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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.

FOLE

Socken i Bro ting i Bro setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslistan, 
som ”Folij” och i den från 1200-talets senare del som ”Fola”. Sockennamnet osäkert, men möj-
ligen kommer det av ett verb ”fola”, i betydelsen dölja. Alternativt ett annat verb ”Fóla”, föla 
(om ston). Med tanke på att gotlänningarna under större delen av medeltiden är stora exportörer 
av hästar kanske det sistnämnda är mest troligt?

Kyrkan har föregåtts av en romansk liten absidkyrka, till vilken tornet byggdes omkring år 1200. 
Vid mitten av 1200-talet började nuvarande kor och långhusets östra del att byggas. Efter ett 
uppehåll i arbetet återupptogs det, sannolikt 1280 eftersom den äldre taxuslistan anger att kyrkan 
1280 ”byggdes”. På kyrkans nordvägg hänger triumfkrucifixet från mitten av 1200-talet, sedan 
1840-talet övermålat. Dopfunten, från början av 1200-talet, tror man har skapats av två mästare, 
eftersom fot och cuppa skiljer sig något i stil.

1288 omnämns Botulf av Fole då han var domare i Bro ting. 
Kyrkoherden Olof Butta, som avled 1489, var född i Visby.

I Fole, vid gården Vatlings, ligger ett välbevarat medeltidshus 
från 1200-talet i tre våningar, där den understa har varit farstu 
och förråd, mellanvåningen gillesstuga och överst ett loft, med 
en rundbågig hissport på den västra gaveln. Till mellanvåning-
en har man nått via en trappa till en port på södra sidan. Öster 

   Foto Dick Wase.

  Foto Dick Wase.

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

om huset, var fogat en enplans dagligstuga, i förbindelse med förrådet, vilken numera är ersatt 
av en sentida byggnad.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 mark.

Vatlings i Fole under 1200-talet. Ur Boken om Gotland 
1945.

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

