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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

VÄSKINDE
Socken i Lummelunda och Bro ting i Bro setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den 
äldsta taxuslistan, som ”Weskinde” och i den från 1200-talets senare del som ”Westkind”. Sock-
ennamnet av ordet ”kind”, ett område där en folkstämma bor. Namnet förutsätter rimligen att det 
i forntiden också funnits ett Östkinde.

Under 1100-talets senare del uppfördes en ordinär absidkyrka, vilken efter mitten av 1200-talet 
började ersättas. Först byggdes det nuvarande koret, vilket omkring 1300 följdes av nuvarande 
långhus (golv dendrodaterat till ca 1290) och torn (dendrodaterat 1305). Någon ombyggnad 
torde ha vidtagits i koret i början av 1300-talet (dendrodatering 1309). Tornet var ursprungligen 
högre men har drabbats av det öde som flera kyrkor utsatts för; storm eller blixt har demolerat 
de övre delarna (jmf S:t Clemens). I den breda södra muren har skapats två rum, av vilka det 
östra varit en bönekammare med ett hagioskop, där den ur den kyrkliga gemenskapen uteslutne 
kunde följa gudstjänsten och det västra en sakristia. I korvalvet är målningar från 1200-talets 
mitt, i långhuset och på korets norrvägg härrör vissa valv och väggmålningar från omkring 1300. 
I långhuset är också målningar av den s k ”Passionsmästaren” från 1400-talet. Krucifixet över 
triumfbågen är ett bygdearbete från 1200-talet. Ett mindre processionskrucifix är från 1300-talet. 
Dopfunten är huggen av den anonyme mäster ”Majestatis” i 1100-talets senare del.

En tingsdomare är känd från socknen, Bertel Overhedhuse som 1538 var tingsdomare i Bro. Från 
socknen härstammade visbyköpmannen Olof Gelling, som 1460 exporterade varor till Danzig/
Gdansk, och sonen(?) Johan som 1493 anlände med sitt skepp till Reval. En annan visbysläkt 
från socknen var sannolikt ”Wis”, känd med Greger som 1532 var borgarombud för förhandling-
ar med gotländska landsbygden.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 3 mark.

  Foto Dick Wase.
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