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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

RONE

Socken i Hemse ting i Burs setting, Suder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxus-
listan, som ”Ronum” och i den från 1200-talets senare del som ”Rona”. Sockennamnet föreslås 
komma från ett ord ”raun”, (sten)hop, ansamling. En annan variant skulle kunna vara ”råna”, 
kättjefull, brunstig, som t ex i ”råna-gumse”, osnöpt gumse, ”råna-tjur”, osnöpt tjur. Någon 
koppling till Beowulfskvädets ”Hronenäs” finns inte fog för.

Nuvarande kyrka har föregåtts av en liten romansk 1100-talskyrka, vid vilken något hänt som 
föranlett en nyinvigning(?) 1236. Detta år kan nämligen biskop Bengt Magnusson av Bjälboät-
ten (Folkungaätten) gjort ett besök på ön, med flera vigningar. Mot slutet av 1200-talet bestäm-
de sig församlingen för att riva den äldre kyrkan och istället uppfördes decennierna kring år 
1300 kor, långhus och torn. Det senare påbyggdes under ledning av den anonyme ”Egypticus” 
1322/1323. I korets och långhusets valv finns målningar från omkring 1300, på långhusets norra 
och södra väggar har den s k ”Passionsmästaren” verkat i mitten av 1400-talet. I korets tredelade 
fönster finns sex medeltida glasfönster, kompletterade i samma stil 1913-1915. Trimfkrucifixet 
med Maria och Johannes är från omkring 1400. Även en medeltida korkåpa finns bevarad.

Från Rone socken är domaren Tängvid Tomte, Hemse ting, känd 1288, Jacob Roes innehade 
samma ämbete 1485-1487 och David i Rone 1523-1538. Kyrkoherden Johannes var prost i Su-
der treding 1338-1340.

Från socknen härstammade möjligen visby-
bon(?) Radeke Rone, vilken 1 januari 1365, 
med sina befraktare, intygade att Everhard 
Reine fallit i havet och drunknat. Ännu tidi-
gare var den till Visby inflyttade farfadern 
till Johannes Ronewik (Roneviken i Rone), 
vilken den senare från Visby utflyttat till 
Rostock, där han var rådman 1258-1263. 
Denna farfader (eller redan hans fader?) 
bör senast omkring 1180 ha etablerat sig i 
Visby.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 
mark.

  Foto Dick Wase.
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