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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.

NORRLANDA

Socken i Halla och Line ting i Kräklinge setting, Medeltredingen. Skrivs tidigast ca 1235, i den 
äldsta taxuslistan, som ”Norlandum” och i den från 1200-talets senare del som ”Norlanda”. 
Sockennamnet en sammansättning av ”norr” och ”land”.

En äldre kyrka började uppföras under 1100-talet, med absidkor och långhus. Den årtalsangi-
velse som Strelow anger, 1169, förefaller högst sannolik och i 1200-talets början uppfördes det 
nuvarande tornet. Dendrodateringar från 1330 och 1333 i detsamma antyder dock att en brand, 
eller annat, krävt en nybyggnation/renovering. Kort före omkring 1300 revs det äldre koret 
och långhuset och det nuvarande koret uppfördes. Det följdes av det ståtliga långhuset inemot 
1300-talets mitt, men sedan tog det stopp. Verksam vid kyrkan var då den anonyme ”Egypticus” 
och han åstadkom en av öns märkligaste portaler i den södra långhusportalen. I samma del och 
i koret finns målningar av den s k ”Passionsmästaren” från 1400-talets mitt. Dopfuntens fot är 
från 1100-talskyrkan. I tornet hänger en av öns äldsta klockor, gjuten omkring 1250, vilken är 
landets största 1200-talsklocka.

Från Norrlanda härstammade visbyköpmannen Jacob Norrland, vilken 1240, med flera andra 
visbyköpmän, fick gråverk och vax taget av det engelska hovet. För detta erhöll de först 16 år 
senare betalning. Ännu 1584 var Jon Norrland borgare i Visby, men det är osäkert om 
han var av samma släkt.

I socknen finns ruinen av en medeltida magasinsbyggnad i två våningar vid 
Bringes. Liksom vid Lauks i Lokrume är byggnaden delad i två halvor, 
vilket tyder på att fler än gårdsägaren vid Bringes nyttjat huset. Dendro-
dateringar visar att den är uppförd kort efter 1242.

I taxuslistorna har 
socknen en avgift 
om 2 ½ mark.

  Foto Dick Wase.   Foto Wikipedia.
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