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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 Gotlands 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

Tillbaka till hemsidan

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

Säckpipeblåsaren.

MARTEBO

Socken i Lummelunda ting i Bro setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta 
taxuslistan, som ”Martaboe” och i den från 1200-talets senare del som ”Martabo”. Sockennam-
net möjligen av ”mar”/”marta”, små insekter, mal, mått (jmf forntyskans ”merjan”, slita, bita) 
och bo. Kanske det var en insektsrik plats i forntiden?

En romansk kyrka från slutet av 1100-talet till vilken det nuvarande tornet, från 1200-talets första 
hälft, hörde, föregick den nuvarande kyrkan. Allt utom tornet revs i slutet av 1200-talet och nu-
varande kor och långhus uppfördes under ett antal år (med östväggen i långhuset dendrodaterad 
till 1304). Något nytt stort torn blev dock aldrig verklighet. Kyrkan är ovanligt väl utrustad med 
figurskulptur och en säckpipeblåsare på kapitälbandet i den norra portalen visar att detta instru-
ment, via Frankrike eller England, nådde Gotland innan det nådde Tyskland. Förmodligen var 
det verkstaden kring den anonyme ”Egypticus” som utförde arbetet. Vid tornets södra sida ligger 
en bönekammare med ett s k hagioskåp, vilken användes av personer som var avstängda från att 

delta i mässan. I koret och östra långhuset finns 
målningar från den tid dessa uppfördes. Dop-
funten är samtida med tornet, 1200-talets mitt.

Från Martebo är ett flertal domare kända, dock 
samtliga utan angivande av gårdshemmahö-
righet. Den först kände är Gerwid av Martebo, 
tingsdomare i Lummelunda 1288, följd av den 
ca 1326 avlidne och hos visbyfranciskanerna 
begravde Randulf av Martebo, 1408 Peter i 
Martebo, tingsdomare, vidare 1485-1487 Jacob 
Martebo, tingsdomare och slutligen Per Marte-
bo, tingsdomare i Lummelunda 1523 och 1538 
settingsdomare i Bro.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 3 mark.
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