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Prenummerera på den i särklass 
bästa och mest vetenskapliga 
gotländska historiska tidskrif-
ten. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

Utfärden. Spännande 
roman från gotländsk vi-
kingatid utifrån den s k 
”Bogestenen”.

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.

ÖJA

Socken i Hoburgs ting i Hoburgs setting, Suder tre-
ding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslistan, 
som ”Øija” och i den från 1200-talets senare del som 
” Øya”. Sockennamnet har uppkommit av ett äldre 
”öa”, d v s ön.

Det är högst troligt, med tanke på den senare stora 
och praktfulla kyrkan, att en föregångare har stått på 
platsen, men än har inga spår av den konstaterats. 
Den nuvarande kyrkan har som äldsta del koret, vil-
kets invigningsår kan ha varit 1232, enligt den äldre 
taxuslistan. Gapet i tid till det nuvarande långhuset, 
uppfört i 1200-talets slut, antyder då att koret anslutit 
till en 1100-talskyrka. Tornet, slutligen, har tillkom-
mit före 1300-talets mitt och hade den anonyme mäs-
taren ”Egypticus” som byggherre. I korets valv finns 
målningar från 1200-talet och ovanliga målningar 
utförda av en dansk eller svensk i 1400-talets slut 
och på väggarna i långhuset är det verk av den s k 
”Passionsmästaren” från 1400-talet. Mest berömd är 
kyrkan kanske för sitt magnifika triumfkrucifix från 
1200-talets slut, med den berömda ”Öjamadonnan”.

  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


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 Gotländsk 
medeltid. Viktig forsk
ning kring medeltidens 
Gotland.

2         Tillbaka till hemsidan

Från Öja socken härstammade visbyköpmannen Henrik de Øie som 1375 betalade pundtull i 
Malmö för sill.

I Öja socken är Unghanse gård knuten till sägenfloran kring Valdemar Atterdags erövring av 
Gotland 1361. Själva gårdsnamnet ”unge Hans” anknyter faktiskt till Visby, i det att Hans var 
en tysk form av Johannes (som naturligtvis även visbygotlänningar nyttjade), vilket antyder att 
gården varit ägd av en stadsbo. Ännu 1800 kvarstod ruiner av ett medeltida förrådshus på går-
den. Jmf Sundre.

Det är tydligt att sudret, med Sundre, Öja och Vamlingbo, varit viktiga ur visbyvinkel. Förutom 
förvaringsbyggnaden vid Unghanse har sådana också funnits vid Bobbenarve och Ronnarve. 
Ruinerna av en kastal finns också vid kyrkan.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 mark.

Medeltidshusen vid Ronnarve och Bobbenarve, avbildade av Hil-
feling omkring år 1797.

http://www.medeltidsgotland.se/index.htm
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/sundre.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/vamlingbo.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/taxuslista.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/hilfeling.pdf
http://www.medeltidsgotland.se/pdf/hilfeling.pdf

