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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 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.

TRÄKUMLA
Socken i Stenkumla ting i Hejde setting, Medeltredingen. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta 
taxuslistan, som ”Trekumblum” och i den från 1200-talets senare del som ”Trekumbla”. Socken-
namnet anses komma sig av att Träkumla fortfarande hade en träkyrka då Stenkumla fick en av 
sten. Det förutsätter rimligen att de ursprungligen utgjort en gemensam bygd ”Kumla”, annars 
bör det referera till gravar av något slag. Något som tyder på det senare är att socknen tycks ha 
inrättats sent.

Träkumla tycks vara en av de sista socknarna som tillkom på ön, i samband med att sockenor-
ganisationen förmodligen slogs fast, liksom Näs, Bara, Elinghem, Östergarn och Gann, så som 
syns i den äldsta taxuslistan. Koret är uppfört vid 1200-talets mitt, medan långhuset och det som 
skulle bli torn byggts under 1200-talets andra hälft. En inskrift i kyrkan anger att kyrkan invig-
des 1 september 1287, ett år som också Strelow anger. Den äldsta taxuslistan anger istället året 
1286 som invigningsår. På södra långhusmuren finns målningar av den s k ”Passionsmästaren”, 
från 1400-talets mitt. Altartavlan är från 1300-talets början och triumfkrucifixet från 1400-talet, 
utfört med ett från 1200-talet som förebild.

Kyrkan stod öde en lång tid under 1800-talet, men iståndsattes åter 1917.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 1 mark.

  Foto Dick Wase.

Träkumla ödekyrka.
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