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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

HEJNUM

Socken i Bäls ting i Bäl setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235 i den äldsta taxuslistan 
som ”Heineim” och i den från 1200-talets senare del som ”Heenom”. I Gutasagan skriv namnet 
”Hainaim”, men avskriften är gjord på 1300-talet, så det är osäkert om det stått så i originalet 
från omkring 1220. Sockennamnet anses gå tillbaka på ett ursprugligt ”haiþ” (hed) där ”haiþnir”, 
”Hainir”, hedborna, har bott. Inom socknen finns ett flertal ”haiþar”. Det var ”hai[þ]nirhaim”.

Den nuvarande kyrkan har haft en liten föregångare från omkring år 1200, till vilken nuvarande 
torn byggts i början av 1200-talet. Åtminstone tornet byggdes, enligt inskrift, av Botvid sten-
mästare.  Bygget av den yngre kyrkan kan, enligt den äldre taxuslistan, ha påbörjats med koret 
1236. Nu var det tydligen Botvids sannolike son, Lafrans Botvidarson från Eskelhem, som tog 
vid. Det fortsatte med långhuset, som stod färdigt någon gång i mitten av 1200-talet. I samband 
med det dekorerades kor och långhusvalv och åtminstone korets väggar. Några decennier senare 
övermålades delar av dessa och nya målningar tillkom, bl a Kristus med livsträd. I mitten på 
1400-talet tillkom ytterligare målningar, nu av den s k ”Passionsmästaren”. I triumfbågen häng-

  
  Foto Dick Wase.
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Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk 
vikingatid utifrån den 
s k ”Bogestenen”.

Dick Wase i Haimda-
gar 1998-2019. Vik-
tig forskning kring 
medeltidens Gotland.De medeltida Visbykyrkorna. 

Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.
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er ett krucifix från den äldsta kyrkan vilket vid den nya kyrkans byggande 
överfördes på ett nytt ringkors. Fattigstocken vid norra ingången har möjli-
gen varit krucifixpiedestal.

I Gutasagan omtalas att Ormika av Hejnum var Olof den helige behjälplig 
vid ett besök som ska ha infallit 1029 och att han skulle ha byggt kyrkan 
på Akergarn. Det finns dock ingenting som stödjer att så var fallet, särskilt 
som stycket är senare infogat i berättelsen och inga spår efter kyrkan har 
återfunnits. Däremot är han sannolikt en historisk person, vilken antagit 
kristendomen, för på ett vid Timans i Roma funnet bryne är inristat ”Ormi-
ka, UlfhvatR, Grekland, Jerusalem, Island och Särkland”. I sanning sin tids 
”globetrotter”.

Jon Berge (Bjers) var domare i Bäls ting 
1485-1487 och Botil Kirkeby 1523. Från går-
den Riddare härstammade visbysläkten Rid-
der, känd tidigast med Hans Ridder som åren 
1370-1383 bedrev handel i Flandern, Lübeck 
och Reval/Tallin. Hans ättling, Jacob Rid-
der, var 1476 och 1477 rådman och gutniskt 
sigillvittne i två brev och dennes son, Botulf 
Ridder, var skeppare som seglade på Danzig/
Gdansk och Lübeck 1486. Att gården Riddare 
varit en betydelsefull gård i socknen antyds av 
den medeltida gårdsport som ännu är bevarad.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 2 
mark.
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