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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.

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.

BARLINGBO
Socken i Endre ting i Bro setting, Norder treding. Skrivs första gången ca 1235 i den äldsta 
taxuslistan som ”Bardlingaboe” och i den från 1200-talets senare del som ”Bardlingabo”. Sock-
ennamnet möjligen bildat av ordet ”bard”, en långsträckt terrängform. Bardling var då dem som 
bodde vid denna ”bard” och deras gård/bo var det numera försvunna ”Bardlingi”.

Den nuvarande kyrkan har haft en tornförsedd föregångare i sten, från 1100-talet. Denna kyrkas 
kor ersattes under 1200-talets fösta hälft av det nuvarande koret. Möjligen är det början på det 
bygget som året 1200 i den äldre taxuslistan avser. Efter koret fortsatte ombyggnaden med lång-
huset, vilket utan valv stått färdigt i århundradets mitt. Emellertid är långhusportalen senare till-
kommen. Omkring 1280 välvdes lånhuset och tornet byggdes. Rosettfönstret i västmuren inspi-
rerades förmodligen av S:t Nicolai i Visby. Omkring 1280 tillkom valvmålningarna i långhuset 
och under 1300-talets senare del absidens sex apostlafigurer. Triumfkrucifixet anskaffades vid 
korets färdigställande, dopfunten är från 1100-talets senare hälft och kyrkklockan gjöts 1440.

En prost i Norder treding är känd som kyrkoherde i Barlingbo, nämligen Botnjut 1380-1393. 
Gården Licksarve i socknen ägdes före 1387 av nunnorna i Solberga kloster. Detta år sålde 
de den till Visbyborgaren Nikles Sudergute. Visbyköpmannen Jan Stave, som 1367 handlade i 
Brügge, härstammade kanske från gården Stave i socknen.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 3 mark.
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