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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

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.

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

ANGA
Socken i Line och Kräklinge ting, Kräklinge setting, Medeltredingen. Skrivs första gången ca 
1235 i den äldsta taxuslistan som ”Angum” och i den från 1200-talets senare del som ”Anga”. 
Sockennamnet kommer av ett adjektiv ”anger”, som betyder ”trång”.

Ursprungligen byggdes kyrkan under 1200-ta-
lets första hälft med absidkor (dendrodaterat  
till 1214/1215) och långhus (dendrodaterat till 
1250).  När man sedan skulle bygga torn till-
fogades inte detta väster om långhuset, som 
är det vanliga, utan istället ovanpå långhusets 
västra del, med tornets östmur vilande på en 
kolonn Övre delen av tornet var under bygg-
nad 1262. I den äldre taxuslistan anges året 
1286, vilket inte ens kan avse Olofsskulptu-
ren, som är tillkommen efter 1290.

I kyrkans valv finns medeltidsmålningar ut-
förda av mäster Halvard i mitten av 1200-ta-
let på uppdrag av Liknvid och hans syster 
Botlikn. Samme Liknvid var med och bidrog 
till kyrkans (tornets och valvens?) byggande 
med två ök, enligt en annan inskrift i kyrkan. 
Utöver honom deltog också Hägmund (fyra 
ök), Hägvid (- ök), Botvid (ett ök), Agnmund 
& Liknvid (ett ök), Fargair (två ök), Ro[d]laik 
(ett ök), Johan (två ök), Hagver (ett ök), och 
Sigulf (två ök), Rodvald (ett ök), Ronvid (två 
ök) och Hallvat (ett ök).

I 1400-talets mitt utförde den s k”Passionsmästaren” bildframställningar utmed kyrkorummets 
väggar. På altaret står ett altarskåp från 1300-talets senare hälft och dopfunten är hundra år äldre.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 1 mark.
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