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Visby medeltida ringmur ‒ tu-
ren runt muren. Den bästa och 
mest perfekta skriften för din 
tur runt Visby ringmur.

Livet på Visborg slott, 
av Anders R Johansson. 
Den ultimata boken om 
den en gång stora och 
mäktiga borgen i Visbys 
sydöstra hörn.

Texter kring Gotlands 
medeltid. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

Tillbaka till hemsidan

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

RUTE

Socken i Rute ting i Rute setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslistan, 
som ”Rutar” och i den från 1200-talets senare del som ”Ruta”. Sockennamnet möjligen av ett 
”ruta”, växa upp, tillväxa väl, vilket kan tyda på god växtlighet i området då det namngavs. Ett 
annat alternativ är en annan betydelse av samma ord, nämligen ”leva i sus och dus”, ”svira” och 
namnet kan då avsett att folket på platsen var särskilt begivet på nöjen och lössläppt.

En äldre 1100-talskyrka har föregått den nuvarande. Omkring 1240 har det äldre koret rivits och 

  Foto Dick Wase.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/setting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf


Människornas Visby, den över-
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.
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Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk 
vikingatid utifrån den 
s k ”Bogestenen”.

Dick Wase i Haimda-
gar 1998-2019. Vik-
tig forskning kring 
medeltidens Gotland.De medeltida Visbykyrkorna. 

Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.

2         Tillbaka till hemsidan

det nya rests. Det har följts av det äldre långhusets rivning och uppförande av det nuvarande. Sist 
har tornet byggts, för vilket invigningsåret 1260 kan gälla, enligt den äldre taxuslistan. I korets 
och långhusets valv finns målningar från 1200-talet. På långhusets norra och sydliga vägg så-
dana från 1400-talet, utförda av den s k ”Passionsmästaren. Triumfkrucifixet är från 1200-talets 
mitt, samtidigt med kyrkan.

Från Rute socken är fyra domare kända under medeltiden; Jacob Bränting tingsdomare i Rute 
1412, Jon Alvena, norder tredings landsdomare 1454, Jacob Koparve, tingsdomare 1485-1487, 
samt Lauris Siglaif, tingsdomare 1538. Från socknen härstammade åtminstone tre visbysläkter, 
kända genom bl a Henrik Talinge med hustrun, Haseke Pleskow, vilken den senare avled 1333. 
Vidare rådmannen Jesse Rute 1384, känd som handlande på Brügge redan 1370 och Hans Rute 
som 1493 hade gods på ett på Gotland förlist skepp, samt Peter Ale som 1388 givits 20 mark i 
ett testamente, Olof Ale vars skepp 1458 uppbringats av kapare från Danzig och borgmästaren 
Asmuss Ale 1485-1487. Kyrkoherden herr Herman 1523 var född i Visby.

I Rute ligger också det s k ”Fardume slott”, med ”Sören Norrbys källare”. Det är överst ”slottet”, 
en kastalliknande byggnad som är bevarad till tre våningars höjd, förmodligen från tiden om-
kring år 1200. Vid vägen ligger ett medeltida förrådshus i två våningar, ”Sören Norrbys källare”, 
möjligen med en bostadsdel närmast ”slottet”.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 3 mark.

  Foto Dick Wase.
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