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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

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

LOKRUME

Socken i Bro ting i Bro setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslis-
tan, som ”Laukarum” och i den från 1200-talets senare del som ”Lowkarum”. Sockennamnet 
sammansatt av ”lauka”, lök i genitiv pluralis och ”rum”, öppen plats, fält, d v s ”lökarnas öppna 
plats”.

Redan under 1100-talets senare del byggdes på platsen en kyrka med absidkor, långhus och 
ett litet torn. Under 1200-talets andra fjärdedel byggdes sedan det nuvarande koret, kanske av 
samme byggherre som påbörjat det avbrutna bygget vid Drotten i Visby. I mitten av 1200-talet 
fortsatte man med långhuset och sist byggdes tornet. I den äldre taxuslistan anges att Lokrume 
”är byggd” (ædificum) 1277, vilket måste avse tornet. Det är dock oklart om det avser att bygget 
är färdigt eller om det påbörjas. Av den en gång rikt målade kyrkan återstår i princip inte mer än 
målningen i triumfbågen. Spår av 1400-talsmålningar har konstaterats, men alltför fragmentaris-
ka för att kunna återskapas. Dopfunten är från den ursprungliga kyrkan, huggen av den anonyme 
”Majestatis” Vid korets norra vägg står en korbänk, vars gavlar är från 1200-talet.

Ett flertal domare är kända från socknen. Tidigast Liknat av Biernunge (Björnungs), vilken 1344 
var norder tredings landsdomare. 1380 avled Gervid Lauk, även han landsdomare för norder 
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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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treding, vilken också hade en vapensköld med 
bomärke och en liten stiliserad lök, hämtad från 
släktingen i Visby (se nedan). 1408-1412 var 
Tomas i Lokrume tingsdomare i Bro ting. Utan 
tvekan är det gårdsnamnet Tomasse som avses 
och han torde vara identisk med norder tredings 
landsdomare Olof Tomasse 1424-1425. Hans 
sonson(?) Olof Tomasse var tingsdomare i Bro 
1485-1487 och dennes son, eller sonson, Jacob 
Tomasse är känd som tingsdomare 1516-1535. 
Emellan de bägge var dock Laurens Lauks 
tingsdomare 1511.

Från Lokrume och Lauks härstammade visbys-
läkten Louk, känd genom bröderna(?) Nickel 
och Andreas/Drewus vilka 1370 förde kontanter 
mellan Lübeck och Visby. Nickel var samma år 
rådman och handlade även på Reval/Tallin 1379 
och 1384. Från Haltarve (Halwatarve) härstam-
made möjligen Mikael Halwater som 1398 seg-
lade mellan Visby och Lübeck och (sonen?) Nicolaus Halwat som 1424 seg-
lade på England.

Vid Lauks fanns fortfarande på 1700-talet ruinen av ett fyra våningar högt hus, ”stort som en 
kyrka” men idag återstår endast ett medeltida förvaringshus i två våningar, vilket under me-
deltiden varit splittat på två halvor, sannolikt för att fler än lauksbonden förvarade gods i huset. 
En dendrodatering av mellanväggen på övervåningen daterar huset till ca 1373. Ett medeltida 
fundament till gårdskors är också bevarat, men det nuvarande korset är ett sentida återskapande.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 mark.
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