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

Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk vi-
kingatid utifrån den s k 
”Bogestenen”.

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

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

Tillbaka till hemsidan

Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

HAMRA

Socken i Hoburgs ting i Hoburgs setting, Suder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta 
taxuslistan, som ”Hambrj” och i den från 1200-talets senare del som ”Hamar”. Sockennamnet 
troligen av ordet ”hammar”, i betydelsen grusudd som vetter mot havet eller mot sanka marker 
i inlandet.

I mitten av 1200-talet påbörjades en planerad, treskeppig basilika, av vilken endast östpartiet, 
med kor, tvärskepp och torn över korsmitten fullbordades. Av detta återstår tornet och delar av den 
norra korsarmen. I början av 1300-talet började man istället att omvandla kyrkan till en mer tra-
ditionell gotländsk kyrka, med ett tvåskeppigt långhus och kor. På norra långhusväggen återfinns 
andra halvan av en passionsfris från mitten av 1400-talet. Dopfunten är från 1100-talet och på 
altaret står en Kristus, omgiven av Maria och Johannes från omkring 1280, som ursprungligen 
varit placerad i triumfbågen. Det nuvarande triumfkrucifixet är från 1300-talets mitt.

Det är inte helt orimligt att den senare i tyska städer och Visby uppträdande släkten ”Hamer” 
har något ursprung i Hamra socken i tidigt 1100-tal, särskilt som man förde ”gutabaggen” som 
vapenbild. En gotländsk köpman i Visby kan under slutet av 1100-talet ha gift sig med en tysk 
kvinna, bördig från Soest. Alternativt ‒ och troligare ‒ har en tysk man i staden, bördig från So-
est, gift sig med en gotländsk kvinna ”Hamer” och så har barnbarnen övertagit hennes binamn. 
En av deras eventuella söner, Eghard, överflyttade sedan till Soest, där han avled före 1247. Han 
måste ha varit en framstående man eftersom sönerna kallades Eghardingar och en sonson, Sig-
frid, återvände senare till Visby där han var tysk rådman 1309.

I taxuslistorna har socknen i den äldre en avgift om 6 mark och i den yngre 3. Den höga avgiften, 
plus den blygsamma medeltida jordbruksmarken, visar att det i socknen måste ha funnits något 
som dragit extra besökare och pengar, som avtagit under 1200-talet. Vad är dock oklart.

  Foto Dick Wase.
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