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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 me
deltid 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

FLERINGE

Socken i Rute ting i Rute setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslis-
tan, som ”Fleytinge” och i den från 1200-talets senare del som ”Fladinge”. Sockennamnet går 
sannolikt tillbaka på ett nu utdött ”flaidh”, ”jämn bergyta”, ”reva”. Kanske avser det ”revan” i 
naturen i form av den sterila klapperstensryggen Burgar och de som bodde i trakten av den blev 
då ”flaidhingar” och bygden ”Flaidhinge”.

Kor och långhus har uppförts i ett svep under 1200-talets tredje fjärdedel. Möjligen anger den 
äldre taxuslistan startåret, 1232. Under samma århundrades tredje fjärdedel uppfördes tornet. På 
grund av en brand 1676 finns inga medeltida inventarier bevarade. I långhuset och koret finns 
rester av 1400-talsmålningar, utförda av den s k ”Passionsmästaren”. Dopfunten har tidigare 
tillhört Visborgs slottskyrka.

Ilyan Skymming var tingsdomare i Rute ting 1511-1535. Från den gården härstammade också 
en redan under 1300-talet förtyskad släkt i Visby, då Lodwig Skymming/Skimming handlade på 
Reval 1378-1384. I samma stad blev hans son(?), Tideman Skimming medlem i ett gille 1391.

I socknen, i norra delen av Fårö-
sund, ligger en vik skyddad av land-
tungan ”Hau gröno”. Under medel-
tiden fanns här ett litet kapell, och 
några gravar är lokaliserade i dess 
närhet. Sannolikt hänger hamnen 
ihop med visbyfiskares och andras 
verksamhet.

I taxuslistorna har socknen en av-
gift om 1 ½ mark.

  Foto Dick Wase.
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