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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.

TINGSTÄDE
Socken i Bäls och Forsa ting, Rute setting, Norder treding (senare till 
Lummelunda ting och Bro setting). Skrivs första gången ca 1235 i den 
äldsta taxuslistan som ”Tingstedj” och i den från 1200-talets senare del 
som ”Tingstad”. Sockennamnet betyder ”platsen/stället för (tredings)
tinget”.

Tingstäde var platsen för dels tredingsting, dels tredingsoffer (jmf att 
en stavgård anges ligga nära kyrkan) under heden tid. Det senare gjor-
de att platsen var synnerligen viktig för de kristna att ”inmuta” efter att 
beslutet om att ön skulle vara kristen tagits på Gutnaltinget, förmod-
ligen år 1049 då Strelow uppger att kyrkor i Atlingbo och Fardhem 
byggdes som de första i Medel- och Suder treding. Att Tingstäde sak-
nas i uppgiften beror sannolikt på att Strelow avsåg de första kyrkbyg-
gena i tredingarna och i Norder treding säger han att Lik[g]air Snialli 
byggt den första. Den första kyrkan vid Tingstäde måste ha varit en 
träkyrka.

Under 1100-talet byggdes en traditio-
nell romansk kyrka med långhus och 
absidkor, vilket bygge kan ha påbör-
jats det år Strelow anger, 1169. Om-
kring 1230 höjdes långhuset, samti-
digt som det välvdes och tornets nedre 
delar byggdes. Förebild var interiören 
i S:t Pers kyrka i Visby. I mitten av 
århundradet revs det gamla koret och 
ett nytt uppfördes, tillsammans med 
sakristian. I 1300-talets 
början påbyggdes tor-
net med två våningar. 
I koret finns målningar 
från tiden för bygget 
och i tornrummet från 
början av 1300-talet. 
Triumfkrucifixet är från 
1200-talets andra hälft 
och dopfunten från den 
ursprungliga kyrkan, 
utförd av den anonyme 
mästaren ”Majestatis”.

På kyrkogården står 
en trappgavelformad 
gårdsport som förmod-
ligen ledde in till präst-
gården.

Byggnadsutveckling.

  Foto Dick Wase.

Medeltida gårdsport.
  Foto Dick Wase.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/setting.pdf
http://medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stavgard.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/gutnaltinget.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/strelow.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/atlingbo.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/fardhem.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/likgair.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/strelow.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stper.pdf


Människornas Visby, den över-
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.

Prenummerera på den i särklass 
bästa och mest vetenskapliga 
gotländska historiska tidskrif-
ten. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

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

Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk vi-
kingatid utifrån den s k 
”Bogestenen”.

2         Tillbaka till hemsidan

Från Tingstäde härstammade släkten Dinkstede 
i Visby, inkommen senast under 1200-talet och 
känd genom bl a gardianen i franciskanerkon-
ventet, Tideman de Thinc stadia, som avled ca 
1328. Senare är densamma släkten representerad 
i Stockholm, där Henrik Dinkstede var rådman 
1408-1433 och sonen Erik borgare 1460-1461.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 3 ½ mark.

I Tingstäde ligger också det s k ”Bulverket” i 
Tingstäde träsk. Det var en sorts flyktborg mitt 
ute i sjön och anlades på 1130-talet i form av en 
kvadratisk brygga, med bredd mellan 14 och 28 
meter, som haft hus i  knuttimring och skiftesverk 
stående därpå. Sidorna är 175 m långa och det 
förefaller som om anläggningen inte varit i bruk 
mer än 50-talet år. Förmodligen blev den ostadig, 
övergavs och föll så småningom ihop.

Modell av Bulverket.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stakatarina.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/stakatarina.pdf

