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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

De medeltida Visbykyrkorna. 
Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.

Livet på Visborg slott, 
av Anders R Johansson. 
Den ultimata boken om 
den en gång stora och 
mäktiga borgen i Visbys 
sydöstra hörn.

Dick Wase i Haimdagar 
1998-2019. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

Tillbaka till hemsidan

FOLLINGBO

Socken i Dede ting i Bro setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslistan, 
som ”Forthingaboe” och i den från 1200-talets senare del som ”Fardingabo”. Sockennamnet 
möjligen från ordet ”fardh” (färd), en plats där man enkelt kan färdas. De som då bodde där blev 
”fardhingar”. Alternativt från ett verb ”forta”, skynda, raska på. De som bodde i trakten kan då 
ha varit känd för att ha bråttom och blev ”forthingar”.

Omkring 1200 byggdes långhus och torn, till vilka sannolikt hörde ett romanskt absidkor. Det 
var antagligen färdigt år 1222, vilket år anges i den äldsta taxuslistan. I slutet av 1200-talet revs 
det gamla koret och det nuvarande byggdes istället. Avsikten var att fortsätta bygga, men de 
sämre ekonomiska tiderna tillät det inte. Dopfunten är medeltida men taket i långhuset fick sina 
målningar i slutet av 1600-talet.

1288 omnämns Botulf Kalling som tingsdomare i Dede ting och 1523 och 1528 innehade Las-
se Norrby det ämbetet. Från gården Kallings kom också visbyköpmannen Kallinger som med 
kompanjonen Sigleif Susse 1305 utförde korn och malt från Lynn i England. Att han var hemma-
hörande i Visby visas av sonen(?) Olseke Kalling som 1320 fick ett tillfälligt burskap i Lübeck.

På gården Hallfredas marker återfanns 1924 och 1931 två fragment av minnesstenen över den i 
Gutasagan omtalade Bot[g]air, från grannsocknen Akebäck.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 mark.

  Foto Torsten Svensson.
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