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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

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

FIDE

Socken i Hoburgs ting i Hoburgs setting, Suder tre-
ding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslistan, 
som ”Fithu” och i den från 1200-talets senare del 
som ”Fidha”. Sockennamnet troligen av ordet ”fit”, 
strandäng, vilket ju skulle passa en socken som både 
i öster och väster omges av hav.

Kor och långhus i kyrkan är tillkomna i ett svep un-
der 1200-talets första hälft och tornet något senare, 
efter 1200-talets mitt. Det förefaller dock troligt att 
kyrkan haft en föregångare, sannolikt i trä, för vilken 
Strelows årtal 1166 möjligen kan gälla. På långhu-
sets norra yttervägg finns en ristning av en tidig kogg (med rak stäv och akterroder). Kyrkan har 
i koret och på långhusets norra vägg målningar från 1400-talets början och på långhusets norra 
och södra väggar av ”Passionsmästaren”, från 1400-talets mitt. Altarskåpet härrör från 1400-ta-
lets början och triumfkrucifixet från kyrkans första byggnadsperiod.

Det kanske märkligaste inventariet är en minnestavla på triumfbågens södra sida, tillkommen nå-
gon gång efter 1361, vilken berättar att; ”Husen är stuckna i brand, ett lidande folk nedhugget”. 
I densamma inskriften är årtalet 1361 inbakat. På triumfbågens norra sida har ursprungligen en 
fortsättning funnits, vilken löd: ”se, en hunds like (egentligen ”rival”, ”medtävlare”) går härjan-
de fram med svärd, och Gotland erövras av danskar.” Inskriften är ett talande vittnesbörd om 

Foto Dick Wase.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/setting.pdf
http://medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/strelow.pdf


Människornas Visby, den över
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.
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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.

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

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

2         Tillbaka till hemsidan

hur danskarna 1361 behandlade ön efter böndernas nederlag. 
Men, som motvikt har i den numera försvunna inskriften också 
vävts in årtalet 1161 (egentligen 1163, men man hade förlorat 
tidsorienteringen om detta redan tidigare), året för gutarnas 
stora triumf mot de tyska köpmännen och hertig Henrik Lejo-
net av Sachsen, vilken resulterade i Artlenburgfördraget.

Från Fide socken är två domare kända, Olof Österby, tingsdo-
mare i Hoburg 1511, och Nils Siffrid, tingsdomare 1532 och 
1538.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 1 mark.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/artlenburgfordraget.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf

