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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

Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk vi-
kingatid utifrån den s k 
”Bogestenen”.

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

GRÖTLINGBO

Socken i Eke ting i Hoburgs setting, Suder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslis-
tan, som ”Grotlingabo” och i den från 1200-talets senare del som ”Grøtlingabo”. Sockennamnet 
möjligen av ett substantiv ”graut/grut” (grus, sten). Platsen var då ”grautlingarnas” bo/gård.

En romansk stenkyrka från 1100-talet (efter 1149) föregick den nuvarande kyrkan. Det årtal som 
anges i den äldre taxuslistan, 1199, bör avse denna kyrka, vilken haft mäster Sigraif som bygg-
mästare. Senare under 1200-talets första hälft fogades det nuvarande tornet till denna äldsta kyrka. 
I detta hänger en klocka som är gjuten 1384. Vid mitten av 1300-talet uppfördes nuvarande kor 
och långhus under ledning av den anonyme mäster ”Egypticus”. I koret finns valv och väggmål-
ningar samtida med detsamma, liksom också glasmålningarna är. Dopfunten, av mäster Sigraif, är 
från 1100-talets slut (en dopfunt från 1700-talet finns också) och triumfkrucifixet från mitten av 
1200-talet. Ett par åtgångna helgonbilder, S:t Olof och S:t Lucas(?) finns i Gotlands fornsal.

I Grötlingbo framträder särskilt gården Kattlund(s) framför andra. Två av de tre kända domarna 
från socknen kom därifrån, nämligen Botulf Kattlund, tingsdomare i Eke ting 1412 och hans 
namne Botulf Kattlund, vilken 1447 var landsdomare för Suder treding. Den tredje var Malde 
Roes, tingsdomare i Eke 1524-1538. Att Kattlund(s) var en viktig gård understryks också av att 
Johannes Kattlund 1294 var gutnisk rådman i Visby. Tillsammans med den tyske Andreas van 
Kampen var han sändebud till England för att försöka få loss tolv koggar, som beslagtagits i 
Skarborough. Även hans son, Peter Kattlund, tycks ha handlat i England.

  Foto Dick Wase.
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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.

2         Tillbaka till hemsidan

Kattlunds gård är en gård med många byggnader och byggnadsdelar bevarade från medeltiden. 
Den är huvudsakligen från 1200-talet. Platsen var under förkristen tid en kultplats för gudinnan 
Freya, vars vagn drogs av hennes djur, katten.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 mark.

  Foto Dick Wase.
Till vänster ladan vid Kattlunds 1976. Till höger Freya ridandes på en katt. Målning i domkyr-
kan i Schleswig.

Till vänster byggnadsutvecklingen vid 
Kattlunds gård, till höger ladan under 
medeltiden.

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

