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I skuggan av Triumfen. 
Den i särklass bästa  ro-
man om gotländsk med-
eltid som har skrivits. 
Även den mest auten-
tiska medeltidsromanen 
som skrivits i landet.

Tursagrind. Spännande, 
övernaturlig läsning för 
ungdomar från ca 10 års 
ålder och uppåt. Även 
med motiv från 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.

NÄR

Socken i Hemse ting i Burs setting, Suder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxus-
listan, som ”Neer” och i den från 1200-talets senare del som ”Nær”. Sockennamnet har tänkts 
komma från ett ord med betydelsen ”förträngning”, som skulle syfta på ett trängre lopp för 
Närsån nära kyrkan. Man måste dock betänka att den enda något så när sannolika avbildningen 
av gudinnan NerthuZ, vars namn vid pass vikingatid anses motsvara ett” Njerd” eller ett ”Ner”, 
finns i När och att Tacitus omkring år 90 e kr skriver att gudinnans hem är ”på en ö ute i ocea-
nen”. Det är alltså möjligt att socknen bär gudinnans namn. Jmf Elinghem.

Äldst är tornet, från 1200-talets mitt, vilket anslutit till en mindre romansk kyrka med absidkor 
och långhus från 1100-talet, för vilken möjligen året 1211 i den äldsta taxuslistan står som in-
vigningsår. Tornet har i sin första övervåning uppenbara försvarsanordningar, vilket kanske var 
påkallat av samma anledning som startade murbygget i Visby vid samma tid. Omkring 1300 
revs den gamla kyrkan, utom tornet, och istället byggdes det nuvarande koret och långhuset. Vid 
samma tillfälle har förändringar vidtagits i tornet, då en dendrotareing från detsamma har året 
1310. Det lilla triumfkrucifixet är senmedeltida och har ursprungligen varit ett processionskors. 
Dopfunten tillhörde 1100-talskyrkan och var utförd av mäster Hegwald.

Från När var kyrkoherden Jacob prost i Suder treding 1316 (död 1322) och likaså Jon Jonsson 
1435 och Peter 1462. Från socknen härstammade sannolikt den Nikles Gangwider (Ganvide) 
som 1479 var rådman och kyrkvärd 
vid S:t Hans kyrka i Visby.

I taxuslistorna har socknen en avgift 
om 4 mark.

  Foto Dick Wase.

Gudinnan NerthuZ/När på sten från 
Smiss.
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