135. Lau kyrka med omgivning
Lau kyrka är en av Gotlands största landsbygdskyrkor. Akustiken är imponerande.
Här kan du sjunga kanon med dig själv eftersom ljudet har en eftersläpning på 12
sekunder. Men området kring Lau kyrka har haft betydelse långt tillbaka i tiden.
Hundratals gravar finns i närheten.

På 1200-talet var Lau landsbygdens största kyrka. Det
har förvånat historikerna eftersom Lau socken inte var
den största på Gotland. Teorierna om varför Lau kyrka
byggdes så stor är många. Kanske var den vallfartskyrka eller pilgrimskyrka. Eller så var den kopplad till den
verksamhet som munkarna i dominikanerordern drev.

Norr och söder om Lau kyrka ﬁnns ﬂera gravfält från
järnålder. Nordväst om kyrkan börjar Lausbackar som
är en inlandsklint. På klintens västra sluttning ligger ett
stort antal gravar från bronsålder och hundratals gravar
från järnålder. Från klintens högsta punkt har du en
magniﬁk utsikt över Lausviken.

Det väldiga långhuset byggdes i romansk stil under
1200-talets första hälft. Portalerna är ovanligt höga och
ståtliga. Ett nytt kor uppfördes i gotisk stil omkring år
1300. Lau kyrka sägs ha ett av Gotlands vackraste kyrkorum. Höga kryssvalv bärs upp av kraftiga kolonner översållade med bladornamentik. På västväggen ser du intressanta målningar från tidigt 1500-tal som visar Kristus
som världsdomare.

Vägbeskrivning från Visby: Kör väg 143 mot Ljugarn i
ca 45 km. Strax före samhället, tag höger mot Alskog.
Efter 2 km, tag vänster mot Lau.
Kyrkan är sommaröppen, övrig tid enligt överenskommelse.

I koret ﬁnns glasmålningar från tidigt 1300-tal. På norra väggen syns ett triumfkruciﬁx, ett av Skandinaviens
största, från mitten av 1200-talet där färgrester bevarade
än idag. Altarskåpet är från 1400-talet och dopfunten
är troligen gjord av stenmästaren Sigraf. Också ljuskronorna av järn är medeltida. På Kastalbacken, alldeles intill och norr om kyrkan, står ännu ruinen av en kastal,
ett försvarstorn från 1100-talet. På 1200-och 1300-talen byggdes kastalen till med ytterligare ett antal rum
och troligen också en dörr i bottenvåningen. Antagligen
byggdes kastalen om till prästgård.
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