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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.

Dick Wase i Haimdagar 
1998-2019. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

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

Tillbaka till hemsidan

Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

FÅRÖ

Socken i Rute ting i Rute setting, Norder tre-
ding. Är tillagd i efterhand i den tidigaste tax-
uslistan, och skrivs då som ”Farøø, och saknas 
helt i den från 1200-talets senare del. Socken-
namnet kommer sannolikt inte av djuret ”får”, 
eftersom det aldrig hetat annat än ”lamb” på 
gotländska. Troligare är att det kommer av 
”far”/”fara”, d v s stället där man far (förbi).

I den äldre taxuslistan är alltså Fårö införd i 
efterhand, dessutom med årtalet 1324. Att 
kyrkan också saknas i den senare taxuslistan 
visar att socknen är inrättad sent – rimligen 
då 1324, vilket kan beteckna kyrkans invig-
ningsår. Genom sentida ombyggnader har den 
medeltida kyrkan mer eller mindre försvun-
nit. I stort sett återstår endast en dopfunt från 
1300-talet. I kyrkan finns också den s k ”Ku-
tatavlan” från 1618, tillkommen i tacksamhet 
över att ett säljaktlag om 15 personer räddats 
efter 14 dagar till havs på ett isflak. På tavlan 
ges en verklighetstrogen bild av Visborg slott, 
så som det såg ut vid samma tid.

S:t Olofs kyrkas grund. Foto Wikipedia.

  Foto Wikipedia.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/ting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/setting.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/treding.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf


Människornas Visby, den över
lägset bästa guiden till Visbys 
medeltidshistoria.
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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 Gotländsk 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

2         Tillbaka till hemsidan

På Fårö finns också grunden av ett kapell, 
helgat till S:t Olof, vid Gamle hamn. Vissa 
skribenter har i detta velat se en äldre försam-
lingskyrka, men eftersom Olofskulten införs 
sent på Gotland – tidigast i slutet av 1100-ta-
let, är det kanske mer rimligt att koppla ka-
pellet till fisket kring Fårösund, där rimligen 
strömmingsstimmen trängdes ihop. Jmf Hau 
gröno. Möjligen har hamnen tidigare använts 
för handel, men det är oklart. Möjligen avser 
Strelows årtal 1166 bygget av S:t Olofs kyrka.

I Visby tycks flera familjer med härstamning 
från Fårö ha slagit sig ner under medeltiden. 
Dels en, med namn av ön, som omväxlande 
skrivs Fare/Varo/Foro. T ex köpmannen Jo-
hannes Fare som 1304 handlade på England, 
Estrid van Foro som avled i digerdöden 1350 
med döttrarna Anna, Hille och Gyrid och Pe-
ter Varo som 1380 handlade på Nederländer-
na. Från Fårö härstammade även Peter Ave, 
vilken 1421 var med och säkrade Peter Juriens 
änkas arv i Stralsund, och Gerbot Demba, som 
1379 förde gods till Reval.

I taxuslistorna saknas Fårö i den yngre, vilket 
beror på att socknen är den sist tillkomna på 
ön, och i den äldre har socknen en avgift om 
2 mark.

Gamle hamn. Foto Wikipedia.

Bildframställningen på Kutatavlan. Foto Wikimedia.
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