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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

BOGE

Socken i Bäls ting i Bäl setting, Norder treding. Skrivs första gången under 1000-talets första 
hälft som ”Bugi” på en runsten vid Vidbo kyrka i Uppland. Därefter ca 1235 i den äldsta taxus-
listan som ”Boghi” och i den från 1200-talets senare del som ”Boghe”. Sockennamnet kan an-
tingen gå tillbaka på en terrängformation i form av en höjd, eller ett ”bug” i beteckningen ”bukt, 
vik”, åsyftandes den vikingatida hamnen. Vid densamma stod tidigare en runsten från 900-tal 
som berättade att [H]rafn omkommit i Dnjeperforsen Aiforr.

Bjärt ställdes denna sten [av]
Hagbjörn, brodern,
[H]rodvisl, Austain, Emund
som ställt upp sten efter [H]rafn.
Söder om Rufstain kom han
långt i Aiforr.
Vifill gav uppdraget.

Vifill var en hednisk prästerlig funktion.

Bogevik var en viktig hamn fram till senast omkring 1100, då verksamheten upphör. Sannolikt 
var det Norder tredings centralhamn.

En äldre kyrka stod på platsen innan den nuvarande tillkom. Möjligen avser Strelows årtal 1190 
invigningen av densamma kyrkan. I mitten av 1200-talet byggdes det nuvarande koret och sa-
kristian i anslutning till den äldre kyrkans långhus. Nästa bygge var tornet, vilket följdes av det 
nuvarande långhuset under 1200-talets senare del.

I koret finns målningar som utfördes efter dettas färdigställande, i långhuset från 1400-talet av 
den s k ”Passionsmästaren”. Dopfunten är från 1200-talet.

1857 skadades tornet svårt i en 
storm och ett nytt uppfördes på 
det gamlas grund 1867-1892. Val-
ven i långhuset, som skadades vid 
samma tillfälle, återställdes i tegel 
1925.

Från Boge socken härstammade 
personer med sockennamnet som 
binamn i 1400-talets Visby. Det är 
den före 1485 avlidne Peter Boge, 
vilken fungerat som tjänare hos 
Ivar Axelsson, och hans son(?) 
Hans Boge, vilken 1496 förde 
strömming från Skåne till Lübeck.

I taxuslistorna har socknen en av-
gift om 2 ½ mark.   Foto Dick Wase
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