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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

ENDRE

Socken i Endre ting i Bro setting, Norder treding. Skrivs tidigast ca 1235, i den äldsta taxuslis-
tan, som ”Endrar” och i den från 1200-talets senare del som ”Ændra”. Sockennamnet troligen 
bildat till gotländska ”andre”, ”andare”, d v s medar under släde eller vagga. Man har liknat åsen 
vid en med, en köl.

Äldst i kyrkan är de nedre delarna av tornet, vilket ursprungligen anslöt till en 1100-talskyrka. 
I början av 1200-talet företogs en ombyggnad, då den nuvarande nordportalen tillkom. Kanske 
det är denna som avspeglas i Strelows årtalsangivelse 1200. I mitten av 1200-talet uppfördes det 
nuvarande koret och omkring 1285 långhuset och en bönekammare söder om tornet. Kanske är 
det dettas invigningsår som avses i den äldre taxuslistans angivelse 1297. I mitten av 1300-talet 
höjdes tornet till nuvarande nivå. Samtidigt genombröts väggen mellan långhuset och bönekam-
maren och ett mosvarande utrymme tillkom norr om tornet. Något senare genombröts väggen 
till tornet. Före 1400-talets mitt tvingades man uppföra stödpelare till tornets östvägg. I mitten 
av 1400-talet prydde den s k ”Passionsmästaren” kyrkan med målningar. I korfönstren finns 
glasmålningar från tiden då koret uppfördes. Altarskåpet är från 1300-talets slut, dopfunten från 
1100-talet i mäster Hegvalds stil och locket från 1200-talets mitt.

En viktig gård i socknen var Hulte. Därifrån är flera domare kända; Botulf Hulte tingsdomare i 
Endre 1412, Jon Hulte tingsdomare 1485-1487, Laurens Hulte landsdomare 1516 och 1524, set-
tingsdomare i Bro 1532, samt Jacob Hulte, tingsdomare i Endre 1535 och 1538. Utöver det var 
Olof av Berghe (Bjers) 1387 landsbygdens procurator för Solberga kloster. Omkring 1360 avled 
också Botlek Langerame, son till visbyrådmannen Jacob Langerame, och begravdes i Endre. 
Sannolikt var han saluman i socknen. I Visby fanns också en familj som bar sockennamnet, känd 
genom franciskanerbrodern Olof Endre som dog i pesten 1350. Kyrkoherden Laurens Butta, 
som avled 1469, var född i Visby.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 3 ½ mark.

  Foto Dick Wase.
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