan om 
Helgeandsoktogonen i Visby 
I Gotländskt arkiv 1978 log jag upp sådana 
tidiga Helgeandshus i det nordtyska Östersjö
området, som kan ha haft betydelse för till
komsten av Helgeandshospitalct i Visby. I 
synnerhet uppehöll jag mig vid Hdgeands-
hospitalcn i Bremen och Lubeck. Bremens 
Hdgeandshospital hade grundats av Bremen-
borgare, som återvänt från Palestina i början 
av 1200-talet. Det kom emellertid i Tyska 
ordens händer på 1230-talet. Till hospitalet 
hörde en "ecclesia Sti Spiritus". Liibcckhos-
pitalet kom till i andra hälften av 1220-talet, 
grundat av rådet i staden. Det råkade emel
lertid i konflikt med Liibeckbiskopen, när det 
begärde att få egen själasörjare. Konflikten 
löstes så att det fick rätt till ett altare med 
egen präst på villkor att det underordnade 
sig domkapitlet. Detta utnyttjade emellertid 
rådet till att bygga en "ecclesia Sti Spiritus" 
på något avstånd från hospitalet och begärde 
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sedan rätt att få hålla gudstjänster där, men 
biskopen vägrade dem denna rätt. Rådet 
överlät då hospitalet till Tyska orden, som 
hade påvligt tillstånd att hålla gudstjänster 
i sina kyrkor oberoende av vederbörande 
biskop. Domkapitlet i Lubeck ville inte avstå 
från kontrollen över hospitalet, och biskopen 
bannlyste orden, då han menade att dess 
privilegium inte avsåg det aktuella fallet. 
Orden appellerade till påvestolen, men efter 
medling retirerade den och återlämnade hos
pitalet till rådet, som försonade sig med 
biskopen. Hospitalet underställdes domkapit
let, och frågan om kyrkan löstes. (Yrwing 
1978a, Kring Helgeandsoktogonen i Visby, 
s. 13, sp. 2 f., s. 14, sp. 2 ff., s. 17, sp. 2 ff., 
s. 19, sp. 1 f.) 

Detta lybska hospital låg i södra delen av 
halvön Werdcr, intill det s. k. Pferdemarkt, 
och bestod fram till 1289, då det ersattes av 
en ny hospitalsbyggnad vid Koberg i norra 
delen av halvön, där det ännu ligger. Det 
nya Liibeckhospitalet kan inte ha något att 
göra med tillkomsten av Helgeandshospitalct 
i Visby, ty detta måste ha grundats åtskilliga 
år före 1288, dvs. före skilsmässan mellan stad 
och landsbygd, då bondesamfundet i sin S:t 
Olofskyrka i Novgorod haft en helgeands-
bössa, vari under medeltiden samlades all
mosor till Helgeandshospitalct på Gotland. 
Det förutsätter, att det kommit till under 
en tid, då ön och staden ännu utgjorde en 
enhet. Sedan handelsgården utarrenderats till 
de tyska köpmännen, hade de gotländska do
marna därför fortfarande rätt att övervaka 
att hälften av vad som inflöt i hdgeands-
bössorna i de gotländska och tyska handels
gårdarna översändes till Visby (Yrwing 
1978a, s. 21 sp. 1 ff.). 

Svahnström förbigår emellertid helt de 
nämnda hospitalen. I stället åberopar han de 
svenska i Uppsala och Stockholm, tillkomna 
omkring 1300, samt det tidigaste danska 
helgeandshospitalct i Roskilde, omnämnt 1253 
(Bohrn & Svanström 1981 s. 70, sp. 2) . På 
så sätt vill han uppenbarligen styrka, att 
Visby Hdgeandshospital i tiden ligger kort 
före 1299, då det första gången namnes i 
källmaterialet. Därför förbigår han de av mig 
upptäckta helgcandsbössorna i de gotländska 
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och tyska handelsgårdarna, och därför för 
han även in det lybska helgeandshospitalct 
från omkring 1290. Samma lybska hospital 
förklarar han så vara "ett skolexempel på hur 
ett medeltida helgeandshus var inrättat" 
(a .a . s. 71, sp. 1). Det äldre lybska helge
andshuset blir därigenom ointressant. 

Det lybska helgeandshuset vid Koberg har 
i gatulinjen mot väster en kyrka med tre 
gavlar mellan fyra smala torn. Kyrkan över
går i ett "långhus" för de intagna, skilt från 
den genom " d n e massive Wand" med två 
genomgångar (Teuchert 1971 s. 24). Ingen 
konsthistoriker, bortsett från Svahnström, har 
ens antytt möjligheten av något samband 
mellan detta lybska hospital och Visbys. 
Bremens hospital hade och Liibecks äldsta 
avsågs att ha en fristående Hdgeandskyrka. 
Att någon nyhet i Hdgeandshospitalens arki
tektur slagit slutgiltigt igenom under 1200-
talets senare hälft, har Svahnström underlåtit 
att visa, men han hävdar, att Liibecks nya 
Hdgeandshospital utgör "ett skolexempel" 
på hur ett medeltida helgeandshus var in
rättat. Dock säger Teuchert, att man ifråga 
om detta helgeandshus knappast förklarat, 
"warum die Hospitalkirche gesondert und vor 
und zugleich westlich der Halle der Hospital 
liegc, obwohl doch diese bauliche Anordnung 
eine sedsorgerische Betreuung der Hospitali-
ten erchweren musste" (Teuchert 1971 s. 22). 
Längre fram förklarar han anordningen med 
kyrkan framför helgeandssalen i väster "unge
wölmlich und unpraktisch" (a .a . s. 34). Så 
förhåller det sig med skolexemplet. 

Helgcandsoktogoncns kor har enligt Bohrn 
uppförts något före oktogonen. Om man då 
tänker sig, att det uppförts av Svärdsbrödra-
orden på 1230-talet, skulle man också kunna 
tänka sig, att det uppförts för att tillfälligt 
kunna tjänstgöra som gudstjänstrum för en 
mindre krets av svärdsbröder och andra för
näma gäster. Korets sidokamrar skulle i så fall 
kommit till med syftet att användas av präs
terna, medan korkvadraten framför absid
delen stod till förfogande för dem, som be
vistade mässan. Kyrkobygget kan ha avbrutits 
under den kris Svärdsbrödraorden upplevde 
åren 1234—1237 genom nederlaget mot 
lithauerna. Den löstes genom sammanslag-
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ningen med Tyska orden 1237. Det härbärge 
i Lybeck, tillhörigt Svärdsbrödraorden, som 
jag förut behandlat med betonande av att ett 
liknande torde ha funnits i Visby, har också 
visat sig möjligt att belägga. 

I franciskanernas dödslista, som upptar 
alla, som begravts i klostret, möter en 
"Ruthwi de Curia Militum Christi", tydligen 
avliden i början av 1300-talet (S R D VI p. 
569). Han hörde således hemma i en bygg
nad, som i Visby gick under samma beteck
ning, som i Lybecks Obcrstadtbuch länge höll 
sig kvar om svärdsbrödernas "domus Militum 
Christi" där. Denne "Ruthwi", som begrovs 
hos Visbyfranciskanerna, skulle kunna tänkas 
vara en gäst från härbärget i Lybeck, men i 
så fall hade det säkerligen antytts på något 
sätt. 

När anteckningarna i dödslistan rör sig om 
icke-Visbybor eller icke-gotlänningar, tillfogas 
vanligen en ursprungsbeteckning som "Ger-
hardus de Colonia", "Sigfridus de Mede-
geborch", "Gyridh de Ölandia", "Johannes 
de Upsalia". För Visbybor anges, när för
namnen inte säger tillräckligt, lokaliseringar. 
Så upptas i dödslistan "Gesa juxta portam", 
"Christina juxta föres" och "Anna de foro". 
Till denna art av beteckningar torde "Ruthwi 
de Curia Militum Christi" höra. Därmed 
torde en "curia Militum Christi" vara belagd 
i det medeltida Visby. I Lybecks Obcrstadt
buch användes däremot "domus" i stället för 
"curia" ännu långt efter att Tyska orden 
övertagit byggnaden (Yrwing 1978a s. 18). 

Detta Svärdsbrödernas härbärge i Visby 
har Tyska orden övertagit 1237 och därmed 
även deras tomtområde i staden. Tyska orden 
var då upptagen av det missionsuppdrag, till 
vilket den kallats 1226 men först var i stånd 
att förverkliga år 1230. Därvid utställde 
påven ett upprop till alla kristtrogna i en rad 
provinser och bland dem Gotland, den enda 
i Norden, som togs med. När påven sedan 
utfärdade ett nytt korstågsupprop 1243, fick 
dominikanerna hand om korstågspredikandet. 
Priorn och bröderna i dominikankonventet i 
Visby ålades därvid i en särskild påvebulla 
att predika korståg i Visby och på Gotland till 
stöd för Tyska orden och utrustades med 
därtill hörande särskilda befogenheter. Aret 
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efter, dvs. 1244, bekräftade påven på nytt 
ordens privilegier, bland vilka ingick rätten 
att samla in allmosor i alla ifrågakommandc 
kyrkor till gagn för deras hospital (Yrwing 
1978a s. 18). 

Ar 1216 hade påven Honorius I I I förklarat 
att de tyska ordensriddarna skulle ha sitt 
centrum i hospitalet i Jerusalem (Yrwing 
1978a s. 26, not 47). När Tyska orden 1238 
slöt fredsfördraget med Valdemar Sejr i 
Stenby, uppträder den också i fördraget som 
"domus Theutonicae hospitalis Sanctae 
Marie Jerosolimitane", dvs. Tyska Sankta 
Maria hospitalet i Jerusalem (Yrwing 1978a 
s. 17, sp. 1). 

Vi har ovan sett, att Tyska orden med 
1230-talet kom i besittning av Helgeands
hospitalct i Bremen och mot slutet av 1220-
talct även av Helgeandshospitalct i Lybeck, 
från vilket den dock snart tvangs att avstå på 
grund av Lybecksbiskopens motstånd. Detta 
tyder på att Tyska orden under 1220- och 
1230-talen hade ett starkt intresse för de 
nordtyska handelsstäder, som deltog i öster
sjöhandeln, varvid besittningen av hospital 
spelade cn viktig roll för ordens ställning i 
dem. Det vore därför närmast anmärknings
värt, om inte Tyska orden utnyttjat sin ställ
ning som nybliven medlem i Visbysamhällct 
till att där skaffa sig ett gotländskt Hdge
andshospital. Som jag redan förut framhållit 
i a. a. s. 22, sp. 2 ff.), är knappast någon 
annan byggherre till Helgeandsoktogonen 
tänkbar än Tyska orden och då även som 
initiativtagare till Helgeandshospitalct. Den 
feodalt präglade arkitekturen utesluter näm
ligen både Visbysamhällct och det gotländska 
landstinget som grundare, något som annars 
varit naturligast. 

Tyska ordens S:ta Mariahospital i Jerusalem 
låg intill tcmpdplatsen med Klippdomen, 
som korsfararna kallade "Salomos tempel", 
liksom de benämnde Den heliga gravens 
kyrka "Herrens tempel". Klippdomen var 
byggd i form av cn oktogon, gravkyrkan var 
däremot rund. Båda benämningarna före
kommer i samband med cn kyrka, byggd som 
cn oktogon, i en sannolikt i Visby tillkommen 
handskrift (GKS 79. Fol. i DKB) . I fyra fall 
har denna oktogon i två plan och med en 

s ^ s ^ s W s ^ 
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takvåning avbildats i handskriften, kallad 
"Templum Salomonis" eller "Templum Do
mini". Tempelherrarnas orden har samma 
oktogon i sitt sigill. Tydligen har den under 
korstågstiden blivit aktuell som förebild för de 
tyska oktogonkapellen, vilka i sin tur hade en 
föregångare i Karl den stores gravkapell i 
Aachen (Yrwing 1978a s. 23, sp. 2, s. 26 
not 47) . 

Som vi redan sett, hade Tyska orden privi
legium på att en gång om året samla in all
mosor till sina hospital i alla kyrkor. Detta 
påvliga privilegium var emellertid impopulärt 
både inom det högre och lägre prästerskapet. 
Är 1244 tvangs påven därför att vända sig 
mot dem som försökte hindra orden att utöva 
denna insamlingsrätt, och år 1245 ålade han 
biskopar och andra prelater att skydda ordens 
insändare mot sådana präster, som sökte 
hindra dem (Yrwing a. a. s. 26, not 48) . De 
hdgcandsbössor, som både gotlänningar och 
tyskar hade i sina faktorikyrkor i Novgorod, 
synes höra samman med detta Tyska ordens 
privilegium, eftersom de influtna allmosorna 
just cn gång om året skulle inlevereras till 
Helgeandshospitalct i Visby. Denna bestäm
melse synes ha blivit följden av att de inte 
kunde sända egna insamlare till det avlägsna 
Novgorod. Helgeandsbössorna i novgorod-
faktorierna torde också gå tillbaka till Helgc-
andshospitalets tillkomst. 

Helgeandshospitalct efter den lybska 
stormningen av Visby 1525 
Den 19/12 1525 överlämnade Fredrik I för
valtningen av "then hcllandz capell i Wisby" 
liksom av "sancti Jorgenns hospitali" utanför 
staden till Lauris Jensen, skrivare och borgare 
i Visby, på livstid (Erslev-Mollerup, Kong 
Frederik den forstes danske Registranter s. 
94). Helgeandshospitalct namnes inte. I stäl
let hör S:t Jörgens hospital till uppdraget. 
Det rör sig om ett dokument av offentlig 
karaktär, genom vilket en social nyordning 
sker i Visby. Man bör därför inte se bort 
ifrån vad som står i urkunden, såsom G. 
Lindström och efter honom Svahnström gör 
(Bohrn & Svahnström 1981 s. 71, sp. 2) . I 
urkunden kopplas nämligen Helgeandskapd-
let och S:t Jörgens hospital samman under 

världslig förvaltning redan före reformatio
nens intrång i staden. 

Förklaringen måste vara, att det medeltida 
Helgeandshuset vid den lybska stormningen 
av Visby i maj 1525 blivit så illa åtgånget, att 
det inte längre kunde fungera som hospital. 
Att så också var fallet, bekräftas av ett nytt 
brev från konung Fredrik till Visby borgare 
den 20/4 1532 (ibidem s. 310 f.). Det utgör 
svar på en begäran av borgerskapet. 

Borgarna i Visby hade meddelat konungen, 
att gråmunkarna "nogen tiidt siidenn" lämnat 
sitt kloster, och att staden då inrett det till 
hospital för fattiga och sjuka. Konungen för
klarar i sitt svar, att han skänker staden 
klostret med rätt att använda det som hospi
tal. Samtidigt medgiver han, väl också på 
grund av borgarnas begäran, att alla jordar, 
åkrar, ängar och betesmarker samt all egen
dom, "som haffue tillfornn tilleigett hellig 
gestthuss och andre ode kircher ther same 
stedtzs", skulle för evig tid tillfalla det nya 
hospitalet. 

I Visby har man tydligen efter 1525 sett 
sig om efter ett nytt hospital, sedan de intag
na i helgeandshuset måst flyttas bort, möjli
gen till någon byggnad, som tillhörde S:t 
Jörgens hospital. Hdgeandskapellet, som inte 
längre hade någon funktion att fylla, hade 
lagts under världslig förvaltning redan 1525. 
Efter 1527 genomfördes reformationen i Vis
by. Helgcandskapdlets präst eller präster har 
då, om inte tidigare, tvingats att lämna sitt 
kapell liksom gråmunkarna sitt kloster, och 
borgarna har genast passat på att inreda 
klostret till ett nytt hospital och begärt 
kunglig bekräftelse därpå. De får det den 
20/4 1532, samtidigt som det medeltida hos
pitalets egendom och inkomster överflyttas på 
det nya hospitalet, eftersom av det förra 
endast kapellbyggnaden fanns kvar. Därför 
har man i brevet råkat tala om "Helgeands-
hospitalets och andra ödekyrkors" egendom. 

Detta hindrar inte, att hospitalet flyttats 
tillbaka till det medeltida hospitalsområdet. 
Så måste nämligen ha skett senast i början av 
1600-talet, men verksamheten är då inte, som 
Svahnström hävdar, " utan minsta tvivel för
lagd till det gamla Helgeandshuset" utan 
väsentligen till nya byggnader på den medel-
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l ida hosp i t a l s tomtcn ( B o h r n & S v a h n s t r ö m 

1981 s. 71 , sp. 2 ) . D e t ä r dessa, som skadades 

vid e ldsvådan 1611. 

S v a h n s t r ö m m e n a r slut l igen också, a t t n ä r 

m a n i 1600- ta lsmater ia l i stället för o m hos

pi ta le t t a l a r o m "k los t re t " , ä r de t så för

v å n a n d e , a t t de t mås t e be ro p å a t t J akobs 

klostret och H e l g e a n d s h u s e t var i t s a m m a in

s t i tu t ion (s. 72, sp. 1 ) . N u ä r d e t t a in te för

v å n a n d e , ef tersom de m e d e l t i d a he lgeands -

husens fasta i n v å n a r e v a r o rgan i s e r ade i 

k o n v e n t av b r ö d e r och systrar och dä r fö r 

k u n d e uppfa t t a s som klos te rorganisa t ioner . 

F ö r G o t l a n d s del k a n m a n kons t a t e r a d e t t a 

r e d a n u n d e r katolsk tid i d e n go t l ändska 

a l lmogens k l agomå l till Kr i s t i an I I av den 

22 /5 1514 ( D M 3 R I I I : 2 s. 1 0 5 ) . B ö n d e r n a 

in leder klagoskrif ten m e d a t t k laga över a t t 

sedan "sanc t i jo rgens hosp i t a l i " för länats till 

" m ä s t e r D a v i d " , h a r det var i t u t a n guds

t jänst och fa t t iga , m e n sedan for tsä t ter de 

m e d a t t h ä v d a , a t t o m h a n förblir i nne 

h a v a r e , " t h a bliffvcr the t i th ode c loster" , 

och i fo r t sä t tn ingen t a l a r de e n b a r t o m 

"c lo s t e r edh" . 

\ o t , I 
1 Likheterna har starkt betonats av F. Scssclberg 
(1897, s. 84 ff.). I fråga om de nordiska rundkyr-
korna, som Sesselberg betonar och Svahnström tar 
upp, vill jag endast anföra, vad C. G. Brunius sä
ger (1 s. 205 f.) om Helge And i det avseendet: 
"Denna helgedom kan ej heller jemföras med de 
urgamla rundkyrkor, som finnas på Bornholm och 
de få sådana, som äro öfriga i Sverige, ty de inne
hålla eller ha påtagligen innehållit tre afdelningar 
öfver hvarandra, hvilka ingalunda förenas med 
några öppningar å takhvalfen. Härtill kommer, att 
uti ingendera af dessa rundkyrkor har mera än 
den första afdelningen blifvit inrättad till guds-
tjenst, men deremot den andra och tredje blott 
lill försvar mot anfall". 

- Svahnström vill förklara Rigas ointresse för St 
Jakobskapdlet i Visby mot slutet av 1260-talet 
ined att don tyska handeln då följde Östersjöns 
södra och östra kuster i stället för att ta vägen 
över Gotland och Visby (Bohrn & Svahnström 
1981 s. 88, sp. 2) . Sä är ingalunda fallet. Visby 
upplever sin storhetstid som handelsstad just un
der årtiondena kring mitten av 1200-talet och in

tar en ledande ställning ännu mot slutet av år
hundradet. Detta förde med sig att korsfarare och 
pilgrimer fortfarande gärna använde sjövägen över 
Lubeck och Visby, där Tyska orden då tog hand 
om dem i sitt härbärge (jfr Yrwing 1978a s. 23, 
sp. 1 f.). 
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