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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.

OTHEM

Socken i Forsa ting i Rute setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxus-
listan, som ”Oothem” och i den från 1200-talets senare del som ”Odem”. Sockennamnet antas 
komma från ”otta”, tidig morgon och ”hem”. D v s den tidiga morgonens hem och syfta på 
solens ställning. Ett alternativ kunde vara att koppla till ”aud”, rikedom, som de rikas hemvist.

En 1100-talskyrka har stått på platsen, till vilken de nedre delarna av det nuvarande tornet fo-
gades under förra hälften av 1200-talet. Det är möjligt att året 1211 i den äldre taxuslistan avser 
starten för det bygget. I mitten av århundradet byggdes så det nuvarande koret och långhuset och 
därefter höjdes tornet. Samtida med korbygget är målningarna i korets valv och på triumfbågs-
öppningens norra sida finns en madonna från 1300-talets början. På korets väggar är målningar 
från början av 1400-talet. Dopfunten är möjligen ett verk av mäster Sigraif från 1100-talets slut.

Från Othem socken känner vi tingsdomaren i Forssa, Jacob Klint, 1412, Olof Yting, tingsdomare 
1485-1487, samt Lasse Othemars 1524. Från socknen härstammade sannolikt visbyborgaren och 
skepparen Hegwald de Ner som med hustrun Katarina avled i pesten 1385 och begravdes hos 
visbyfranciskanerna. Deras son Odwat avled 1404 och begravdes med föräldrarna och brodern 
Johannes var franciskaner och avled året innan. Från socknen emanerade sannolikt även Anders 
Bingels, som 1485 fick betalt för ett kar som han gjort till Visborg slott samt Tomas Kyrkeberge 
(Kyrkebjers) som 1487 sålde tyg till samma slott.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 2 ½ mark.

  Foto Dick Wase.
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