
En arkeologisk undersökning i Garda kyrka på Gotland
Trotzig, Gustaf
Fornvännen 1-17
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1970_001
Ingår i: samla.raa.se



En arkeologisk undersökning i 

Gärda kyrka på Gotland 

Av Gustaf T ro tz ig 

I samband med den nyligen avslutade restaureringen av kyrkan i 
Gärda på sydöstra Gotland, påträffade man, när det i sen tid inlagda 
golvet i långhuset avlägsnades, ett äldre primitivt stengolv med bl. a. 
flera fragmentariska bildstenar. Fig. 1-2. Gärda kyrka är uppförd i 
flera etapper mellan mitten av 1100-talet och förra hälften av 1300-
talet.1 Långhuset är kyrkans äldsta del och mycket talade för att det 
nu framkomna golvet tillhörde kyrkans äldsta skede. Det var bevarat 
mellan den äldsta stenkyrkans triumfbåge och långhusets västvägg, 
med undantag för vissa skador i nordöstra och nordvästra hörnen där 
hål upptagits för recenta gravar, Fig. 3. 

Golvet bestod huvudsakligen av obearbetade kalkstenshällar, fler
talet s. k. solhällar med av naturen rundade kanter. Förutom fyra bild-
stensfragment fanns även diverse hällar med en eller ett par sidor tuk
tade. Stenarna var sammanfogade med kalkbruk som flerstädes gick ut 
över fogarna och delvis täckte golvstenarna. 

I kyrkans längdaxel, ca 2 m öster om västväggen, var dopfuntens 
fundament placerat. Detta bestod av två hällar, vardera med en tuktad 
långsida. På översidan var på båda stenarna en halvcirkelformig, några 
cm djup försänkning uthuggen med en största diameter på ca 75 cm. 
Centralt mellan bägspetsarna, som vilade mot den släthuggna lång
sidan, fanns en inhuggen lodrät skåra. De två hällarna var så placerade 
att de båda släthuggna ytorna låg mot varandra och skårorna bildade 
ett avloppshål för dopvattnet, Fig. 4. Omedelbart öster om dopfuuts-
fundamentet fanns i golvet en sten med ett hugget ca 5 x 5 cm stort 
genomgående hål. I långhusets sydöstra hörn framkom spår efter ett 
sidoaltare. 

Då detta välbevarade tidigmedeltida golv var unikt på Gotland, där 

1 Lagerlöf, E. & Sval inst röm, G., Go t l ands kyrkor . Stblni 1966, s. 135. 
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Fig. i. Detaljbild av det äldre stengol
vet frän norr. Till vänster skymtar dop-
fiintsiiindamcntct, till böger den skadade 
delen, Stenarna närmast ingången är inte 
de ursprungliga. Foto förf. — Detail of 
older stone floor, looking south. To tlie 
left can be scen the foundation of the 
font, to the right the damaged part. The 
stones nearest to the cntraiue- are- not 
original. 

1 ig. 2. En av de i det äldre golvet info
gade bildstenarna in sim. Orneringen be
står av ett virvelhjul samt kantbård och 
är välbevarad. Foto förf. — One of the 
picture-stones in the old floor in sim. 
The ornamentation consists of a spiral 
wheel and a horder, and is well preser
ved. 
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Fig. 3. Plan över äldre golv i Gärda 
kyrka, Gotland. Upprättad vid under
sökningar i april ii|liH av förf. — Plan 
of old floor, Gärda Church, drawn by 
the author during lhe excavations in 
April 1968. 

Fig. 4. Dopfuntsfundamentet från 
väster. Bakom delta är en halvcirke-l-
formig sten med ett genomgående 
fyrsidigt häl, möjligen avsett tör en 
pulpit eller dylikt. Foto förf. — 
Foundation of töat from west. Be
hind it is a semidrculai stone with a 
square hole through it, possibly for a 
le-e 11111 " i l he - l i k e . 
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så gott som alltid de äldsta kyrkgolven blivit förstörda genom senare 
tiders gravläggningar, väcktes tanken att man skulle låta det ligga kvar 
som golv i den restaurerade kyrkan och således inte täcka över det 
igen. Av olika skäl förkastades dock sä småningom detta förslag och 
det beslöts att ett stycke av golvet skulle få brytas upp för att ge möj
lighet till en arkeologisk undersökning av underliggande lager. Då 
var emellertid restaureringen långt framskriden och det nyare golvet 
skulle åter på plats varför endast en vecka stod till förfogande för 
undersökningen. Denna utfördes av förf. på riksantikvarieämbetets 
uppdrag i april 19(18. 

Sedan golvet längst i väster dokumenterats på sedvanligt sätt bröts 
golvstenarna upp på en ca 2 m bred remsa tvärs över långhuset så att 
en nord-sydgående profil kunde erhållas, Fig. 5. Omedelbart under 
golvhällarna framkom ett upp till 10 cm mäktigt lager sand i vilket 
fanns talrika fragment av kalkbruk. Under detta sandlager påträffades 
ett upp till 4 cm tjockt lager sot- och kolblandad sand. Här och var 
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Fig. 6. Stolphål I frän väster. Fyllningen 
i ludet var så torr att den rann ut av sig 
*\:i\\ när hålet snillades. Foto förf. — 
Post holc I from west. The material in 
the holc- was so dry that it ran out when 
tlie- bote was cut. 

Fig. r, till vinster, Profiler över äldre 
golv och stolphål i Gärda kyrka, Got-
lanel. 1'pprältadc vid undersökningar i 
april 1968 av förf. — Profiles ot old floor 
and post holes in Gärda Church, Got-
laml. Drawn by the author during the 
excavations in April 1968. 

kunde väl bibehållna kolpartiklar tillvaratagas. Ingenjör Eric Åberg 
har undersökt ett kol prov frän lagret och lämnar följande besked. 
Provet innehöll endast kol frän barrträd. Alla i provet särskilt exami
nerade kol visade sig vara av en, Juniperus communis. Kolet var av-
klen dimension och torde mest härröra frän enekvistai. 

Längst in mot långhusväggen kunde såväl i norr som i söder iakt
tagas att det sotblandade lagret böjde av nedåt en bit in under kyrk
väggen. Det sandskikt av vilket övre delen utgjordes av det kolblau-
dade lagret var upp till 10 cm tjockt. Under detta följde ett brunak
tigt lager på ca 30 cm, under vilket fanns vit sand. Förutom ko! och 
sotskiktet var inte nägot av dessa lager påfört. 

Ca en meter söder om norra långhusväggen påträffades en cirkel
rund, upp till 75 cm djup (i förhållande till stengolvets överyta) run
dad nedgrävning med en diam. ay ca 70 cm. Nedgräv ningen, som bröt 
igenom det kolblandade lagret hade fyllning av kalkblandad sand 
som var påfallande torr och lös och således inte tillstampad pä något 
sätt. Nedgrävningens form talade för att det var fråga om ett stolphål. 
Nära hålets botten framkom kolpartiklar (stolphål I), Fig. (i. Ca en 
meter norr om södra långhusväggen framkom en liknande nedgräv
ning i linje med den föregående, med en diameter av (io-70 cm och 
motsvarande djup. Fyllningen var av samma slag som i den ovan 
nämnda (stolphål II), Fig. 7-8. 
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Fig. 7. Huvudprofilen från söder. Stolphålen I och II är snittade och den västra delen av 
dopfuntsfundamentet uppbruten. Foto förf. — Main profilc from south. Post holes I and 
II are cut and the west part of the base of the font removed. 

Det var av stort intresse att utröna om ytterligare stolphål stod att 
finna, men också ett önskemål att i största möjliga utsträckning skona 
det gamla golvet, inte minst med tanke på den begränsade tid som 
stod till buds för undersökningen. Helt hypotetiskt uppmättes avstån
det mellan de påträffade stolphålens mit tpunkter och detta mått över
fördes därpå åt öster och avsattes på golvstenarna ca 1,5 m från norra 
långhusväggen. Golvet bröts sedan upp i anslutning till markeringen. 
Under golvhällarna framkom därvid ytterligare en nedgrävning, sym
metriskt placerad i förhållande till de två andra. Denna var ca 70 cm 
i diameter och 70-80 cm djup. Fyllningen skilde sig inte från de andra 
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l ig . 8. Plan över stolphål i Gärda kyrka, Gotland. Upprättad vid undersökningar i april 
1968 av förf. — Plan of post holes in Gärda Church, Gotland. Made by the autlior in 
conjunclion with excavations in April 1968. 

två hålens (stolphål III). Mellan kyrkväggen och stolphälet fanns en 
grund nedgrävning med likartad fyllning. 

Med ledning av det senast funna stolphälet uppmättes fjärde hörnet 
i den kvadrat som stolphålen tycktes bilda. Härvid kunde konstateras 
att på den plats där det fjärde stolphälet kunde antagas befinna sig, 
fanns en sättning i golvets hällar så att en grund svacka uppstått i gol
vet. Någon uppbrytning företogs därför inte här (stolphål IV?). 

För att om möjligt finna ut var det kolblandade lagret slutade i ös
ter vändes golvstenarna upp omedelbart väster om triumfbägsmuren 
(i den äldsta stenkyrkan). Härvid påträffades den östra kanten av lag
ret. Det var genombrutet av nedgrävningen för triumfbågens grund
valar. Längst åt söder, under platsen för sidoaltaret var golvet för
stärkt och låg i tre skift. Sedan samtliga stenskikt uppbiuti ts framkom 
en nedgrävning liknande de föregående, men med vissa skillnader. 
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Det var ca 70 cm i diameter, dess djup under stengolvsnivån uppgick 
till I , I m. Fyllningen bestod av kolblandad sand men innehöll ingen 
kalk. Det kalkblandade lagret under golvstenarna var tydligt avgrän
sat i stolphälets övre del (stolphål V). 

Platsen för den äldsta stenkyrkans kor var helt söndergrävd vid an
läggandet av stora gravkammare och alla iakttagelser beträffande kol
lagret var omöjliggjorda. Beträffande den äldsta stenkyrkan kan an
märkas att rester av en absid framkom när de senast inlagda golvhäl-
larna avlägsnades. 

Slutligen skall nämnas ett sannolikt stolphål, som när det framkom 
två år tidigare inte identifierades som ett sådant. 

När planerna framlagts pä att behälla det gamla stengolvet som golv 
i kyrkan efter restaureringen, beslöts det att de bildstenar som ingick 
i golvet skulle tagas upp för att inte de förut illa medfarna bildytorna 
skulle slitas ytterligare. Detta skedde 1966 under överinseende av förf. 
När den största och till formen bäst bibehållna stenen, som låg ome
delbart innanför dörren i långhusets sydvästra hörn, lyftes upp, fram
kom under dennas längst åt norr belägna del en nedgrävning. Fyll
ningen bestod av torr, kalkblandad sand av samma karaktär som i den 
strax intill liggande skadan i golvet med de sentida gravarna. Den 
iakttagna nedgrävningen tolkades som ett sidoras som uppstått när 
gravarna grävdes och ägnades därför inte någon större uppmärksam
het. Den registrerades dock rutinmässigt. När den nu inlägges pä pla
nen visar det sig att det med stor sannolikhet är ett stolphål av samma 
typ som de föregående (stolphål VI). 

Dä profilen kom att skära igenom den västligaste kanten av dop-
funtsfundamentet vändes den västligaste av de två hällarna upp. Det 
visade sig att hällarna vilade på en ca 1,1 x 1,2 m stor och 50 cm djup 
rektangulär sättning av kantställda kalkstenshällar, Fig. 9-10. I sätt
ningens hörn hade placerats oregelbundet rektangulära stenar. På så 
sätt blev hålrufflmet under fundamentet, dvs. avloppet för dopvatt
net, format som ett likarmat kors med armarna orienterade i öst-väst, 
nord-syd. 

Den halvcirkelformade stenen omedelbart öster om fundamentet 
togs även upp. Under denna påträffades ett stolphål, ca 30 cm i dia
meter och 50 cm djupt. Fyllningen var kalkblandad sand (stolphål 
VII), Fig. 11. Utanför kyrkans nordsida upptogs ett nord-sydoriente-
rat provschakt, mitt för den norra portalen. Ett kolblandat lager fram
kom även utanför kyrkan. I schaktet som var 50 cm brett och räckte 

• • i 
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Fig. 9. Dopfunlsftiiidaiiientet från väster se-elan den västligaste Stenen horllagils och den 
sand som fyllde tomrummet under stenen avlägsnats. Foto förf. — Base ot font from 
west, after the most westerly stone had been removed and lhe- sand in lhe cmply space-
taken away. 

tvärs över kyrkogårdsgängen, framkom flera gravar med späda barn 
och en vuxen individ på endast 20-50 cm djup. Något gravgods på
träffades inte. 

Av stolphålen är I—III, V och VII tillfredsställande belagda, nr IV 
är en gissning, lät vara välgrundad. Nr VI är tillfogat i efterhand, men 
ägnades inte samma uppmärksamhet som de övriga när det påträffa
des. 

Vi vet ej om det finns fler stolphål, exempelvis mellan I och III 
eller II, IV och V. Mellan II och VI blev golvet avlägsnat i sin helhet 
och där fanns dock inte något ytterligare häl. 

De större stolphålen I-IV samt VI bildar två parallella rader pä lika 
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Fig. 10. Avloppsanordning för dopvatten i 
Gärda kyrka, Gotland. Upprättad vid under
sökningar i april 1968 av fört. — Drainage 
arrangements for baptismal water at Gärda 
Church, Golland. Drawing by lhe- authoi 
during the excavations in April, njfiH. 

avstånd frän långhusets nord och sydvägg. Det inbördes avståndet mel
lan hålen är ungefär lika stort. Mellan II och VI är avståndet något 
mindre än mellan de övriga. Säväl diameter som djup överensstämmer 
liksom också fyllningen som i samtliga fall bestod av sand med in
blandade fragment av kalkputs. 

Nordväst om I registrerades ett par smärre grunda fördjupningar 
i kollagret, den ena var helt cirkelrund och är möjligen avtryck av en 
stolpe som pressats mot underlaget. 

Stolphål V skilde sig från de övriga genom att ligga längre ät sekler 
i den sydliga raden än de andra. Avståndet till det närmaste hålparet 
motsvarade dock det som uppmättes mellan de övriga. Strax söder om 
hålet kunde iakttagas att en nedgrävning med likartad fyllning fanns 
närmast kyrkväggen. Nr VII var avsevärt smalare än de övriga och be
läget i skärningspunkten av diagonalerna mellan I-IV och II—III. 

Inga som helst trärester iakttogs i något av stolphålen. 

Det kolblandade lagret var helt fritt från kalkputs. Lagret kunde 
konstateras överallt i långhuset där lagerföljden var ostörd. Möjligen 
hörde det likartade lager som iakttogs utanför kyrkan samman med 
det som fanns därinne. Sanden i vilken kolpartiklarna var inmängda 
var inte bränd så att den missfärgats. Kol provet utvisade att de större 
partiklarna härrörde från kvistar av ene, vilket för tanken till röj
nings- eller fagningseld. I varje fall kan det knappast vara frågan om 
rester efter en nedbrunnen träkyrka. 

Hur skall nu dessa stolphål förklaras? Liknande har aldrig förut 
iakttagits i någon gotländsk kyrka.- Minst tre möjligheter till tolkning 

- Vid restaureringen av Grötlingbo kyrka registrerade Evald Gustafsson centralt i lång-
husei ett stensatt stolphål med kvarsittande rester av en furustolpe. Gustafsson för
modar all denna stolpe använts som stöd viel valvslagningen. Rapporten i ATA. 
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Fig. n . Stolphål VII som det fram
trädde när det överliggande sand-
lagret borttagit!. Foto förf. — Post 
holc VII as it appeared when the 
layer ot sand covering it had been 
removed. 

synes föreligga. Antingen har stolparna fyllt någon funktion i en tidi
gare inredning i den äldsta stenkyrkan eller härrör de frän byggnads
ställningar som använts vid uppförandet av denna eller, slutligen, har 
de tillhört en äldre träkyrka. 

Den först nämnda tolkningen förutsätter att det stengolv som be
traktats som det äldsta golvet i kyrkan, föregåtts av ett där stolparna 
stuckit upp. Tolkningen kan stödjas på de iakttagelser Iwar Ander
son gjort på ett bjälklag i den närbelägna kyrkan i Lye.3 Bjälklaget 
låg där kvar under remstycken till en äldre takresning och har med 
största sannolikhet tillhört en äldre takstol. Det avlägsnades 1954. I 
vissa bjälkar fanns grova genomgående tapphål, som enligt .Anderson 
bör ha varit avsedda för lodräta stolpar mellan golv och tak. Huruvida 
den Andersonska tolkningen är riktig eller om bjälklaget möjligen 
var sekundärt använt får väl framtida undersökningar utvisa. 

Några tapphäl av detta slag har inte kunnat konstateras i Gärda 
kyrka vars välbevarade tidigmedeltida takstol som kvarligger under 
en yngre sådan, är känd och berömd, Fig. 12. Emellertid tyder bl. a. 
klumpiga fogar mellan bjälkar och spärrar på att de förra vid nägot 
tillfälle blivit utbytta.4 Inte något av stolphålen synes vara beläget 

3 Anderson, I., Kyrkorna i Stenåsa och Halltorp (Antikvariskt arkiv. 14). Sihlm 1960, 
s. 51, fig. 42. 
4 För denna upplysning tackar jag landsantikvarie Gunnar Svahnström, Visby. 
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mitt under en takbjälke, ehuru avvikelserna är små. Stolphålen kan 
mycket väl ha innehållit stolpar som stöttat följande bjälkar från 
vänster räknat, 2 eller 3, 7 samt 11 och 15. Eckhoff har framkastat 
en teori att den elegant bilade takstolen i Gärda ursprungligen till
hört en stavkyrka. Han använder också denna takstol som utgångs
punkt vid rekonstruktionen av taket på stavkyrkan i Hemse.5 

För att om möjligt få nägon klarhet i detta togs prover för C14 ana
lys dels i en av spärrarna och dels i kollagret under golvet. Resultaten 
av dessa analyser som utförts av Laboratoriet för radioaktiv datering, 
Stockholm (analysnr 100/St 2877-2878) blev följande. För sparren 
i o i o ± 100 BP, AD 940 samt för kollagret 875± 100 BP, AD 1075. Osä-

Eckhoff, E., Svenska stavkyrkor, Sihlm 1914-1916, s. 115. 
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Fig. 13. Plan över Gärda kyrkogård. 
På planen har inlagts de gravar som 
givit fynd och vars läge är registrerat. 
Gravamas »könsbestämning» är gjord 
enbart med hjälp av fynden. — Plan 
ot Gärda Churchyard. The graves in 
which finds were made and whose 
positions are registered are marked in 
the plan. The determination ot the 
»sex» of the graves was performed on 
the basis of the grave goods only. 

Fig. 12 till vänster. Gärda kyrka un
der den nyligen avslutade restaure
ringen. Det yttre taket är avlägsnat 
över långhuset så att den underlig
gande tidigmedeltida takstolen ligger 
blottad med bevarade delar av oord
ning och spän. Foto G. Svahnström. 
— Gärda Church during the recently 
completed restoration. The roof has 
been removed from the näve, so that 
the underlying medieval roof-truasea 
are revealed, together with surviving 
parts ot the boarding and shingles. 

Teckenförklaring; 

\_) Fynd av enbart kvinnosmycken 

\M Fynd av ringspännen + kvinnosmycken 

w Fynd av ringspännen 

w Fynd av typiska mansföremål 

A Medeltida mansgrav med runsten 

kerheten är angiven som standarddeviationen 10. Detta innebär att det 
finns 65% chans att de beräknade värdena är riktiga. Åldern BP anger 
år före 1950. T a r man fasta på de angivna medelvärdena skulle tak
stolen vara äldre än kollagret. Man mäste emellertid beakta att tak
stolen består av grova avbilade trädstammar och provet från kollagret 
kom frän en ung växt. Det finns inte något som hindrar att kollagret 
emanerar från en avsvedjning av byggnadsplatsen omedelbart innan 
den äldsta stenkyrkan uppfördes på 11 oo-talet. Sitt största värde får 
dock analyserna först när de kan jämföras med fler prov från bevarade 
delar av träkyrkor. 

Så har vi den möjligheten att stolphålen är spår efter byggnadsställ
ningar. Att sådana kommit till användning vid uppförandet av de 
mäktiga stenmurarna mäste förutsättas. Det förefallet dock omotiverat 
att ha så grova och så djupt nedgrävda stolpar som hålen antyder. Att 
möjligheten dock inte kan uteslutas synes framgå av en av Knud. J. 
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Krogh utförd rekonstruktion av byggnadsställningar i Malt kyrka, 
nära Ribe i Danmark." 

Slutligen har vi frågan om det stått en träkyrka på den nuvarande 
kyrkans plats. Ingenting förutom stolphålen som skulle tala för att så 
har varit fallet påträffades vid undersökningen. 

Byggnadsdelar från träkyrkor föreligger från flera gotländska 
kyrkor, Älskog (?), Eke, Guldrupe, Hablingbo, Hemse, Lye (?) och 
Sproge. Stavkyrkan från Hemse har till dels kunnat rekonstrueras av 
Eckhoff. Kyrkan har haft en ram av syllar i vilken stavarna vilat. 
Bland de delar som så att säga blev över när Eckhoff gjorde sin rekon
struktion och som har ett särskilt intresse i detta sammanhang, märks 
en bit av en träpelare med kapital försett med cirkelornament. Denna 
pelare och en likaledes cirkelornerad planka är de enda av de beva
rade delarna av stavkyrkan som är av fur, de övriga är alla av ek. Den 
har ett lodrätt, genomgående 4 cm grovt häl. Eckhoff häller före att 
den och plankan tillkommit vid en reparation i ett sent skede av kyr
kans historia och använts som stöd för taket, placerad i kyrkans cen-
tnim. En annan tänkbar förklaring skulle, enligt Eckhoff, vara att trä
stycket hört till en dopfunt av trä varvid det lodräta hålet skulle ha 
tjänat som avloppsrör för dopvattnet. Eckhoff finner dock själv pelai-
teorin vara den mest sannolika.7 

Ingen takbjälke finns bevarad i Hemse, ej heller kan man vara säker 
på att den bevarade pelaren var den enda som en gång fanns i Hemse-
kyrkan. Av betydelse för tolkningen av stolphålen i Gärda är det tak
tum att pelare i kombination med syllram finns belagd på Gotland. 
För att finna motsvarigheter till stolphålen får man gå utanför Got
land. Såväl i Norge som Danmark har flerstädes stolphål och andra 
spär av träkyrkor påträffats. I Snoldelevs kyrka i närheten av Köpen
hamn har framkommit rester av en äldre och en yngre träkyrka.8 Den 
äldsta hade direkt nedgrävda väggplankor utan syllram samt saknade 
takbärande stolpar. Den yngre kyrkans väggar anses ha stått pä samma 
plats som de nuvarande stenväggarna och i den bars taket upp av 
träpelare, enligt utgrävarnas uppfattning. Väggarna hade haft syll-
konstruktion. En liknande kyrka är fullt tänkbar i Carda. Möjligt är 

" Krogh, K. J.. Slilladser lil et kirkebyggeri i iioo-tallet. Aarböger for noridsk old-
kyndighet og historie 1959. Kbhvn 1960. 
7 Eckhoff, E., a.a., s. 118 II. 

Möller, E. & Olsen, O., Danske trackirker. Nationalmuseets Arbejdsmark 1961. Kbhvn. 
I. 5. f. 
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väl måhända också att stolphål V innehållit en hörnstolpe som med 
hammarband och syll förenats med motsvarigheter i de andra tre hör
nen. Av profilen att döma har stolpen stått längst ut mot söder i hålet. 
Detta skulle ge ett långhus obetydligt kortare och smalare än det nu
varande. Stolphål VII får väl i så fall tänkas vara spår efter en dopfunt 
eller pulpet av trä. Dylika hörnstolpar, om än med annan väggkon
struktion har den s. k. Urnes I." 

För bedömningen av stolphålen har även de på kyrkogården på
träffade vikingatida gravarna betydelse. Förutom i Gärda har typiska 
sådana framkommit i Burs, Dalhem, Eskelhem, Fardhem, Fröjel, 
Havdhem, Hejde, Källunge och Stänga. Enstaka föremål föreligger 
också från Bro, Eksta, Hamra samt Tingstäde. Dessa s. k. kyrkogårds-
fynd1" utmärker sig för följande egenskaper. Gravarna är orienterade 
i öst-västlig huvudriktning. Fyndmaterialet består uteslutande av 
dräkttillbehör, vapen eller andra gravgåvor saknas helt. övervägande 
delen av fynden har framkommit väster, nordväst, norr och nordöst 
om kyrkorna och föremålsbeståndet domineras av fynd från kvinno
gravar. Det har inte kunnat visas att dessa gravar skulle vara den sista 
kronologiska fasen på gradvis tillväxande gravfält. De börjar samtidigt 
och upphör likaledes samtidigt. Att döma av fyndmaterialets ensar-
tade prägel har de även en begränsad utsträckning i tiden. De är utan 
tvivel av kristet ursprung. 

På fig. 13 har på en plan över Gärda kyrkogård markerats de fynd 
vars läge blivit registrerat. Mellan kyrkan och de fyndförande gra
varna är en fyndtom zon. Detta beror inte endast pä att detta parti är 
utlagt som kyrkogårdsgång på den nuvarande kyrkogärden och således 
inte brukas för begravningar. I samband med undersökningen i kyr
kan upptogs som förut nämnts ett schakt utanför nordportalen som 
gav gravar utan fynd. Sädana har även påträffats i samband med 
grävning av bl. a. ett kabeldike norr om kyrkan. De fyndlösa gravarna 
tycks i allmänhet ligga grundare än dem som givit fynd. De har på
träffats överlagrande de fyndgivande flerstädes på kyrkogården norr 
om kyrkan. Den fyndtomma zonen har betydelse för frågan om det 
funnits en äldre träkyrka i (lärda, man frågar sig nämligen, varför 
finns det inga, gravar med fynd närmare kyrkan. Om det funnits en 

0 Christic, H., Urnes stavkirkes förlöper. Föreningen lil norske fortidsiiiinnesmerkers 
beväring Arbok 1958. Oslo 1959. 
" Westholm, A., Gotländska kvrkogärdsfviid från brytningstiden mellan hecknelom och 
kristendom. Fornvännen 1926: t, Sihlm. 
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äldre kyrka borde de äldsta kristna gravarna legat i omedelbar anslut
ning till denna. Det är givetvis riskabelt att draga slutsatser ex silentio 
när ingen omfattande undersökning företagits av området närmast 
kyrkan. De indikationer på fyndtomma gravar som framkommit inom 
detta parti av kyrkogården är dock ofrånkomliga. 

Man kan också tänka sig att den gängen mark avsattes till kristen be
gravningsplats, ett centralt parti insparades för att ge plats åt kyrkan 
när denna skulle byggas. När kyrkan så blivit uppförd hade bruket att 
använda svepning avlöst den gamla seden att begrava folk i sin egen 
dräkt och gravarna blir fyndtomma. Det finns ingen anledning att för
moda att kyrkbyggnaden skulle vara först på platsen.11 

Anledningen till att så få gravar med fynd påträffats på de gotländ
ska kyrkornas sydsida beror sannolikt på att denna använts kontinuer
ligt för begravningar fram till våra dagar varför dessa gravar under de 
800 år som gått, för länge sedan blivit förstörda. Kyrkans nordsida 
kom nägon gång under medeltiden att betraktas som olämplig för be
gravning av hederligt folk. En föreställning som levt på Gotland fram 
till mitten av förra seklet. När man ånyo börjar begrava folk på nord
sidan börjar också kyrkogårdsfynden strömma in till Statens Histo
riska museum. Som förut nämnts domineras fyndmaterialet av kvin
nosmycken, medan typiska manliga föremålsformer som exempelvis 
bältetillbehör är mycket sällsynta. Detta skulle kunna tänkas bero på 
att männen tidigare än kvinnorna begravdes i svepning, men kanske 
är det riktigare att sätta förhällandet i samband med det faktum att så 
många gravar har framkommit på nordsidan av kyrkan. Det skulle i så 
fall stämma överens med vad Nils Gustaf Gejvall konstaterat vid 
Västerhus på Frösön1- där kvinnorna var begravda norr och männen 
söder om kyrkan. En företeelse som enligt Gejvall är föga känd, vilket 
dock enligt hans mening kan bero på att så få osteologiska totalunder
sökningar utförts.1'1 

11 Trotzig, G., Gegensälze zwischen Heidentum lind Christentum im archäologischen 
Material des 11. Jahrhundert! auf Gotland. Acta Vishyensia 111. Göteborg 1969. 

,2 Gejvall, N. G., Westerhus. Medieval population and church in the light of skeletal 
remains. Sthlm 1960, s. 122. 
u Av de gotländska gravarna med kyrkogärdsfynd har endast benmaterialet frän en av 
docent Erik Nylén tillvaratagen grav blivit osteologiskt undersökt. Graven framkom syd
väst om kyrkan i Källunge. Gravgodsct bestod av ett ringspänne. Benmaterialet visade 
atl den döde varit en man i r,o-6o:års åldern. Ringspännen enbart kan inte användas vid 
könsbestämning av gravar då de kan förekomma i bäde mans- och kvinnogravar. Se 
Stenberger, M., Das Gräberfeld bei Ihre im Kirchspiel Hellvi ant Gotland Acta Archae
ologica vol. XXXII, Kbhvn 1961, s. 42 (19). 
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Av någon anledning har inte de kyrkor som givit säkra fynd av de
lar frän äldre träkyrkor även givit kyrkogårdsfynd. Ornamentik av 
just den sena typ som finns på Hemsekyrkan och Guldrupeplankorna 
finns inte på något föremål ur materialet från kyrkogårdsfynden. Frå
gan är om de båda nyssnämnda kyrkorna verkligen representerar det 
äldsta kyrkbyggnadsskedet pä Gotland. Gärda är hittills den första 
plats som samtidigt framvisar något som kan tolkas som spår efter en 
träkyrka och gravar med fynd. 

Utsikterna att på arkeologisk väg komma åt problemen kring Got
lands första kristna tid har aldrig varit gynnsammare än här. Det är 
författarens förhoppning att denna undersökning skall kunna följas 
upp med en ny utgrävning på Gärda kyrkogård. 

Summary 

The artide deals with excavations made in 1968 at Gärda Church, south-east 
Gotland. During these excavations some holes for posts were found under an older 
floor in the näve. The author advances the view that there are several interpre
tations of these holes. They may have been part of older furnishings in the 
church, marks of scaffolding, or they may have been holes for posts supporting 
the roof of a timber church, on the site of the present stone church. When con-
sidering the purpose of the post holes, attention must also be paid to the early 
Christian graves and grave-goods dating from the 11 th century found in the 
churchyard outside the church. 

lhe author låter deals with certain problems connected with this, for Gotland, 
typical group of finds. Owing to "lack of evidence", no final conclusions can be 
arrived at regarding the purpose of the post holes. 

Translated by Albert Read 
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