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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

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

HANGVAR

Socken i Forsa ting i Rute setting, Norder 
treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta 
taxuslistan, som ”Hangwerj” och i den från 
1200-talets senare del ”Haangwar”. Socken-
namnet möjligen av en sammansättning av 
ordet ”hang” (hängande) och war[ð] (strand), 
syftandes på kyrkbyns läge vid en numera ut-
dikad myr.

Koret och långhuset är äldst, uppfört under 
1200-talets första hälft. Såväl Strelow som den 
äldre taxuslistan uppger året 1218 för kyrkan, 
vilket möjligen kan tänkas avse korets invig-
ning eller byggets början. Tornet är från mitten 
av århundradet. Ett fragmentariskt triumfkruci-
fix, nu i Gotlands fornsal, från 1100-talet kan 
indikera en äldre träkyrka. Dopfunten är från 
1200-talets första hälft. Kyrkan företer stora 
likheter med Hall, Gann och Elinghem, varför 
man kan misstänka att samma byggnadshytta 
uppfört dem.

En domare från socknen är känd, Jacob Hang-
var, vilken var landsdomare för Norder treding 
1443 och 1447. Härstamning från Hangvar 
(Kassle gård) hade kanske den Jacob Kassler 

vars sigillstamp från omkring 1320 hittats i Visby. Hans ättling(?), Henrik Kassler, förde 1379 
gods mellan Visby och Lübeck. Från Hangvar härstammade möjligen också den Botulf Waste 
(en numera försvunnen gård i socknen) som 1500 köpte hus på S:t Hansgatan i Visby. Kyrkoher-
den Hans Bonsack 1523 var född i Visby.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 1 ½ mark.

  Foto Dick Wase.
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