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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

ATLINGBO

Socken i Banda ting, Hejde setting, Medeltredingen. Skrivs första gången ca 1235 i den äldsta tax-
uslistan som ”Atlingabo” och i den från 1200-talets senare del som ”Ætlingabo”. Sockennamnet 
kommer troligen från namnet ”Atle” (nordisk namnform för hunnern Attila) i betydelsen ”Atles 
ättlingars område”. Namnet är främmande i den gotländska namnfloran och det enda exemplet i 
övrigt är i en förkristen runtext (sannolikt 900-tal) från Hablingbo, då Hailgair, Froste och Atle 
reste sten över Inge(?) och Unne(?). Den förstnämnde tillhörde ”Hagbardsätten”, med sannolikt 
ursprung i Danmark och även de andra namnen ger associationer till områden utanför Gotland.

På platsen för den nuvarande kyrkan uppfördes redan i mitten av 1100-talet en liten kyrka av 
sten. Den torde emellertid ha föregåtts av en tidig stavkyrka då det vid övergången till kristen-
domen blev viktigt för den nya tron att ”inmuta” de viktigaste hedniska, heliga platserna. Under 
”den gamla seden” hade där hållits tredingsblot/offer för hela Medeltredingen och platsen om-
fattades av särskild hofshelgi. Strelow anger årtalet 1049 för denna första stavkyrka, vilket rent 
tidsmässigt kan stämma.

Den nuvarande kyrkan började uppföras med absid och kor i 1200-talets början, i anslutning till 
1100-talskyrkan, men det nuvarande långhuset och tornet tycks ha uppförts i slutet av 1200-talet. 
Tornet har i södra muren ett s k ”hagioskop”, d v s en cell där personer kunde delta i mässan men 
ändå vara avstängda från resten av församlingen.

Den medeltida dopfunten härrör från 1100-talskyrkan och var utförd av den anonyme mästare 
som fått namnet ”Byzantios”.

Från gården Atlings i Atlingbo härstammade visbyborgmästaren Finnraif van Atlinge som avled 
1339.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 2 ½ mark.

  Foto Dick Wase.
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