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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

HALLA
Socken i Halla ting i Kräklinge 
setting, Medeltredingen. Skrivs 
första gången ca 1235 i den 
äldsta taxuslistan som ”Hallw” 
och i den från 1200-talets senare 
del som ”Hallo”. Sockennamnet 
sannolikt av substantivet ”häll”, 
”stenhäll”, klippa, alternativt 
”hall”, byggnad.

Äldst är långhuset, som uppförts 
omkring 1200 och till vilket hört 
ett äldre kor. Det kan vara invig-
ningen av den kyrkan som avses 
i Strelows årtalsangivelse 1196. 
Tornet är byggt något senare, 
omkring 1225. Det nuvarande 
koret inledde en planerad ut-
vidgning av kyrkan i mitten av 
1300-talet, men endast detta 
färdigställdes. I altarväggens 
fönster finns rester av medel-
tida glasmålningar. Koret är 
också prytt med målningar från 
1400-talets mitt av den s k ”Pas-
sionsmästaren”. Dopfunten är 
huggen av mäster Hegvald under senare delen av 1100-talet 
och triumfkrucifixet är från 1400-talet.

Inmurad i väggen i korets sydöstra hörn sitter ett runstens-
fragment som troligen hänsyftar på striderna i det slaviska 
Lubeke 1093 (ett ytterligare fragment finns i en äldre av-
bildning). Den berättar att den gode (duktige) lekaren (spel-
mannen) och hans hustru reste stenen efter deras ende son, 
Gairhielm, som dräpts av lübeckare (leybikar).

En domare (i Halla ting), Botwid, är känd enligt sin grav-
sten i kyrkan från 1300-talet, men vi kan inte knyta honom 
till någon gård. I Visby fanns en släkt sedan 1200-talet som 
bar sockennamnet, känd bl a genom bröderna Johannes och 
Fredrik van Halle som 1350 vardera fick 10 mark i kusinen 
Johannes van Kastelles testamente. En son till den först-
nämnde, Laurens van Halle, blev 1384 dödad i Falsterbo av 
Stralsundsborgaren Heine Kardyan.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 2 ½ mark.

  Foto Dick Wase.
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