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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

EKSTA
Socken i Eksta ting i Hoburgs setting, Suder treding. 
Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslistan, som 
”Eyxsta” och i den från 1200-talets senare del som ”Egx-
ta”. Sockennamnet troligen från ett ånamn, ”Aist” ‒ våld-
sam, hastig. Med tanke på de kända domarna kan det ur-
sprungligen ha varit ett gårdsnamn.

1838 höjdes långhusets väggar, korportalen flyttades till 
långhuset och interiören blev helt omgjord. Äldst är tor-
net, vilket inte berördes av ombyggnaden, och långhu-
set, från omkring 1200. Omkring 1300 revs det gamla 
absidkoret och byggdes det nuvarande. Inga grävningar 
är gjorda i kyrkan, så det är inte avgjort att den har haft 
en föregångare i trä, även om det är troligt.

En rad domare är kända från socknen, tidigast Audulf 
Eyste, 1408, sedan Jacob Eyste, tingsdomare 1412 för 
Eksta ting, Per Eyste 1478 landsdomare för Suder tre-
ding, Jacob Eyste tingsdomare i Eksta 1485-1487, Jacob 
Eyste tingsdomare 1523, samt Nils Eyste, tingsdomare 

1535 och 1538. En framstående visbysläkt med härstamning från gården(?) Eysta är också känd 
bl a med Copeke/Jacob handlande på Riga och England 1298-1306, kompanjon med storköp-
mannen Sigleif Susse och gift med en dotter till tyske rådmannen Gerhard Becker. Deras son, 
Gerhard van Ekste var rådman i Visby då han avled 1338 och dennes hustru, Geseke, var dotter 
till Stockholmsborgaren Hans Pleskow.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 3 mark.

Kyrkan före ombyggnationen 1838.
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