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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

I skuggan av Triumfen. 
Den i särklass bästa  ro-
man om gotländsk medel-
tid som har skrivits. Även 
den mest autentiska medel-
tidsromanen som skrivits i 
landet.

Livet på Visborg slott, av 
Anders R Johansson. Den 
ultimata boken om den en 
gång stora och mäktiga 
borgen i Visbys sydöstra 
hörn.

De medeltida Visbykyrkorna. 
Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.
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SANDA
Socken i Banda och Hejde ting, Hejde setting, Medeltredingen. Skrivs första gången ca 1235 i 
den äldsta taxuslistan som ”Sandum” och i den från 1200-talets senare del som ”Sanda”. Sock-
ennamnet syftar på sandig jordmån.

Den nuvarande kyrkan har föregåtts av en från 1100-talet, vars bägge pelare återanvänts i den 
senare kyrkan. Årtalet 1221, som anges i den äldre taxuslistan, måste avse någon del på den-
na äldre kyrka, kanske valvslagningen. Äldst på den senare kyrkan är tornet, från mitten av 
1200-talet, och därefter har långhuset byggts, vilket omkring år 1300 invigdes av biskop Nils 
av Linköping. Sist har koret uppförts, under 1300-talets första hälft.  Målningar utfördes i tornet 
vid uppförandet, i samband med bygget omkring 1300 i långhusets valv, i sydöst och på triumf-
bågeväggen, samt i koret i mitten av 1300-talet. Bildfrisen på den norra väggen tillkom under 
1400-talets andra hälft. Det äldsta inventariet är dopfunten, utförd av den anonyme ”Byzantios” 
och triumfkrucifixet är från mitten av 1200-talet och satt ursprungligen i den äldsta kyrkan.

Från socknen är två prostar i Medeltredingen kända, kyrkoherdarna Olof 1338-1340 och Jacob 
1462. Därifrån härstammade troligen också visbysläkten ”Sande”, känd genom bl a Sigfrid, vil-
ken 1308-1309 bedrev handel på Riga, Evert som 1379-1380 handlade mellan Visby och Lübeck 
och Peter som 1385 bedrev handel i Dordrecht.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 4 mark.

  Foto Dick Wase.
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