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Människornas Visby, den över
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.

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

Visby medeltida ringmur ‒ tu-
ren runt muren. Den bästa och 
mest perfekta skriften för din 
tur runt Visby ringmur.

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.

Tillbaka till hemsidan

BOT(G)AIR
Bot(g)air [botʒair] av Akebäck omtalas i Gutasagan som den på Gotland som först byggde kyrka. 
Tidpunkten var sannolikt omkring 1025-1035. Strelow har årtalet 1030, vilket kan vara ett till-
rättaläggande efter Gutasagans i efterhand inskjutna uppgift, att Olof Digre (den helige) skulle 
ha fått Ormika av Hejnum att bygga kyrka efter att ha tvingat nordergutarna till underkastelse, 
då han var på väg till Novgorod efter att ha fördrivits från Norge (1029). Å andra sidan förefaller 
årtalet sannolikt utifrån Bot(g)airs minnessten och är i högsta grad trovärdigt.

Bot(g)airs första kyrka ska ha uppförts i Akebäck, men den brände de gammeltroende ner – var-
efter platsen kallades ”Kolstäde” (kolstället). Bot(g)air vände sig då till sin svärfar, Lik(g)air, 
för att få råd. Denne – som sägs ha rått mest på den tiden och var väl insatt i alla rättsliga 
förhållanden – rekommenderade då svärsonen att bygga sin kyrka i Vi, eftersom där rådde ett 
okränkbart ”hofshelgi” som inte tillät någon form av våldsamma handlingar. I en sannolikt 
mycket kuppartad aktion uppförde då Bot(g)air i hast en ny kyrka, Allhelgonakyrkan. Även 
denna ville de gammeltroende bränna, men då kom Lik(g)air till undsättning och tryckte på att 
kyrkan stod i Vi. D v s omfattades av den mycket starka hofsgelgin. Då kunde de gammeltroende 
inte göra något, utan fick lomma hem igen, som förlorare.

Sannolikt imponerade det storligen på människor på ön vid denna tid, hur enkelt den nye guden 
hade dragit de gamla vid näsan på deras eget heliga område. Det torde därför inte ha tagit alltför 
lång tid innan människor tog den nya, starka guden till sig och man vid ett tingsbeslut vid Gut-
naltinget beslöt att hela ön Gotland därefter skulle vara kristen. För de nyomvända gällde det då 
att säkra tidigare heliga platser, vilket var orsaken till att de centrala offerplatserna i Atlingbo, 
Fardhem och Tingstäde raskt såg kyrkor uppföras, vilka övertog hofshelgin i form av asylkyrkor. 
Skulle Strelows uppgift, att Atlingbo och Fardhem började byggas 1049, stämma ‒ vilket den 
mycket väl kan göra ‒ måste det dels gälla även Tingstäde, dels gör det troligt att tingsbeslutet 
om övergång till kristendom sannolikt togs samma år, eller möjligen året innan.

Gutasagans författare trycker på att gutarna – till skillnad mot andra folk – antog kristendomen 
frivilligt. Det gav dem fördelar i den 
kyrkliga organisationen och även särskilda 
villkor i ledungen.

Det är oklart om Bot(g)air själv fick upple-
va stunden då gutarna frivilligt antog kris-
tendomen, för han avled omkring 1050, då 
han var i utfärd som farman i Holmgård, 
och hans minnessten – av vilken två frag-
ment finns bevarad – restes någonstans i 
trakten Follingbo/Akebäck.

Rester av Bot(g)airs minnessten, där det kan läsas 
... [bu]tkair ar to i hulmka[rþi] ... [b]iþi[n] ... D v 
s ... Botgair är död i Holmgård ... bedjen [för hans 
själ].
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