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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

GANTHEM

Socken i Halla ting i Kräklinge setting, Medeltredingen. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta tax-
uslistan, som ”Gantheym” och i den från 1200-talets senare del som ”Ganteem”. Sockennamnet 
syftar möjligen på ett adjektiv ”ganter”, tok, galning, narr. Det skulle i så fall varit hemmet för 
tokarna.

Kyrkan har, med undantag för fönsteröppningar på 1800-talet och en tillbyggd sakristia 1930 
förblivit oförändrad sedan den färdigbyggts, i 1200-talets mitt. Äldst är, som nästan alltid, koret 
med absiden, vilket uppfördes under 1100-talets andra hälft. I början av 1200-talet uppfördes 
långhuset, vilket enligt Strelows årtalsangivelse kan ha påbörjats eller ha varit färdigt 1210. 
Tornet följde därefter och var färdigt i 1200-talets mitt (dendrodatering 1247). I långhuset pryds 
väggarna av målningar av den s k ”Passionsmästaren” från 1400-talets mitt. Dopfunten är hug-
gen av mäster Hegvald under 1100-talets senare del. Triumfkrucifixet är från tiden för långhu-
sets fullbordande. Altartavlan är en kopia av den verkliga, från 1300-talet. Originalet numera i 
Statens historiska museum.

Gården Hartviks i socknen är med största sannolikhet namngiven efter den tyske salumannen 
Hartwik van Engeren, vilken tillsammans med brodern Leifhard hade etablerat sig på den got-
ländska landsbygden och åren 
1374-1376 förekommer i flera 
brev angående arvet efter deras 
halvbror, Jacob Gote.

I taxuslistorna har socknen en 
avgift om 2 ½ mark.

  Foto Dick Wase.
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