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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

De medeltida Visbykyrkorna. 
Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.

Livet på Visborg slott, 
av Anders R Johansson. 
Den ultimata boken om 
den en gång stora och 
mäktiga borgen i Visbys 
sydöstra hörn.

Dick Wase i Haimdagar 
1998-2019. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

Tillbaka till hemsidan

EKE

Socken i Eke ting i Hoburgs setting, Suder treding. 
Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslistan, som 
”Eyka” och i den från 1200-talets senare del som 
”Eka”. Sockennamnet av ekvegetation.

Den nuvarande kyrkan har föregåtts av en stavkyrka, 
som uppförts efter 1084 och påbyggts omkring 1120, 
vilken invändigt var prydd med målningar i bysantinsk 
stil från omkring år 1200 och en av plankorna, dendro-
daterad till efter 920, har troligen suttit i ett hedniskt 
hov – en ”stavgård” – som föregått kyrkan. I mitten 
av 1200-talet uppfördes kor och långhus i ett svep, 
vilket kanske återspeglas i Strelows årtalsangivelse 
1249. Tornet tillkom omkring år 1300. Sakristian är 
byggd under 1800-talet. I korets valv och långhusets 

  Foto Dick Wase.

Väggplanka från efter 920. 
Foto Torsten Svensson.

Stavkyrkan, rekonstruktion av Erland 
Lagerlöf.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/setting.pdf
http://medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stavgard.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/strelow.pdf


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 Gotländsk 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

2         Tillbaka till hemsidan

östra vägg finns målningar som tillkommit när kyrkan byggdes. På 1400-talet utförde den s k 
”Passionsmästaren” resterande målningar. Dopfunten, från 1100-talets senare hälft, utfördes av 
mäster Sigraif. Madonnabilden är från omkring 1500.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 1 mark.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf

