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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

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 Gotlands 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

Tillbaka till hemsidan

VAMLINGBO
Socken i Hoburgs ting i Hoburgs setting, Suder treding. Skrivs i bägge taxuslistorna, som 
”Wamlingabo”. Sockennamnet troligen av ordet ”vamb”, om olika runda terrängformationer. 
Vamblingarna var de som bodde, hade sitt bo där.

En stenkyrka byggdes redan på 1100-talet, av vilken rester av tornet återfunnits och till vilken 
dopfunten, av den anonyme mästaren ”Byzantios”, hört. I början av 1200-talet uppfördes nuva-
rande kor (daterat 1213 i öst och 1220 i väst) och långhus i anslutning till det äldre tornet. Det 
senare ersattes i mitten av 1300-talet av ett högt torn, väl i klass med S:t Clemens i Visby och 
Dalhem. Vid ett blixnedslag 1817 rämnade dock tornet och det kapades ner till nuvarande höjd 
och stödmurarna uppfördes. På långhusets nordvägg ses en av de största muralmålningarna på 
ön, då ärkeängeln Mikael väger kejsar Henriks själ, tillkommen efter långhusets färdigställande. 
Altartavlan är från 1300-talets första hälft.

Från Vamlingbo är två domare kända, Olof Gerolds i Hoburgs ting 1485-1487 och Jacob Vest-
lands i samma ting 1516-1524. En prost från socknen är också känd, Jon Petersson, prost i Suder 
treding, avliden 1454.

På vägen mellan Vamlingbo och Hamra, vid Fredarve, ligger ruinen av ett medeltida stenhus. 
Troligen ett bostadshus. I socknen finns också lämningar av ett medeltida förrådshus vid den 
övergivna gården Kastelle.

I taxuslistan har socknen 6 marks avgift i den äldre och 4 i den yngre.

  Foto Wikipedia.

Planritning över huset vid Fredarve 
av Hilfeling.
.

  Foto Torsten Svensson.

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

