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

Livet på Visborg slott, 
av Anders R Johansson. 
Den ultimata boken om 
den en gång stora och 
mäktiga borgen i Visbys 
sydöstra hörn.

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

Tillbaka till hemsidan

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

DALHEM

Socken i Halla och Line ting i Kräklinge setting, Medeltredingen. Skrivs tidigast ca 1235, i den 
äldsta taxuslistan, som ”Dalem” och i den från 1200-talets senare del som tillika ”Dalem”. Sock-
ennamnet syftar på läget i en sorts dal, genomflutet av Gotlands största vattendrag.

Tidigast har en träkyrka från omkring 1100 stått på platsen men redan omkring 1140 har en 
tidigromansk kyrka börjat uppföras. Kanske avser året 1209, vilket anges i den äldsta taxus-
listan, ett tornbygges fullbordande. I mitten av 1200-talet har bygget av den nuvarande kyrkan 
påbörjats, direkt inspirerat av S:t Clemens i Visby, vilken kyrka Dalhem i något mindre skala 
efterliknade. Tornets nedre delar är daterade 1310 och förhöjningen av tornet har skett vid pass 
1326 under ledning av den anonyme byggmästaren ”Egypticus”. I slutet av 1800-talet skedde 
en ”restaurering” under ledning av Axel Herman Hägg, vilken åstadkom de moderna målning-
arna i långhusets främre del. I det sydöstra hörnet finns dock några medeltida målningar som 
tillkommit i samband med förhöjningen av tornet. I korets norra och östra fönster finns Gotlands 
äldsta glasmålningar, tillkomna vid korets färdigställande. Altartavlan är från 1300-talet, liksom 
korbänken vid korets norra mur. Dopfunten från 1200-talets mitt.

Redan i mitten av 1100-talet var en präst vid kyrkan, Nicolaus, prost i Medeltredingen. Delar 
av hans gravsten är inmurad i den norra långhusportalen. Ca 1336 avled också prosten Hugo 
från Dalhem, vilken begravdes hos visbyfranciskanerna. Botulf Dune omtalas som domare i 

  Foto Dick Wase.
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Människornas Visby, den över
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.
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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 Gotländsk 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.
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Line ting 1412. Att Dune var en viktig gård framgår inte minst 
av att Visbyköpmannen Bertolomeus Dune, med härstamning 
från gården i Dalhem, 1252-1253 handlade med pälsverk och 
vax i York, England. Hans ättling, Jesse Dune, var 1387 eko-
nomiskt god för att lyfta ett lån av de från Visby utflyttade 
Simon Swerting och Werner Gildehus om 120 guldnobler, vil-
ket återbetalades året därpå. Från socknen härstammade ock-
så visbysläkten, med namn efter socknen, vilken bl a är känd 
genom franciskanerbrodern Johannes, som avled 1344, och 
rådmannen Nicolaus, vilken avled 1366. 

I kyrkan ligger en gravsten från början av 1300-talet över sa-
lumannen(?) Laurens Widerkyrke och hans dotter Rodheid.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 6 mark.

.
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