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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

BUNGE

Socken i Rute ting i Rute setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslistan, 
som ”Bungi” och i den från 1200-talets senare del som ”Bunga”. Sockennamnet syftar sannolikt 
på en ”valvformad förhöjning”, besläktat med ”bunge”, skogsdunge.

Äldst på kyrkan är tornet, vilket uppfördes invid en äldre, mindre stenkyrka, för vilken möjligen 
Strelows årtal, 1169, kan vara adekvat. Tornet tillhör 1200-talets början och var möjligen färdig-
ställt 1221, vilket årtal anges i den äldsta taxuslistan. I 1300-talets början uppfördes det nuva-
rande långhuset och tornet. Målningar från 1300-talets slut fyller långhusets och korets väggar. 
I det senare finns en fattigbössa av kalksten från 1200-talets mitt gjord av mäster Lafrans Bot-
vidarson. Från samma tid är dopfunten. Märken av armborstpilar och spjutspetsar på tornets port 
visar att kyrkan vid något tillfälle utsatts för fientlig attack.

Nordost om kyrkan ses ruinen av den medeltida prästgården från 1300-talet.

En visbysläkt med namn efter socknen är känd från 1200-talet och framåt, bl a med ”Bungen 
från Gotland” 1297, vilken samma år namngivs som Fredrik Bunge, då han bedrev handel i 
Riga. Fortfarande på 1490-talet bedrev en Hans Bunge handel på Lübeck.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 1 ½ mark.
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Prästgårdsruinen idag och ca 1800.
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