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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

Livet på Visborg slott, 
av Anders R Johansson. 
Den ultimata boken om 
den en gång stora och 
mäktiga borgen i Visbys 
sydöstra hörn.

Tursagrind. Spännande, 
övernaturlig läsning för 
ungdomar från ca 10 års 
ålder och uppåt. Även 
med motiv från Gotland.

De medeltida Visbykyrkorna. 
Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.

VALL
Socken i Stenkumla ting i Hejde setting, Medeltredingen. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta 
taxuslistan, som ”Wallj” och i den från 1200-talets senare del som ”Wall”. Sockennamnet kom-
met av ordet ”vall”, vall, slätt.

Förekomsten av en dopfunt, utförd av den anonyme mästaren ”Majestatis”, antyder att det fun-
nits en äldre kyrka på platsen. Möjligen kan Strelows årtalsangivelse 1167 ange starten på det 
bygget. I början av 1200-talet har nuvarande absidkor och långhus uppförts och i 1200-talets 
mitt har tornets nedre delar byggts, vilka höjts till nuvarande höjd i århundradets slut. I tornets 
södra mur är ett litet rum inrymt, som troligen tjänstgjort som bönekammare med ett hagioskop, 
för sådana som var avstängda från att delta i mässan. I absiden finns en nisch med rikt snidade 
medeltida dörrar skänkta av Olof i Himundafi (Hegmundsarve) till minne av fyra av hans barn. 
I västfönstret i tornet finns en rest av glasmålningar.

Från Vall är sannolikt tre domare kända. Peder Harding, som 1288 i så fall varit settingsdomare i 
Bro setting, Audvald Bryungs 1372 och Botild i Levide, 1412 tingsdomare i Stenkumla. En prost 
är också känd, Jacob i Vall som var prost i Visby och medeltredingen 1402-1412. I kyrkan ligger 
också gravstenen över samme Peder Harding, en av öns sex anförare i inbördeskriget 1288. Han 
tillhörde en ursprunglig Visbysläkt som etablerat sig i Vall och namngivit gården Hardings. Fort-
farande 1800 fanns även hans farfars sten kvar 
i kyrkan, men då kallades gården Hardingabo.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 3 mark.

  Foto Dick Wase.


