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Prenummerera på den i särklass 
bästa och mest vetenskapliga 
gotländska historiska tidskrif-
ten. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk vi-
kingatid utifrån den s k 
”Bogestenen”.

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

Livet på Visborg slott, av An-
ders R Johansson. Den ultima-
ta boken om den en gång stora 
och mäktiga borgen i Visbys 
sydöstra hörn.

Tillbaka till hemsidan

Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

HABLINGBO

Socken i Hablinge ting i Hoburgs setting, Suder treding. Skrivs första gången ca 1235 i den älds-
ta taxuslistan som ”Hagbardlinghabo” och i den från 1200-talets senare del som ”Hagbardlinga-
bo”. Sockennamnets förled av dopnamnet ”Hagbard”, vilken man troligen inflyttat från danskt 
område och som tycks ha varit anfader till en framstående släkt i socknen. Till denna hörde 
den Hailgair som med kompanjonerna(?) Froste och Atle i slutet av 900-talet gjorde sten över 
Inge(?), NN och Unne(?) och vilken sten nu står i tornrummet. Även den andra stenen där – den 
som sönerna [H]vatar och Hailgair i mitten av 1000-talet reste över fadern Helge, vilken troligen 
stupat under kung Knuts tåg för den tredje danagälden i England 1018 – kan knytas till medlem-
mar av denna inkomna ätt, ”Hagbardlingarna”. Det har föreslagits att Hagbard kan ha varit son 
till danske kung Helge den omtyckte, vilken omkring 880 detroniserades av den svenske Olof. 

Under 1100-talet har en nu delvis försvunnen kyrka uppförts som föregångare till den nuvaran-
de. Av den återstår endast tornet, från 1200-talets början, och den norra långhusportalen, vilken 
i sig är unik på Gotland och har sina förebilder närmast i Skåne. Denna koppling kan kanske 
sökas i Hagbardlingarnas danska ursprung och de kontakter de vidmakthöll med det gamla hem-
landet (jmf Helges utfärd med kung Knut). Den romanska kyrkans kor och långhus revs i slutet 
av 1200-talet och istället började det nuvarande långhuset och koret att uppföras i början av 
1300-talet (dendrodatering 1319). Det planerade tornet i väster kunde dock, p g a de försämrade 
tiderna från 1300-talets mitt, aldrig byggas. Portalerna på kyrkans sydsida är rikt skulpterade 
av den anonyme mästaren ”Egypticus”. I koret finns spår efter målningar utförda i mitten av 
1400-talet av den s k ”Passionsmästaren”.

  Foto Dick Wase.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/setting.pdf
http://medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf


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

Visby medeltida ringmur ‒ tu-
ren runt muren. Den bästa och 
mest perfekta skriften för din 
tur runt Visby ringmur.

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.

Texter kring Gotländsk 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

2         Tillbaka till hemsidan

Två domare från socknen, bägge tingsdomare i Hablinge ting, är kända. 1412 Botwid i Havor 
och 1524-1538 Olof Burg. Till Visby inflyttade redan i 1100-talets mitt den ovan nämnde Hail-
gair av Hagbardlingarnas ätt där han begravdes omkring 1175 i S:t Hans kyrka. Han var möjli-
gen anfader för den senare visbysläkten ”vid/från Fältet” (van deme Velde), känd bl a genom den 
Hailgair vid Fältet som 1221-1223 var rådman i Münster i Tyskland. Till Visby flyttade också 
någon från gården By på 1200-talet, då Jöns By med sonen Nicolaus 1336 flyttade därifrån till 
Stralsund. 1487 var Niels Halwards, med ursprung i Hablingbo, daglönare/arbetskarl i Visby.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 mark.

Stenarna i Tornrummet. Den vänstra som restes av Hailgair, Froste och Atle, den högra som 
restes av Hvatar och Hailgair.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf

