
1

Prenummerera på den i särklass 
bästa och mest vetenskapliga 
gotländska historiska tidskrif
ten. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

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.

Tillbaka till hemsidan

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

GOTHEM
Socken i Line ting, i Kräklinge setting, Medeltredingen. Skrivs första gången ca 1235 i den 
äldsta taxuslistan som ”Gaautheym” och i den från 1200-talets senare del som ”Gautem”. Sock-
ennamnet bildat av ordet ”gaut”, utgjutning, flöde (Gothemsån) och -hajm (hem).

Kyrkan är föregången av en stenkyrka från 1100-talet, av vilken inmurade stenskulpturer åter-
står. Äldst i nuvarande kyrkan är absidkoret, vilket uppförts vid 1200-talets början och följdes 
av långhuset, med dess stora romanska portal. Den äldre taxuslistans 1199 kan möjligen avse 
startår för bygget. Planerna var ursprungligen att bygga ett torn över långhusets västra del, men 
de förverkligades aldrig. Istället började man uppföra det nuvarande tornet i slutet av 1200-talet 
och förhöjde det i mitten av 1300-talet. Byggmästaren då var den anonyme ”Egypticus”.

På långhusets norra vägg börjar målningar utförda omkring 1300, vilka fortsätter på den östra 
och södra väggen. På långhusets nordvästra vägg finns också en propagandamålning, tillkom-
men strax efter reformationen, där påven jämställs med den onde Muhammed. Den praktfulla 
korbänken är från 1300-talet. I tornet hänger en klocka som ursprungligen satt i Alva kyrka, 
gjuten 1374.

En dominerande gård måste Kyrkebinge ha va-
rit, från vilken samtliga domare från socknen är 
kända. Dessa är Olof Kyrkebinge 1482-1487 
tingsdomare i Line ting, Tomas Kyrkebinge 
1511 landsdomare och settingsdomare i Kräk-
linge setting, Per Kyrkebinge 1516 tingsdomare 
i Line ting, 1523-1524 settingsdomare i Kräk-
linge setting, landsdomare 1538-1537. Han or-
sakade stor uppståndelse då han 1525 slog ihjäl 
en annan bonde. Tre prostar i Medeltredingen är 
kända från Gothem; Olof Harding, född i Vall, 
prost 1393 och död 1403, Peter Jonsson 1427, 

  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
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/vall.pdf


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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död 1431, samt Jacob 1482. I kyrkan ligger också begravda 
två salumän, borgare i Visby, nämligen Jurien Hek le, av en 
rådmannasläkt, vilken avled 1407 och Werner Herramoder, 
avliden omkring 1410. Från Gothem härstammade Anders 
Bingels som 1485 gjort kar i bryggarhuset på Visborg slott 
och möjligen Tomas Kyrkeberge som 1487 sålde tyg till sam-
ma slott. Denne kan dock möjligen ha varit bonde på Kyrke-
bjärs.

Invid kyrkan står en kastal från slutet av 1100-talet, vilken 
rasade på 1800-talet. Vid Kopungs finns också en medeltida 
gårdsport.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 mark.

Kastalen innan den rasade. Teck-
ning av P A Säve.

Gårdsporten vid Kopungs. Foto Gunnar Svahnström, Bok-
en om Gotland 1945.

Kastalen avbildad av Hilfeling.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/film/visborgslott.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/film/kastal.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/hilfeling.pdf

