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Liljeholm, N. 1999. Gravfält kontra kyrkogård—Bysans kontra Rom? Diskusssion 
kring det senvikingatida begravningsskicket på Gotland utifrån gravlältet Stora 
Hallvards och Silte kyrkas kyrkogård. (Burial ground versus Churchyard—By
zantium versus Rome? A discussion of lhe late Viking Age burial customs on Got
land based upon lhe Slora Hallvards burial ground and lhe churchyard in Silte 
parish.) Fornvännen 94. Stockholm. 

Churchyard linds is a category which includes late Viking Age graves in Early 
Christian chnrchyards. During lhe I Ith cenlury, on the Island of Gotland, some 
parishes had burial grounds and others had chnrchyards. They never exisl to
gether in one and lhe same parish. The aim of ihis essay is to investigate lhe un-
derlying reasons for ihis by Studying lhe Slora Hallvards burial ground and lhe 
churchyard in Silu- parish. Most of the burials al Stora Hallvards ma) belong to 
the 1 Ith cenlury while the graves around lhe church prcsumablv dale from lhe 
beginning of the ISth century, so there is a gap of about one hundred years. 
This late dating of the graves al Silte cliun hyard and other circumstances gave 
reason to exdude Silte from lhe parishes with churchyard finds. In answer to the 
question why burial grounds and chnrchyards are peculiar lo particular parishes. 
it is suggested ihal ihose with late Viking-Age burial grounds reflect an orthodox 
ideolog)' and ihose wilh churchyards point to the teaching ol ihe I alin (Ihurch. 

Nora Liljeholm, Vegagatan 1, SIA 172 34 Sundbyberg, Sweden 

Gravfält och kyrkogård är två skilda begrav- ländsk tradition - S-N, med huvudet i söder, 
•tingsplatser som existerade parallellt med var- men det linns också gravar orienterade enligt 
andra i kanske upptill 150 år under sen vi- »kristna» principer, dvs. V-O, ined huvudet i 
kingatid - tidig medeltid på Gotland. Sam- väster. 
tidigt som man börjar begrava sina döda på ny- De gravar vi har kvar idag på kyrkogårdar 
anlagda kyrkogårdar, fortsätter eller återupp- från sen vikingatid, är gravar som fått ligga 
tes begravningarna på de gamla gravfälten. ostörda norr om kyrkan. Denna sida ansågs va-
Del finns även exempel på gravfält som an- ra den onda sidan och därför har man redan 
läggs först under sen vikingatid, 1000-1100-ta- från tidig medeltid och fram till 1800-talet inte 
let, samtidig! som de första kyrkorna uppförs. använt den för begravningar. Gravarna på nor-

Gravfynden från gravfalten kan i allmänhet ra sidan är nästan enbart kvinnogravar, vilket 
beskrivas som hedniska, dvs. det förekommer troligen beror på den könsfördelning som till-
gravgåvor förutom dräkttillbeliör od i person- lämpades under kristendomens första period, 
liga tillhörigheter. Dessutom kan det finnas Kvinnor begravdes norr om kyrkan medan 
enstaka kristna symboler, som kors eller upp- männen begravdes söder om kyrkan. Förkla-
stånddseägg, i gravarna. Orienteringen av des- ringen till en sådan könssegregering på kyrko-
sa senvikingatida gravar är oftast - enligt got- gården kan ligga i att man ville bryta upp de 
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gamla familje- och släktband som var en viktig 
del av det hedniska samhället (Nilsson 1994, s. 
92). Dessa tidigkristna kvinnogravar är en spe
ciell gotländsk företeelse som fått benämning
en kyrkogårdsfynd. Det finns ett tiotal kyrkogår
dar med säkra kyrkogårdsfynd och ytterligare 
ca femton med indikationer på detta fenomen 
(Thunmark-Nylén 1995, s. 161). 

Socknar med kyrkogårdsfynd respektive 
socknar med kyrkogårdsparallella gravfält på 
Gotland tycks utesluta varandra; kyrkogårds
fynd finns endast i socknar med äldre gravfält 
men inte i socknar med samtida senvikingati
da gravfält (Carlsson 1988, s. 101). En förkla
ring till detta är att socknarna med kyrko-
gårdslynd kristnades först och att socknarna 
med gravfält kristnades senare. Enligt Anders 
Carlsson flyttas gravfältsbegravningar till kyr
kogårdar och dessa två begravningsplatser ex
isterar inte parallellt i en och samma socken 
(1990, s. 13). Lena Thunmark-Nylén menar å 
andra sidan att del hedniska och det kristna 
samfundet levde sida vid sida och atl gravfält 
och kyrkogård kan ha existerat samtidigt i vissa 
socknar (1989, s. 150). 

En av socknarna som anses ha både senvi
kingatida gravfält och kyrkogårdsfynd är Silte 
socken på sydvästra Gotland (Thunmark-
Nylén 1995, s. 161). Gravfältet heter Stora 
Hallvards ocb materialet har hittills inte upp
märksammats. Kyrkan och gravarna under 
kyrkgolvet har däremot behandlats av bl.a. 
Gustaf Trotzig i Gotländskt Arkiv 1972. Avstån
det mellan gravfältct och kyrkan är endasl 400 
meter, vilket är så litet atl det leder lill tankar 
kring ett eventuellt samband mellan dem. Frå
gan är om det finns något samband - över
lappning eller kontinuitet? 

Silte socken är belägen vid Gotlands sydväst
ra kust och tillhör de mindre socknarna på 
Gotland. Grannsocknen i söder heter Hab
lingbo och Silte har från medeltiden varil an
nex till denna socken. Det är möjligt att Silte 
är »en av Gotlands yngsta sockenbildiiingar, 
förslagsvis bildad av perifera gårdar i Habling
bo, Sproge och möjligen Levide» (Bergman 
1992, s. 18). Kyrkans sena anläggningstid - ca 
1200 - skulle kunna vara tecken på denna se
na sockenbildning. 

Stora Hallvards 

Gravfältet har fått sitt namn efter den intillig
gande gården Stora Hallvards. 1 Hablingbo 
finns det en gård som heter Lilla Hallvards, vil
ket tyder på att namnet Stora Hallvards bör 
härstamma åtminstone från tiden före Siltes 
avskiljning från Hablingbo socken. Två gårdar 
under namnet Hallvards kan ha existerat un
der en tid i socknen, varför det var viktigt att 
särskilja dem. 

Området, som under många år har använts 
för grustäkt, undersöktes mellan åren 1938 
och 1942. Sammanlagt påträffades 18 gravar, 
varav cn brandgrav från bronsåldern (Al2), 
en vendeltida skelettgrav och 16 senvikingati
da skelettgravar. Gravarna A1-9 samt sju sten
satta stolphål undersöktes av Mårten Stenber
ger 1938. Anläggningarna A10-15 (fyra ske
lettgravar, en brandgrav och en grop med kol 
och skörbrända stenar) samt två stolphål un
dersöktes av Holger Arbman 1939. Gravarna 
A16—18 undersöktes av Mårten Stenberger 
1942. Greta Arwidsson grävde i södra delen av 
gravfältsområdet 1948 och hittade ytterligare 
sju stolphål och tio härdgropar, samt rester ef
ter en grav (B19). För all kunna behålla de ur
sprungliga numreringarna på anläggningarna 
har jag delat upp området i en A- o th en B-dd 
(fig- I)-

Gravarna 

Här nedan följer en detaljerad beskrivning av-
gravarna på gravfältet Stora I lallvai ds. Uppgif
terna är hämtade dels från grävningsrappor-
terna (ATA) och dels från Carlsson 1988. För
slag till datering, om det är möjligt, anges d i e r 
varje grav. Där inget annat framgår bar graven 
daterats med hjälp av ringspännet (Carlsson 
1988). Bokstäverna A respektive B framför 
numren hänvisar till på vilken del av gravfaltet 
graven i fråga ligger (fig. 1). Vid orienterings-
angivelserna avser alltid del första ledet huvu
dets läge. Könsbestämningarna har gjors med 
hjälp av fynden. 

Al: Skelettgrav under Hal mark, orienterad SSV-
NNO. Den döde (cn man) läg pa rygg i Utsträckt lä
ge. Vid vardera sidan av huvudet lag tva gråstenar. 
Eit litet och ett större ringspänne, en remändebe
slag, en remsölja. Datering: 1000-1100. 
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Om 50 m 

Fig. 1. Karta över gravfältel 
Slora Hallvards. Teckning 
lör lånaren. - The burial 
ground al Stora Hallvards 
iu Silte parish. 

A2: Skelettgrav under Hal maik, orienterad S-N. 
Den döde (en man) låg på rygg och var täckt med 7 
gråstenar. 2 stolphål fanns im ill graven. Vid fötterna 
ett sammantryckt lerkärl. 2 ringspännen, etl mindre 
och ett större. Bälte (remsölja, 2 remändebeslag, 
remdelare, 1 rembeslag), kniv av järn. kam i fodral. 
Datering; 1000-1100. 

A3: SHM 22087. Skelettgrav under flat maik, orien
terad SV-NO. Gles stenpackning av knytnävsslora 
Stenar. Den döde (en man) läg pä rvgg i eu träkista. 
Etl ringspänne, en kniv av järn, en remsölja, delar av 
träkistan. Datering: 800-1000. 

A4: SHM 22087. Dubbelgrav under Ilat maik av en 
vuxen individ och ed barn. Orienterad S-N. Graven 
Mai kl förstörd. Del slora skeleltet (troligen av en 
kvinna) låg på höger sida med något uppdragna 
ben. Till vänster om bäckenel lag bai nskelellel. Kil 
ringspänne, elt djurhuvudformigt spänne, synål ('-), 
ett lerkärl (120 keramikskärvor), en kalksten pärla, 
en halv glaspärla, en kaurisnäcka. Ivra glaspärlor 
och en fingerring av ben (barnskelettet). Datering: 
800-1000. 

A5: SHM 22087. Skelettgrav under flat mark, orien
terad SSV-NNO. Tunn sandstenshäll vid gravens fot
ända. Den döde (en man) låg på rygg. En kniv med 
skall av ben. bryne, spjutspets av järn, 2 ringspän
nen. Datering: 1000-1100. 

A6: SHM 22087. Skelettgrav under Ilat mark, orien
terad SSO-NNV Vid gravens fotända en rest kalk
stenshäll. Ett ringspänne, Läderpung: 2 fragment av 
islamiska silvermynt; 1 fragment av ett tyskt silver
mynt (tp(| 991); viktlod av bly, brons od i järn; silver
ten; fragment av silverai mbvgel. En kniv. Datering: 
1000-1100. 

A7: SI IM 22087. Skelelt av barn, orienterat N-S, 
med huvudet i norr (!), liggande pä höger sida med 
siarki uppdragna knän. Inga föremal anträffades. 
Datering: ? 

A8: SHM 22087. Skelettgrav (av en man) under flat 
mark, orienterad SSV-NNO. Ett ringspänne. Rem
sölja, remändebeslag, kniv. Datering: 000-1000. 

A9: SHM 22087. Skelettgrav under Ilat mark, orien-
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terad S-N. (lies stenpackning över skelettet Den dö
de ( en man) låg på rygg sannolikt i en träkista. 2 
ringspännen. Järnyxa, remsölja, remdelare, remän
debeslag, 11 rembeslag, 2 beslag av bleck, 3 glaspär
lor, kniv med doppsko, lerkärl, del av träkärl med två 
kambeslag. Datering: 1000-1100. 

A10: SHM 22353. Skelettgrav av ett barn under flat 
mark, orienterad N-S, med huvudet i norr (!), lig
gande troligen med uppdragna knän pä en bädd av 
5 kalkstensflisor. Ovanför huvudet låg ytterligare en 
kalkslensflisa. En slät armring av brons; delar an el t 
krossat lerkärl; bitar av en enkelsidig, ornerad kam. 
Datering: ? Armringen är av typ B3 och förekommer 
under hela vikingatiden (Lidström 1989, s. 34 ff.). 

A l l : SHM 22353. Skelettgrav under flat mark, ori
enterad V-O. Den döde (en man) låg på vänster si
da i utsträckt läge, med armarna under huvudet. 
Spår av en träkista eller en brädbädd med kringsatta 
bräder kunde iakttas. Bältesölja av brons, kniv ined 
rester av träskaft, 2 fragment av en helskuren kam 
Datering: 1000-1100 (efter Thunmark-Nylén 1991, 
s. 124). 

A13: SHM 22353. Skelettgrav, orienterad SV-NO. 
Graven har plundrats och benen är kraftigt omrör
da. Den döde (troligen en man) har begravts i en 
träkista eller på en brädbädd, kringsatt av bräder (se 
A l l ) , och legat på rygg i utsträckt läge. En remsölja, 
kam + kamfodral (födralkani av typ 3 enligt Thun
mark-Nylén 1991, s. 117), fragment av kniv med 
doppsko, bronsbeslag, 2 bronsbleck och ett få-
gel(?)ben. Datering: 1000-1100 (efter Thunmark-
Nylén 1991, s. 124). 

A14: SHM 22353. Skelettgrav, orienterad S-N, vid 
huvud-och fotändan resta kalkstensflisor, som troli
gen har varit synliga ovan jord. En stenram markerar 
träkistan, men inga spår av kistan kunde iakttas. Den 
döde (en man) låg på höger sida med uppdragna 
knän och med händerna, eller åtminstone med en 
hand pä magen. 2 ringspännen. Kniv, kamfragm.ini, 
liien järnring och '.s järnnitar. Datering: looo-l loo. 

Al6: SHM 22939. Skelettgrav, orienterad SSV-NNO. 
Rektangulär stenram av smä gråstenar, med slora 
Stenblock pa vardera gaveln. Ilen södra gavelhällen 
var av röd sandsten. Ilen döda (en kvinna) låg på 
vänster sida med lätt uppdragna ben. Ovanför ske-
lellel hittades en planka som dock ej varil lock till en 
kista. Bottenplattan lill ett djurhuvudformigi spän
ne, en öppen armring, en järnkniv med träskaft en 
kam av horn. Datering: ? Armringen är av typ B4, vil
ken är svar all dalera men möjligen är den relativt li
dig (Lidström 1989, s. 36 ff) . 

A17: SHM 22939. Skelettgrav (aven man) under dal 
mark, orienterad SSV-NNO. Benen var lätt upp
dragna. En remsölja och ett stycke skinn. Datering: ? 

A18: SHM 22939. Skelettgrav med oval stenram, ori
enterad OSO-VNV med huvudet i OSO (!) och 
blicken riktad mot söder. Den döda (en kvinna) låg 
pä vänster sida med lätt uppdragna ben. Trärester 
efter en täckande planka hittades. 2 dräktnälar av 
järn med klotformigt, ögleförsett huvud av brons. 
Datering: 1000-1100 (Rundqvist Nilsson 1990). 

B19: SHM 24103. Rester efter en väst-östligt oriente
rad, förstörd grav. 

Dessutom hittades rester av en förstörd vendeltida 
skelettgrav på gravfältets norra del, utanför under
sökningsområdet och märkt med ett kryss på kartan. 

På gravområdet har påträffats en krucifixbild av 
koppar (SHM 19688) från slutet av 1000-talel eller 
1100-talets början (fig. 2), vilken ursprungligen kan 
ha varil monterad på ett träkors; höjd 6 cm, bredd 
vid armarna 6,8 cm (Löthman 1992, s. 10). Troligen 
har figuren tillverkats på Gotland efter tvska förebil
der (C. R af Ugglas 1937, s. 69). Fyndet påträffades 
pä 40 cm djup i samband med grustäkt och dess för
hällande till gravarna i närheten har tyvärr ej kunnat 
fastställas (ur bilagorna till SHM:s inventarium). 

Fig. 2. Krucilixbild av koppar, funnen vid Slora Hall
vards. Dateras lill 1000-talel eller I 100-ialets början. 
(Skala 1:1, SHM, Kolo ATA.) - Copper Crudfix ol 
found al Stora Hallvards, dating from the l l t h or 
Ihe beginning of lhe 12lh century. 

Fynden. Gravfynden i d e 16 senv ik inga t ida gra

v a r n a är av relativt e n h e t l i g karaktär . De oftast 

f ö r e k o m m a n d e f ö r e m å l e n ä r r i n g s p ä n n e n (9 

g r ava r ) , d j u r h u v u d f o r n t i g a s p ä n n e n (2 gra

va r ) , knivar (10 g rava r ) , ol ika typer av bältes-
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Fig. 3. Förteckning över fyn
den i gravarna vid Stora 
Hallvards. Nr 12 är en 
brandgrav från bronsåldern 
och nr 15 är en grop med 
skörbrända stenar. Därför 
har dessa inte tagits med. 
(* endast bottenplattan till 
spännet) - List of the arte
facts in the Late Viking Age 
graves at Stora Hallvards. 
Number 12 is a Bronze Age 
cremation and number 15 
is a pit with scorched 
stones. (* only the base-
plate of the brooch.) 

detaljer (8 gravar), kam (5 gravar), lerkärl (4 
gravar). Dessutom fanns det armringar, pärlor, 
spjutspets, yxa, dräktnål och mynt Fig. 3 är en 
sammanställning av fynden i de respektive gra
varna. 

Kroppsställning. Det förekom två olika sätt att 
placera de döda i gravarna på Stora Hallvards: 
dels liggande på rygg i utsträckt läge och dels 
liggande pä sidan ined uppdragna ben (sovlä-
ge). Antalet gravar där den döde ligger på 
rygg är 8. Alla dessa gravar tycks vara mansgra-
var. Antalet gravar med den döde liggande på 
sida och med uppdragna knän är också 8, för
delade på 3 kvinnor, 3 män och 2 barn. Unge
fär hälften av dessa ligger på höger sida och 
hälften på vänster sida, men valet av sida tycks 
inte ha berott på kön, eftersom inget enhetligt 
mönster kunde iakttas. 

Orientering. De flesta gravar har en syd-nordlig 
eller nära syd-nordlig orientering (10 av 16) 
enligt gotländsk vikingatida tradition; 2 gravar 
är orienterade tvärtom, dvs. nord-syd - dessa 
gravar är barngravar; 2 gravar har en sydväst-

nordostlig orientering, vilken kan uppfattas 
både som försök till S-N eller V-Ö eller till 
och med som en avsiktlig orientering mitt 
emellan; 1 grav är orienterad OSO-VSV, med 
huvudet i öster, vilket är avvikande både från 
den hedniska, gotländska, syd-nordliga orien
teringen och den »kristna», väst-öslliga, orien
teringen. Det finns endast en grav, Al 1, som är 
orienterad d i e r kristen tradition, med huvu
det i väster och blicken riktad mot öster. 

Könsfördelning. Könsbedömningen av gravarna 
har skett med hjälp av fynden. Genomgången 
gav följande resultat: 11 mansgravar; 4 kvinno
gravar, varav en dubbelgrav (troligen kvinna + 
barn) ; en barngrav (A10). Om vi inte räknar 
barngraven bland kvinnogravarna, så har vi 3 
kvinnogravar. Dessutom finns det ytterligare 
en barngrav, A7, vilken inte går att könsbedö-
ma eftersom graven helt saknar föremål. (Fig. 
3.) 

Könsfördelningen mellan gravarna på Stora 
Hallvards tycks vara mycket sned, dvs. antalet 
kvinnogravar utgör endast en fjärdedel av an
talet gravar på hela gravfältet. Detla kan bero 
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på att många gravar har blivit borttagna i sam
band med grustäkt 

Datering. Gravarnas datering har gjorts med 
hjälp av fynden, för att kunna fastställa gravfäl-
tt-ls användningsperiod. Datering av ringspän
nen har skett med hjälp av Carlsson 1988, 
dräktnålen daterades efter Rundqvist Nilsson 
1990, armringar med hjälp av Lidström 1989 
och kammarna efter Thunmark-Nylén 1991. 

Period 800-1000 900- 1000-
(B-C) 1000 (C) 1100 (D) 

Gravnr 3, 4 1,2,5,6, 
9,11, 13, 
14, 18 

7, 10, 
1(1, 17 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 
större delen av gravarna (9 st) tycks tillhöra 
sen vikingalid, dvs. år 1000-1100. Endast 3 gra
var verkar härstamma från före år 1000. Där
med kan gravfältets användningstid fastställas 
till liden mellan 950 och 1100 efter Kristi fö
delse. 

Stolphåkn och hårdgroparna 
Det linns ca 14 stolphål på gravfaltet (se B-de-
len av gravfältskartan, fig. 1), varav 7 ligger i 
anslutning till gravarna och 7 ligger i söder, ca 
20-30 in ifrån gravarna. De förstnämnda bör 
vara rester efter gravöverbyggnader av den typ 
som hittades på gravfältet Barshaldershed i 
Grötlingbo (Trotzig 1979). Sex av dessa sju 
stolphål grupperar sig kring gravarna nr 2 och 
nr 13. Dessa gravar utmärker sig inte på något 
annat sätt från de andra gravarna på gravfaltet 
De övriga 7 stolphålen, som ligger ett stycke 
ifrån gravarna, på södra delen av gravfältet är 
mer problematiska. Dessa saknar, enligt Greta 
Arwidsson, inbördes ordning, de varierar i di
ameter och djup, men gemensamt för dem är 
att alla är försedda med stenpackning. Vissa 
har en diameter på upp till 80 cm och ett djup 
på så mycket som 95 cm. 

Flera härdgropar med skörbrända stenar 
bar påträffats i området (Al5, B9-18). Des.sa 
innehöll bl.a. benskärvor (både brända och 
obrända), djurtänder, hasselnötsskal och ell 
fåtal keramikskärvor. Deras djup varierade 
mellan 40 och 65 cm, och vissa hade så stor ut

bredning som 1,5 eller 2,3 meter (ATA). 
På sydvästra delen av gravfältet, mellan 

härdgroparna och stolphålen, påträffades någ
ra gråstensflisor vilka möjligen utgjorde rester 
efter en grav (B19). Graven var troligen rek
tangulär, kringsatt med gråstenshällar od i ori
enterad väst—öst. 

Stolphålen och bärdgroparna anses här
stamma lian järnåldern, men de bar inte kun
nat dateras närmare än så. Inga G "-prover har 
tagits. Därför är det svårt att avgöra ifall de har 
något samband med gravarna. Det kan tänkas 
alt de utgör rester av en plats i anslutning lill 
gravfältet, som hade en viktig roll inom be
gravningsritualen. Man kan ha förberett liken 
här och lagat en rituell måltid inför den dödes 
sista resa. Ibland fick den döde kärl med mat 
och dryck med sig i graven; exempel på det 
finns bl.a. från Barshaldershed i Grötlingbo 
och Havor i Hablingbo (Trotzig 1991). I Silte 
bar vi inga sådana kärl. Däremot kan stolphå
len och härdarna i anslutning lill gravfältel va
ra tecken på att en sista måltid förbereddes 
(lät. 

Tolkning av gravfältel Slora Hallvards 
Stora Hallvards kan hypotetiskt tolkas som Sil-
tes motsvarighet till Havorgravfältet i Habling
bo, vilket dock är ell gammalt och relativt kon
tinuerligt använt gravfält (med avbrott mellan 
vendeltidens mitt och sen vikingalid). Det är 
tänkbart att när Havorgravfältet i Hablingbo 
åter börjar användas under sen vikingatid an
läggs gravfältet Stora Hallvards i Silte socken. 
De två vikingatida gravfalten nära Hablingbos 
kust, Vakten och Nisse (Hallberg 1966, s. 26) 
kan tillhöra en tidigare period, kanske 900-tal, 
vilket skulle betyda att begravningarna skedde 
på dessa gravfält innan Havor återigen böljade 
användas under 1000-talet Vid den här tiden 
tillhörde Silte fortfarande Hablingbo socken. 

Den ursprungliga storleken på gravfältel 
Stora Hallvards är omöjlig att fastställa efter
som området har använts för grustäkt od i 
många gravar förmodligen har blivit borttagna 
och helt förstörda. Trots detta kan vi anta att 
gravlältet användes av storgården Stora Hall
vards och eventuellt av de gårdar som lydde 
under den. Gården Slora Hallvards ville kan-
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ske bryta med Hablingbo, och därför var det 
viktigt att etablera etl eget gravfält De Silte-
borna som inte tillhörde Stora Hallvards och 
dess ägor hade kanske begravt sina döda vid 
Havor i Hablingbo - det låg ju mitt i socknen 
före delningen (idag ligger det alltså i Ha
blingbo, men nära gränsen till Silte). Nästa 
steg för gården Stora Hallvards, efter det egna 
gravfältet, blir byggandet av en egen kyrka. 
Och därmed är sockenddningen genomförd. 

Silte kyrka 

Kyrkan i Silte är belägen på socknens högsta 
punkt, 18 m över havet, 400 m sydväst om grav
fältet Stora Hallvards, vid vägen till Hablingbo. 
Den nuvarande kyrkan är en enhetlig gotisk 
kyrka, uppförd något före 1200-talets milt, ko
ret troligen i början av seklet och tornet mot 
slutet I samband med kyrkans restaurering, 
1971, återfanns grunden till en gammal stav-

kyrka som funnits på samma plats. På korets 
vägg hittades spår av tjära och fastklibbade tus
sar av enebast i putsen, vilka också indikerar 
existensen av en stavkyrka. Kyrkan dateras till 
ca 1200 e.Kr, vilket är ett relativt sent årtal föl
en stavkyrka. Mats Bergman menar dock att 
själva kyrkan kan ha byggts redan 100 år innan 
den uppfördes i Silte, alltså samma tid som 
stavkyrkorna i Hemse och Eke. I så fall har den 
stått någon annanstans innan den uppsattes i 
Silte, och efter rivningen kan den ha »bortflyt-
tats till en annan socken eller återanvänts på 
annat sätt» (Bergman 1992, s. 45). 

Byggnadspi"ocessen från stavkyrka till sten
kyrka kan enligt Bergman beskrivas i följande 
etapper (fig. 3): 

Steg 1. Uppförandet av stavkyrkan ca 1200. 
Steg 2. Stav-kyrkans kor rivs och långhuset 

förlängs. Ett nytt kor av sten byggs i anslutning 
till detta ca 1250. 

Si l ie fyrlc-Q. 
HktvkfricQ^tor, häda >kä SnmUdiet. 
JbwW i.M/e.ftapp 3 M| 1 de Mr sUofcylh». 
fiiVfH. RtiUMrtri*» 111/- J i . KoMrur i 
asivaijltn Li*c\ lt»4se^ q rund*» u t röna 

\ 
fo^ö/5J*n S**tA 7* 

Fig. 4. Rekonstruktion av stavkyrkan i Silte. Teckning Erik Olsson. - Reconstruction of the stave church in 
Silte parish. Drawing Frik Olsson. 
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Steg 3. Byggandet av ett långhus av sten runt 
om stavkyrkan, medan denna står kvar. Färdigt 
ca 1245. Sedan rivs stavkyrkan. 

Steg 4. Kyrktornet byggs i slutet av 1200-ta-
le t 

På kyrkogården har det påträffats en del fynd 
av vikingatidskaraktär, bl.a, ett ringspänne av-
brons (Gotlands Fornsal GF C13172; Trotzig 
1972, s. 73). Med tanke pä att det är ett ring-
spänne med facetterade ändknoppar och med 
rombiskt tvärsnitt samt med stämpdornanicn-
tik på ovansidan (Carlssons typ FAC:S, r o m a ) , 
kan det dateras till Carlssons period E, dvs. 
1100-1150 (Carlsson 1988). Spännet är ett lös
fynd (markfynd) och kommer troligen inte 
från en grav. Del faktum att spännet saknar nål 
understryker ytterligare det ovanstående. An
ders Carlsson (1988) påpekar att hela 64 pro
cent av denna typ av spännen nu saknar nål 
och att de sällan påträffas i gravar, vilket inne
bär att de är tillverkade efter det att seden alt 
begrava i dräkt u p p h ö r t Spännena återfinns i 
stället oftast som lösfynd pä boplatser. 

Stavkyrkan 

Under åren 1971-72 undersöktes stavkyrko-
grunden av Gustaf Trotzig. Del visades att 
kyrkgrunden låg parallellt med det nuvarande 
långhuset och var ca 1,3 in smalare på båda si
dorna och 3,2 m kortare vid västgaveln. Stav
kyrkans mått var således: längd 8,5 m; bredd 
vid långhuset 5,6-5,7 m och vid koret 3,5 m; 
långhusets höjd var ca 7,9 ni från taknock till 
golv. I mittpartiet ocb i den östra delen av 
långhuset var golvet genombrutet av 4 gravar, 
vilka, enligt Trotzig, härrör från den nuvaran
de kyrkans byggnadslid. I golvfyllningen hitta
des ca 1 700 medeltida mynt på olika platser. 
De äldsta var gotlandspenningar från omkring 
år 1200. I mellanrummet mellan kyrkans väst
gavel och det nya långhusets innervägg (320 
cm) påträffades ett antal gravar. Fjorton ske
lett låg i relativt orubbat läge, dessutom hitta
des rester efter ytterligare minst tjugofem in
divider. (Mer om gravarna väster om stav
kyrkan, se nedan.) På denna plats, i fyllningen 
till och i gravarna hittades även 3 mynt Inga 
spår av kyrkans ingång hittades. På den plats 

där den sannolikt varil belägen - på västgaveln 
- låg en grav (Trotzig 1972, s. 73 ff.). 

Med hjälp av Cu-prover daterades stavkyr
kan till slutet av 1100-talet (Trotzig 1972, s. 
87). Eftersom kyrkans väggkonstruktion är av 
en gammal typ kan det tänkas att kyrkan upp
fördes i Silte under sent 1100-, tidigt 1200-tal, 
men att den kan ba stått någon annanstans ti
digare och flyttats hit. Grundkonstruktionen, 
med sin dränerande ränna som motverkat röt-
skador, tillhör troligen stavkyrkobyggandets 
slutskede. Traditionen om att träkyrkor skulle 
ha flyttats under medeltiden är belagd, men 
det linns inga bevis på alt det bar skett (Berg
man 1992, s. 17 II.) Stavkyrkan är alltså en av 
Gotlands yngsta. Av inventarierna är endast 
dopfunten bevarad. Den dateras till år 1200 
(Bergman 1992, s. 18), vilket stämmer väl med 
Strelows årtal för Silte kyrkans uppförande: 
1204 (1633, s. 142). 

Gravarna 

Utanför stavkyrkans västgavel och innanför 
den nuvarande kyrkans gavel hittades alltså 14 
hela skeletigravar och rester efter ytterligare 
minst 25 individer (fig. 5). Antalet gravar i för
hållande till det begränsade utrymmet var 
mycket stort, 39 gravar på 26 nr! Alla 14 gra
varna låg i väst-östligt utsträckt läge, med hu
vudet i väster. Alla som hade underarmarna 
bevarade hade armarna i kors över bröstet el
ler skötet, förutom ett skelett, nr 3, vilket på
träffades längst i norr och som hade en arm 
längs sidan och en snett över skötet. I denna 
grav låg vid den dödes bakspets ett bysantinskt 
mynl med uppbängningsögla, som slagits för 
Basileios och Consianiin (976-1025). Dessut
om hittades två mynt lill i fyllningen över gra
varna. Dessa har slagits lör Ethelred (978-
1016) och Knut den Store (1017-1035). För
utom dessa två mynt framsållades en benplatta 
av okänd användning, ornerad med 5 utskur
na kors av maltesertyp. I sydöstra hörnet hitta
des en välbevarad medeltida kam. Inga andra 
gravfynd, smycken el. dyl. påträffades. Skelett
graven ovan låg endasl 20-30 cm under den 
markyta som stavkyrkan uppfördes på (Trotzig 
1972, s. 83 f ) . Flera gravar täcker tidigare an
lagda gravar, vilket betyder att platsen har an-
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vänts kontinuerligt för gravläggningar under 
en tid (fig. 6 och 7). 

Datering 

Dateringen av gravarna är svår eftersom de en
da föremål vi kan använda är de tre ovan-

Fig. 5. Planritning över kyr
kans grund i Silte. Strecken 
markerar gravarnas läge. 
Originalritning W. Falck, 
1972 (omarbetad av förfat
taren). - Plan of the church 
in Silte. The graves within 
the church are marked. 

nämnda mynten. Gustaf Trotzig anser att de vi
sar att gravplatsen är från övergångstiden 
(Trotzig 1972, s. 87). Men anlades gravarna fö
re eller efter stavkyrkans uppförande? Att gra
varnas läge följer kyrkans västgavel prydligt ty
der på att de kan ha anlagts efter kyrkobygget 

Fig ti. Gravarna nr 4 och 3 
lian vänster lill höger. Foto 
Gotlands Fornsal. - Graves 
nr 4 and ,'i from left to 
right 
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Fig 7. Gravarna nr I, 2 och 
4 från vänster till höger. Fo
to Gotlands Fornsal. - Gra
ves nr 1, 2 and 4 from left lo 
right. 

Samtidigt talar graven precis vid stavkyrkans 
ingång för det motsatta. Det är nog inte troligt 
att man begraver någon precis intill kyrkans 
ingång. A andra sidan är det inte säkert att in
gången till stavkyrkan var på västgaveln. Det 
finns exempel på annorlunda placering av 
stavkyrkoportar utanför Gotland. I Lund har 
liera siavkyrkor påträffats med ingången belä
gen på norra långsidan (Staecker 1996, s. 76 
med anf. l i t t ) . Även i stavkyrkan i Eke hade in
gången funnits på långsidan, men här på den 
södra (Lagerlöf & Stolt 1974, s. 466). Marken 
väster om kyrkan användes också för begrav
ningar under medeltiden, även om den ansågs 
vara den minst prestigefyllda platsen. En klar 
hierarki existerade på medeltida kyrkogårdars 
begravningsplatser, där marken runt koret och 
öster om kyrkan var mest eftertraktad od i vär
defull (Nilsson 1989). 

C1 '-dateringar hade gett oss ett bättre svar på 
gravarnas ålder, men de har tyvärr varken C14-
daterats eller könsbedömts. Det leder till svå
righeter vad del gäller dateringen och framför 

allt tolkningen av materialet Del linns ytterli
gare en metod som kan hjälpa oss atl bestäm
ma gravarnas ålder, nämligen armställningar-
na. Lars Redin har utvecklat en kronologi som 
bygger på armsiällningarna för gravfältet och 
kyrkogården Lagmanshejdan i Skanör. Han 
kan konstatera att j u högre armarna ligger 
över bröstet, desto yngre är graven (Redin 
1976). Del kan naturligtvis diskuteras om hans 
resultat är applicerbart på materialet lian Sil
te, men jag anser att det är värt ett försök ef
tersom vi saknar andra möjligheter för date
ring. 

Arniställningariia hos dem som begravdes i 
Silte under kyrkgolvet tycks vara relativt enhet
liga. Den mest förekommande typen är Redins 
grupp IV, »underarmarna är placerade in över 
mellangärdet; arinbågsvinkdn är rät» (1976, s. 
32), exempelvis grav nr 2 (Hg. 7). Det finns ex
empel på armställniiigar som motsvarar Re
dins grupp V, »underarmarna är saminaiivink-
lade över bröstkorgen; arinbågsvinkdn är 
spetsig» (1976, s. 32). Grav nr 1 är ett tydligt 
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exempel på detta (fig. 7). Den förstnämnda 
gruppen anser Redin vara äldre än den sist
nämnda, vilket kan stämma i Silte eftersom ex
empelvis grav 1 överlagrar grav 6 och därmed 
bör tillhöra en yngre fas. Skelettet i grav 3 (fig. 
6) har en armställning som enligt Redin till
hör ett äldre stadium, en arm längs sidan och 
en snett över skötet. I denna grav påträffades 
för övrigt myntet med upphängningsögla, som 
slagits för Basileios och Constantin (976-1025; 
se ovan). 

Jag kan därmed urskilja eventuellt tre, men 
åtminstone två gravläggningsfaser i Silte kyrka. 
Den första graven som anlades på platsen, för
modligen efter stavkyrkans uppförande, kan 
vara grav nr 3. Till den andra fasen bör exem
pelvis gravarna 6, 7 och 1 1 böra. Alla dessa är 
söndergrävda av senare gravläggningar och två 
av dem har en armställning som tycks tillhöra 
ett senare skede än grav 3. Den tredje fasen 
representeras av till exempel gravarna 1, 8 och 
9, vilka överlagrar andra gravar. Grav 1 har 
dessutom en armställning som enligt Redin 
tillhör det yngsta stadiet. Den förstnämnda 
gruppen daterar Redin till tidig 1200-tal, vilket 
kan stämma för Siltes del, eftersom stavkyrkan 
uppförs ca 1200. Den sista gruppen daterar 
han till sent 1400-tal, vilket inte kan vara fallet 
i Silte, om inte gravarna anläggs i kyrkorum
met, under golvet. Begravningar i kyrkorum
met tilläts endast i enstaka fall under medelti
den och kom att reserveras i forsla band lör 
biskopar och präster (Nilsson 1989, s. 155). 
Med tanke på den mängd av gravar som finns i 
Silte, kan vi nog avfärda denna möjlighet, för
utom för de 4 gravarna som finns i östra och 
mellersta delen av kyrkan (fig. 5). 

Av ovanstående följer all gravarna väster om 
stavkyrkan ocb under det nuvarande kyrkgol-
vet borde, av deras läge alt döma, ha anlagts 
mellan 1200 ocb 1245, efter stavkyrkans upp
förande och innan stenkyrkan står på plats. I 
så fall borde dessa gravar vara en minoritet, 
och huvuddelen av gravarna borde ha legat ös
ter, söder och norr om kyrkan, om bruket att 
undvika den västra sidan (Nilsson 1989, s. 141) 
Stämde lör Siltes del. Detta är dock ytterst osä
kert. Det som talar emot är de gravar som lig
ger mitt i och i den östra delen av kyrkan ocb 

som anses härstamma från den nuvarande kyr
kans tid (Trotzig 1972). Dessa gravar urskiljer 
sig inle i något avseende ifrån gravarna i västra 
delen av kyrkan, alltså kan de vara samtida 
med dem. I så fall kan de lika gärna tillhöra en 
senare tidsepok, exempelvis 1300- eller 1400-
talet, med undantag från grav nr 3, vilken bor
de vara äldre med tanke på myntet (se ovan). 

Slutsatserna blir att oavsett om gravarna an
lades väster om stavkyrkan eller i den västra de
len av kyrkrummet kan de inte bli äldre än 
från år 1200 e.Kr. Detta leder till att tecken på 
en direkt kontinuitet mellan gravfältet Stora 
Hallvards (som slutade alt användas ca 1100) 
och kyrkogården i Silte inte kunde beläggas. 
Del linns ell glapp på ca 100 år, under vilket 
det troligen skedde begravningar på kyrkogår
den i Hablingbo. Kyrkan fanns där åtminstone 
från 1100-talets början eller tidigare. Strelow 
föreslår årtalet 1050 men det låter för tidigt, 
med tanke på att gravfältet Havor existerar vid 
den liden i Hablingbo. Det enda som skulle ty
da pä en tidig stavkyrka är en ornerad stavkyr-
kobräda från 1000-lalet som hittades i en vägg 
i kyrktornet (Lagerlöf 1966, s. 59). Denna 
räcker dock inte för att kunna bekräfta exi
stensen av en så tidig stavkyrka i Hablingbo. 
Därför tycks en senare datering, exempelvis 
kring 1100, vara troligare. 

Den första stenkyrkan i Hablingbo torde ha 
uppförts i slutet av 1100-talet eller början av 
1200-talet (Lagerlöf 1966, s. 63) - samma tid 
alltså som Silte stavkyrka byggs. Det är ound
vikligt för mig att tänka på möjligheten att om 
cn slavkyrka existerat i Hablingbo kan den ha 
flyttas till Silte år 1200. Dels finns det traditio
ner om att stavkyrkor flyttades under medelti
den och dels vet vi att Silte kan vara en sen 
sockenbildning. Dessutom finns det tecken på 
att Silte stavkyrkas väggkonstruktion är av en 
äldre karaktär än grundkonstruktionen (se 
ovan). När Silte skiljer sig från Hablingbo lär 
den nya socknen med sig den gamla kyrkan, 
på vars plats en ny stenkyrka byggs. Träkyrkan 
kan också tänkas vara en gåva från storman
nen i Hablingbo till stormannen i Silte (se 
nedan) . 

Gården Slora Hallvards tycks alltså ha en 
central betydelse under sen vikingatid men se-
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dan följer ett glapp på ca 100 är, mellan ca 
1100 och 1200, då begravningarna flyttas lill 
den nyetablerade Hablingbo kyrkogård. Orsa
kerna till detta kan vara många, men det troli
ga är att man övergick till kristendomen och 
eftersom den närmaste kyrkogården låg i Hab
lingbo sä begravdes de döda där. Efter Siltes 
sockenbildning och byggandet av kyrkan där, 
begraver man ånyo i Silte. 

Förflyttningen av begravningarna från Stora 
Hallvards till Hablingbo kyrkogård vid ca 1100 
betyder också att det vikingatida dräktgrav
skicket försvinner i Silte ca 1100 e.Kr. 

Gravfäll kontra kyrkogård 

Graviältsbcgravniiigarna löper parallellt med 
de första begravningarna pä kyrkogårdar. De 
(inns sida vid sida, men i olika socknar. 1 v issa 
socknar väljer nian atl begrava sina döda på 
gravfalten, medan i andra begravs de på kyr
kogårdar. De kriterier som styr valet av begrav
ningsplats är mycket komplexa och, anser jag, 
inte enbart religiösa. Lokala traditioner och 
trender torde ha spelat en lika viktig roll i det
ta. 

Ovanstående exempel bekräftar atl gravfäll 
och kyrkogård sannolikt inte har existerat 
samtidigt i en och samma socken under sen vi
kingatid på Gotland. I Silte har vi ett gravfält. 
Stora Hallvards, men jag anser inte att det 
linns kyrkogårdsfynd vid Silte kyrka, trots de 
två indikationer som Lena Thunmark-Nylén 
lyfter fram (1995, s. 161). Den ena är ett senvi-
kingatida-tidignicddtida ringspänne som på
träffades som lösfynd på kyrkogården. Detta 
spänne kan inte ba tillhört någon grav utan är 
ett lösfynd, som framgått ovan. Det ögleför-
sedda mynt som hittades i grav nr 3 under 
kyrkgolvet och vars tpq är 976 är sannolikt inte 
daterande utan har som gammalt smycke lätt 
följa den döde i graven 

Fyra olika aspekter speglar skillnaderna mel
lan socknarna och kan ha betydelse lör varför 
socknar med gravfält och socknar med kyrko
gårdsfynd under sen vikingatid utesluter va
randra på Gotland. 

1. Sorkenbililiiiiigen. De flesta av Gotlands kyr
kor anses ha uppförts som gårdskyrkor med 

tanke på deras stora antal och ringa storlek. 
Sockenbildningen på ön bygger troligen på en 
äldre förvaltningsstruktur, där varje enhet be-
Stod av en större gård med en storman och fle
ra mindre gårdar (bl.a. Hyenstrand 1989). 
Därför kan inte sockenbildningen ses som ett 
initiativ från kyrkans sida och som en systema
tisk process på Gotland, utan som en följd av 
denna tidigare struktur som byggde på stor-
mansgårdar och dess ägor. 

Ordet socken har ansetts höra ihop med or
det söka och den traditionella tolkningen är 
»folk som söker sig lill samma kyrka». Denna 
tolkning är troligen felaktig och ordet bör ha 
ett annat, äldre ursprung. Stefan Brink påpe
kar att ordet som bar ell engelskt ursprung, 
där det betecknar privat jurisdiktion: »ett per
sonellt och ... ett territoriellt, privat rättsdi-
strikt under en lord» (Brink 1991, s. 117 f.). 
Under 900-talet växer huvudgods, manors, 
fram i England under olika stormän, lorder. 
På många av dessa huvudgods byggs det priva
ta kyrkor under ledning av lorden. Norden ha
de starka förbindelser med England under 
den bär tiden (Knul den store) och det finns 
anledning att tro på en stark kyrklig organisa
torisk påverkan från England. 

Brink bar funnit elt samband mellan sock
nar med namn som bygger på på by- eller 
gårdsnamn och tidigt privatkyrkobyggande 
och även mellan socknar som li( k sill namn ef
ter kyrkplatsen od i ett gemensamt organiserat 
kyrkobygge (Brink 1991, s. 134).Jag har tyvärr 
inte möjlighet här atl fördjupa mig i de got
ländska sockennamnen och deras härkomst, 
men tanken om organisatoriska skillnader 
indian socknar är värd att diskutera. De tidi
gaste kyrkorna kan enligt Brink ba uppförts av 
två grupper, dels av stormän pä deras gårdar, 
dels av cn kungamakt på kronogodset (1991, s. 
138). I det första fallet blir resultatet en liten 
gäi (Iskyrka, kanske av trä, och i det andra fallet 
blir det en stor fästningslikiiande stenkyrka. 
Även om sådana tydliga skillnader mellan kyr
kor inte kan iakttas på Gotland kan liknande 
tendenser inte avfärdas. Kanske kan socknar 
med kyrkogårdsfynd och könssegregering visa 
tendenser på en starkare kyrklig eller värdslig 
organisation. Även den höga frekvensen av 
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sockennamn med suffixet -hem i socknar med 
kyrkogårdsfynd kan understryka detta. 

2. -hem-namnen. Suffixen -hem och -bo är van
ligt förekommande i gotländska sockennamn. 
Anders Carlsson (1988, s. 101) ser ett samband 
mellan socknar med kyrkogårdsfynd och suf
fixet -hem och angränsande socknar med stora 
gravfält och suffixet -bo. En tolkning av det är 
att -/Vw-so( knarna kan ba tagit initiativ inom 
kristnandets ram, medan -iosocknarna inte 
gjort det (Kyhlberg 1991, s. 77). De angrän
sande socknar som kunde vara exempel på 
detta är följande: Grötlingbo - Havdhem, 
Hablingbo - Havdhem, Hablingbo - Fard
hem, Barlingbo - Dalhem. Enligt min mening 
är dessa emellertid för få för att man skall kun
na kunna dra några generella slutsatser. Vid 
genomgång av sockennamn i socknarna med 
senvikingatida gravfält visade sig endast 2 av 14 
innehålla suffixet -bo. Frågan är då om ett sam
band mellan -/iciH-socknar och kyrkogårdsfynd 
kan beläggas. 

Av socknarna med säkra kyrkogårdsfynd var 
det hälften som hade suffixet -hem i sitt namn 
och inga hade suffixet -ho. Slutsatsen är att det 
bör finnas vissa organisatoriska skillnader mel
lan de två typerna av socknar, -hem- socknarna 
kan ba varit initiativtagare inom kristnandet 
medan -/JO-SIK knai na avspeglar äldre judiciella 
distrikt eller centra inom bygddagsbildningar 
(Kyhlberg 1991, s. 77). 

3. Könssegregering. Idén till könssegregering 
kan härstamma frän judiskt häll (Nilsson 1989, 
s. 141), där uppdelningar skett eller inte bara 
norr och söder utan även efter höger och vän
ster, framför och bakom. Män och kvinnor ha
de olika uppgifter i kampen mot det onda. 
»Könsuppdelningen stod därför för cn sorts 
balans» (Nilsson 1989, s. 141). 

Könssegregering är ett tecken på att begrav
ningarna på kyrkogården skedde enligt ett 
visst mönster som följde lästa bestämmelser. 
Nilsson föreslår exempelvis att man ville bryta 
upp de gamla familjemönstren för att komma 
så långt ifrån hedendomen som möjligt (1994, 
s. 92). På de hedniska gravfalten har liknande 
könssegregering inte förekommit så vitt vi vet. 

Om kyrkan uppfördes som ett litet gårdskapell 
hade man ingen anledning alt införa könsse
gregation enligt mitt sätt att se. Däremot är 
könssegregering förståelig om kyrkan uppförs 
på ett mer organiserat sätt, på initiativ av en 
större enhet. Det är nära till bands att tänka 
på den västkrislna kyrkan, som bedrev en or
ganiserad mission och som kan vara tankegiva
re till könssegregering. Detta utesluter inte att 
fenomenet ändå kan härstamma från östkris
tet håll, men själva grundtanken om att ge
nomföra det på ett så organiserat sätt tyder 
kanske på västkristen tankesfär. Avsaknandet 
av könssegregering i Silte beror på det sena 
kyrkobyggandet då bruket av könssegregering 
på kyrkogårdar redan hade hunnit att upphö
ra tillsammans med användningen av norrsi
dan för begravningar. 

Jörn Staeckcr tolkar könssegregeringen som 
ett tecken på östkristet inflytande (1996, s. 
75). Han drar bl.a. paralleller mellan könsse
gregeringen på våra kyrkogårdar ocb könsse
gregeringen i de bysantinska kyrkorummen, 
där kvinnorna hade sin plats i vänstra (norra) 
delen av kyrkan. Aven kyrkogårdsfynden anser 
han följa östkristna förebilder. Många föremål 
bland dessa fynd har en östkristen karaktär 
som exempelvis hängkorsen. Ett östkristet in
flytande på kyrkogårdsfynden och könssegre
geringen på de senvikingatida-tidigineddtida 
gotländska kyrkogårdarna är möjligt, men jag 
vill visa att det lika väl skulle kunna betyda väst
kristen påverkan. 

4. Oslkrislel eller väs/kristet? När kristendomen 
etableras och kristna begravningsplatser grun
das accepteras inte begravningar på de gamla 
gravfälten av de kristna. Naturligtvis har inte 
denna förändring skett över en natt, utan log 
mänga decennier. Men när kristendomen lill 
slut vinner så förbjuds begravningarna på grav
fälten. Åtminstone är det så i Nordeuropa och 
Skandinavien. 1 Estland har vi en helt annan 
situation. Här accepterar kyrkan gravfältsbe-
gravningar vid sidan om kyrkogärdsbegrav-
ningar. Des.sa är likvärdiga och existerar samti
digt under en lång period, och de förbjuds 
först efter reformationen runt 1580 (Valk 
1992). Detta dubbla system med begravningar 
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dels på gravfalten och dels på kyrkogårdar fö
rekommer även på annat håll förutom Est
land, nämligen i hela Baltikum och bland 
finsk-ugriska stammar (Valk 1992, s. 223). 

Tecken på förbindelser ined Baltikum finns 
det många av på Gotland. Föremål och smyck
en av baltisk typ hittas i gotländska gravar, ex
empelvis yxformade bärnstensamuletter, 
mansbältebeslag och kvinnosmycken (Thun
mark-Nylén 1983). Thunmark-Nylén tolkar 
dessa föremål som tecken på handelsförbin
delser, men inte som importerade handelsva
ror utan som föremål som följde med männi
skorna som handlade (Thunmark-Nylén 1983, 
s. 322). Kan i så fall idén om gravfält med krist
na begravningar under sen vikingalid ha kom
mit från öst? Vi kan ju inte påstå att dessa grav
fält är hedniska, det finns belägg på kristna 
symboler som kors ocb uppståndelseägg bland 
gravarna. Många av föremålen är dessutom av 
östkrislen karaktär. Orienteringarna varierar 
också, det finns många väst-östligt orienterade 
gravar bland de traditionella syd-nordliga gra
varna. 

Det har tidigare hävdats att Gotlands livliga 
handelsförbindelser med Ryssland och Balti
kum bröts vid 900-talet, då det arabiska mv in
flödet upphör och de västliga kontakterna in
tensifieras, vilket framgår av ökningen av 
västeuropeiska mynt Au del islamiska silvret 
upphör och ersätts av västeuropeiskt silver är 
t-ii faktum, men det innebär inte att förbindel
serna ined länderna österut upphör. Ingmar 
Jansson menar att »Gotlands förbindelser med 
det ryska riket verkar istället ha intensifierats» 
(Jansson 1983, s. 236). Mynten avtar men vi 
kan se ett tydligt flöde av andra föremål, som 
manliga bältetillbehör, lerkärl, uppståndelse-
ägg etc. Kontakterna får en annan form, »va
lutaflödet» ersätts av ett »varuflöde». 

Många föremål av östlig karaktär bar påträf
fats på Gotland jnsi i socknar med senvikinga
tida gravfält Förutom de ovannämnda bälte-
tillbehören, uppståndelseäggen och kerami
ken har vi också dräktnålar och hängkors av 
östlig karaktär. Kors har påträffats även som 
kyrkogårdsfynd (exempelvis i Stånga) men de 
hittas huvudsakligen i gravar från gravfält eller 
som skattfynd. 

Sammanfattningsvis menar jag att i socknar 
med senvikingatida gravfält kan en östkrislen 
tankesfär iakttas, i högre grad än i socknar 
med kyrkogårdsfynd. Medvetet kallar jag inte 
detta för inflytande eller påverkan, eftersom vi 
i båda typerna av socknar har belägg på »öst
kristet inflytande» i form av föremål av östlig 
karaktär. Exempel på föremål av baltisk typ 
bland kyrkogårdsfynden finns från Gärda kyr
kogård (dräktnålar) och Stånga kyrkogård 
(bjärtforniade bältebeslag) (Thniiinark-Nylén 
1995, s. 174 och 186). På hela Gotland kan cit 
östligt inflytande iakttas under vikingatiden. 
Men sättet att organisera begravningsccremo-
nin, som vi ser i socknar med kyrkogårdsfynd 
(könssegregering, enhetlig väst-östlig oriente
ring och många sockennamn ined suffixet 
-hem), kan tillhöra den väslkristna ideologin, 
medan användningen av gravfält under den ti
diga kristendomens tid snarare speglar det öst-
krisina tänkesättet 

Den bysantinska kyrkans synsätt ocb ställ
ningstagande jämfört med den romerska, kan 
beskrivas som mindre dogmatiskt - den före
drar de sakrala frågorna före de organisatoris
ka. »The Orlhodox Church is not a.s much gi
ven to making formål dogmalic definitions as 
is ihe Roman Catholic Church» (Ware 1985, s. 
212). Detla skall inte tolkas som att den bysan
tinska kyrkan inte har några regleringar, tvärt
om, i många avseenden är den mycket strikta
re än den romerska kyrkan, exempelvis vad 
beträffar utformningen av liturgin. Men som 
Timothy Ware säger: »The Church must be 
thought of primarily in sacramental tenns. Its 
outward organization, however important, is 
secondary to its sacramental life.» (1985, s. 
246.) 

Slutligen vill jag understryka att med ovan
stående diskussion menar jag inte att de sock
nar där senvikingatida gravfält finns påverka
des österifrån och att socknarna med kyrko
gårdsfynd påverkades västerifrån. Atl urskilja 
de två linjerna sockenvis är omöjligt och kan 
inle heller vara givande. På Gotland blandades 
de östliga od i västliga influenserna på ett sätt 
som är både omöjligt od i meningslöst att ur
skilja. Jag vill inle ocb kan inle heller avvisa 
Jörn Staeckers teori om eu östkristet inflytan-
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d e på kyrkogårds fynden . I d é n o m könssegre 

g e r i n g o c h a c c e p t e r a n d e t av d räk tbeg rav 

n i n g a r kan h a ös tkr i s tna förebi lder . M e n j a g 

vill visa att a l t e rna t iva t o l k n i n g a r finns o c h att 

k r i s t n a n d e t p å G o t l a n d ä r e n väldigt kompl i 

c e r a d p rocess som bygger p å b å d e västkr is tna 

o c h ös tkr i s tna förebi lder . Dessa fö reb i lde r an

vänds o c h spelas u t m o t v a r a n d r a p å ol ika sätt 

i lokala mak t s t r a t eg i e r o c h d e t t a skapa r för oss 

tydliga m e n svår to lkade m ö n s t e r i d e t a rkeo lo 

giska m a t e r i a l e t 
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Summary 

T h e first p a r t of this essay invest igates t h e con 

n e c t i o n be tween t h e la te Viking Age graves at 

t h e S tora Hal lvards bur ia l g r o u n d a n d t h e 

bur ia l s at t he c h u r c h y a r d in Silte par i sh . T h e 

bur ia l s at S tora Hal lvards p r e s u m a b l y b e l o n g 

to t he p e r i o d be tween 950 a n d 1100. T h e finds 

a n d ar tefacts a r e fairly h o m o g e n e o u s , but 

t h e r e a re d i f fe ren t o r i e n t a t i o n s a n d pos i t ions 

of t he d e a d a m o n g t h e graves . S to ra Hal lvards 

may have b e e n used for Initials by b o t h tlie 

m a n o r Stora Hal lvards a n d ils t e n a n t fa rms. 

Silte par i sh was es tab l i shed relatively la te , 

p robab ly pa rce l l ed o u t of H a b l i n g b o . O n e 

sign of this is t h e late d a t e of t h e c h u r c h . T h e 

lirst c h u r c h in Silte, wh ich is a w o o d e n bui ld

ing was e r e c t e d c. 1200. T h e sile was excava ted 
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by Gustaf Trotzig in 1972. Several inhumations 
were then found under the present floor of 
the church. I have focused on the graves west 
of lhe gable of the stave church and could es-
lablish thal these date from to the 13th centu
ry or låter. Thus, they are not from the trans-
itional period, but are typical Medieval graves. 
Nor does the early Byzantine coin which was 
found in grave number 3 disprove this hypo
thesis. The coin was equipped with a suspen
sion loop therefore had been worn as a pen
dant. This indicates that its period of use may 
have been very long (maybe up to 200 years). 

There is a gap of about 100 years between 
the burials at the Stora Hallvards site and 
those around lhe stave cburdi . During this 
period the people in Silte could bave buried 
their dead at the churchyard in Hablingbo. 
Silte and Hablingbo was probably still one and 
the same parish in the 12th century. And we 
know that the church in Hablingbo was built 
much earlier than the church in Silte. 

In the second part of the cssav I sought to 

discover why parishes with churchyard finds 
and parishes with late Viking Age burial 
grounds do not co-exist on the Island of Got
land. Silte was chosen because it has been de
scribed as a parish witb finds Ironi both a late 
Viking Age burial ground and a churchyard. 
However the investigation shows, tbat the evi
dence of churchyard linds in Silte is very weak. 
Therefore, I suggest that Silte be exduded 
henceforth from the parishes with dmrd iya rd 
finds . 

Jörn Staecker proposes that churchyard 
finds indicate a Russian-Byzantine influence. I 
inverted his interpretation and claini tbat the 
late Viking Age churchyard in paralld with 
burial grounds could reflect an eastern, Rns-
sian-Byzaiitine, world of ideas, and that 
churchyard finds could just as well point to the 
ideology of the Latin Cbnrd i . I besitate to use 
the word "influence", because there are sev
eral signs of Christian influence on Gotland 
from both West and East. And these influences 
are inextricably intermingled. 
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