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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 med-
eltid som har skrivits. 
Även den mest auten-
tiska medeltidsromanen 
som skrivits i landet.

Tursagrind. Spännande, 
övernaturlig läsning för 
ungdomar från ca 10 års 
ålder och uppåt. Även 
med motiv från 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.

LUMMELUNDA

Socken i Lummelunda ting i Bro setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta 
taxuslistan, som ”Lomalum” och i den från 1200-talets senare del som ”Lomalunde”. Socken-
namnet sannolikt sammansatt av ”lomma”, ficka/kjortelsäck/hemlig gömma och ”lund”, hednisk 
kultplats.

I slutet av 1100-talet började en stenkyrka att byggas, med ett absidförsett kor, långhus och 
torn, vilken var färdigställd en bit in i 1200-talet. I mitten av 1300-talet avsåg man att bygga 
en ny, stor kyrka, men endast koret färdigställdes och anslöt till det gamla långhuset och tor-
net. D v s att det blev en som brukar benämnas ”klövsadelkyrka”. I tornbågen finns målningar 
från 1200-talets slut, då densamma vidgades. Vid korbygget uppfördes målningar på sydväggen 
och på 1400-talet skapade ”Passionsmästaren” en yttersta domen på nordväggen, samtidigt som 
kristi passion tillkom på långhusets nordvägg. Dopfunten är från 1200-talet.

Inga domare är kända från Lummelunda socken, men en intressant sak är 
att tingsdomaren i Lummelunda ting 1412 var visbyborgaren Nikles Fing-
er. Från socknen härstammade dock visbysläkten Lundeberge (Lundebjers), 
vilken inkom senast i början av 1200-talet. Ett sigill, prytt med vapensköld, 
från omkring 1260-1270, tillhörde rådmannen herr Jones Magnusson de 
Lundeberghe. Hans ättling, Mikael Lundeberghe, övertog 1368 en tomt in-
till munkarna i Reval.

I taxuslistorna har sock-
nen en avgift om 3 mark.

  Foto Dick Wase.
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