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Gotländska kyrkogårdsfynd från brytningstiden mellan 

hedendom och kristendom. 

Av 

ALFRED WESTHOLM. 

Statens historiska Museum har under en följd av år sam
lats ett större antal fynd från Gotland, som, ehuru anträf
fade på kyrkogårdar, slående erinra om de yngsta före-

;kl> målen på öns rika bygravfält från vikingatiden. Dess
värre äro de flesta fynden tillfälligt anträffade och insända av 
dödgrävare. Ofta uppges föremålen vara funna jämte ett eller 
flera skelett, i några fall omtalas t. o. m., att rester av omslutande, 
spikade träkistor iakttagits. Däremot omtalas aldrig att kol eller 
brända ben observerats, ej heller är något av de insända före
målen eldskadat. En systematisk undersökning har dessutom vid 
ett tillfälle utförts av rektor Hans Hansson på Stånga kyrkogård, 
den på dylika fynd utan jämförelse rikaste. Han undersökte fyra 
gravar med föremål av åsyftad art. De bestodo av på kristet sätt 
orienterade skelett inom spikade kistor, som hade takformigt lock 
och voro bredare upptill än nedtill. 

Då O. Almgren år 1904 först fäste uppmärksamheten på 
dessa fynd, voro endast tre kyrkogårdar representerade. E. Eck
hoff nämnde år 1912 fem; nu äro de sju, nämligen utom Stånga, 
Garde, Havdhem, Burs, Dalhem även Fröjel och Tingstäde.1 

I sitt arbete om St. Clemens kyrka i Visby (1912, sid. 153 f.) 
har ECKHOFF utförligt belyst dessa fynds stora betydelse för kän-

1 Även inom Visby stadsmur äro kyrkogärdsfynd från vikingatid gjorda, 
men de tyckas ej stå i nägot samband med själva kyrkorna och äro därför här 
ej upptagna till behandling. Jfr N. LITHBERG, Fornvisby i Gamla svenska stä
der, Sthlm 1924. 
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nedomen om övergången mellan heden och kristen tid. På Björkö 
förekomma liknande gravar, i regel lokalt skilda från de van
liga hedniska. Rimberts berättelse om Ansgars mission ger en 
pålitlig utgångspunkt till förklaring och datering av deras upp
trädande. Beträffande Gotland, vilket som bekant saknar mot
svarande skrivna vittnesbörd, måste omvänt dessa gravfynd räk
nas bland de mest primära källorna till kunskap om tiden och 
sättet för kristendomens spridning på ön. 

i 
.- J^ 

Fig. 74. Krucifix av silver Fig. 75. Kors av brons Fig. 76. Kors av silver 
från Havdhem. frän Garde. frän Stänga. 

I det följande skall jag därför lämna en kortfattad historik 
av fyndens beskaffenhet och tidsställning. 

Som otvetydiga vittnesbörd om kristendomens betydelse vid 
denna tid förekomma tvenne kors och ett krucifix, använda som 
hängprydnader. Detta senare (inv. nr. 10301, fig. 74), som är fun
net på Havdhems kyrkogård, är av silver. Någon nielloinläggning 
finns icke bevarad. Den på ena sidan ristade Kristusbilden er
inrar om vissa primitiva korsfästelseframställningar på några av 
de gotländska funtarna, i synnerhet på den runstenstiden mycket 
närstående mästaren Hegwalds funtar i Endre och Etelhem, även
som på en piscina frän Sjonhems kyrka, nu i Gotlands fornsal. 
(J. ROOSVAL, Steinmeister Gottlands, Abb. 105, Taf. II; jfr dens., 
Revision av gotländska dateringar, I, Fornv. 1915, sid. 97—104.) 
Rätt egendomligt är det lilla bronskorset från Garde (16186, fig. 75). 
På båda sidor finnas fem ovala insänkningar, fyllda med gulvit 
emalj. Korset påminner sålunda om en del nålar från Gotland, 

8 — Fornvännen 1926. 
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vilka upptill äro avslutade på ett liknande sätt. Det tredje korset 
' (13436, fig. 76), som är av silver, är funnet i en grav på Stånga kyrko
gård. Ett liknande finns från Sandegårda i Sanda socken på Gotland. 

Beträffande de vanligare dräktsmyckena av brons faller ge
nast i ögonen den stora skillnaden i kvalitet, som föreligger 
mellan olika exemplar. Flera av de särskilt talrika djurhuvud-
formiga bronsspännena visa sålunda ännu reflexer av den orna
mentik, som en gång ska
pats under inflytande från 
den karolingiska renäs
sansen. Den karaktäris
tiska, av varandra tange
rande bågar bildade fält
indelningen finns kvar, 
men djurvimlet därinom 
har förlorat Sina klara de- Fig. 77. Djurhuvudformad spännbuckla, Stänga, 

täljer (fig. 77). Den ännu 
simplare ornering som 
fig. 78 visar, är likaså 
vanlig. 

Men spännenas form 
har varit mer seglivad än 
den gamla ornamentiken, 
som prytt dem. Två lik
nande bära nämligen kraf
tiga i detalj noggrant utformade ornament i runstenstil (fig. 79). 
Till samma tid, dit sistnämnda två spännen genom sin friska 
ornamentik måste dateras, höra förmodligen även de andra, i 
ålderdomligare mönster ornerade. 

Det enda föremål som utan tvivel tillhör en avgjort äldre 
tid, är det lilla ryggknappsspännet fig. 80. Uteslutet är det visser
ligen icke, att föremålet härrör från annan fyndplats, oaktat det 
insänts från Stånga tillsammans med ett flertal föremål, vilka alla 
äro av kyrkogärdens vanliga former. Därest fynduppgiften emel
lertid är riktig, får man väl snarast föreställa sig, att detta ännu 

Fig. 78. Spännbuckla med degencrad ornering. 
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väl bevarade, troligen under 500-talet tillverkade föremål, under 
vikingatiden anträffats i en äldre grav och ånyo tagits i bruk. 

De två ryggknapps-
spännen, som i övrigt in
kommit frän Havdhem och 
Stånga kyrkogårdar, äro av 
helt annan karaktär. De 
vackra granat- eller till slut 
glasinläggningar, som fler
talet dylika smycken bära i 
fördjupningarna mellan få-
gelhuvudena och på bas-
plattan, saknas här. Ett av 
exemplaren, fig. 81, har i 
stället tunna bronsbleckmed 
tarvlig punktornering, likt 
lock täckande de för granat-
fyllningarna avsedda för
djupningarna, som alltjämt 

finnas kvar, enär man tydligen fortsatt alt tillverka spännenas 
stommar i den gamla hävdvunna formen. 

Fig. 79. Spännbuckla med ornament 
runstensstil. 

Fig. 80. Ryggknappsspänne frän Stånga, 
längd 7 cm. 

Fig. 81. Ryggknappsspänne av brons, Havdhem sn, 12,6 em. 

Att det i dessa fall icke är frågan om restaurering av äldre, 
skadade exemplar, framgår nämligen med full visshet därav, att 
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samma egendomliga bleck förekomma på det i fig. 82 avbildade, 
från Ryttes i Fole socken på Gotland härrörande spännet, som 
på bågen bär god gjuten runstensornamenlik. 1 andra avseenden 
äro spännena också omsorgsfullt gjorda, i synnerhet det från 
Stånga, vars ryggknapp är prydd med en snodd silverring och 
ett stort nithuvud av guld, det senare något som tycks vara 
ganska ovanligt. Man kan knappast kalla dessa spännen deka-
dansformer. H. HILDEBRAND har i Mbl. 1880 påvisat sambandet 
mellan sådana former och medeltidens praktfulla likarmade spän
nen, vilket ju visar att de bevarat en viss livskraft i motsats till 
de sena typerna av de djurhuvudformade spännbucklorna. 

Fig. 82. Ryggknappsspänne med gjuten runstensornamentik, längd 10.6 cm. 

Flera ringspännen äro kända, två från Stånga, ett från Havd
hem, ett från Tingstäde och ett fragment från Dalhem. De äro 
samtliga av typer, vanliga under vikingatid. Armringarna äro 
dels enkelt snodda av två trådar, dels konstrikt flätade av flera, 
vanligen sex. Dessa smyckeformer liksom de öppna armbyglarna 
äro av en billig metall, och giva i stort sett ett rält tarvligt in
tryck. Detsamma gäller även de flesta av de fingerringar, som i 
stort antal äro funna på flera av kyrkogårdarna. De äro i regel 
icke slutna utan gjorda av en böjd brons- eller silverten med 
överskjutande ändar, så att man kan avpassa ringen efter fing
rets tjocklek. En av fingerringarna från Stånga (11277) består av 
en vid mitten 2 cm. bred silverplåt med stämpelornering. En 
annan är förgylld, med rombisk genomskärning, och påminner 
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härigenom om de präktiga silverarmbyglar med rombisk genom
skärning, som äro funna på Gotland. 

På något större lyx tyda pärlorna, som i stor mängd finnas 
bland de flesta av sändningarna. De äro rätt svåra att noggrant 

Fig. 83. Förgylld fingerring 
frän Garde. 

Fig. 84. Silverpärla 
frän Stånga. 

Fig. 85. Silverpärla frän 
Stånga. 

datera. De största och praktfullaste äro av bärnsten, andra av 
glasmosaik och glasfluss. De simplare äro gjorda av en bit kalk

sten eller ben som blivit genom
borrad. Ovanliga äro ett par klot-
formiga pärlor från Stånga, fig. 
84 och 85, gjorda av en spiral-
rullad silvertråd med varven tätt 
sammanställda. 

Flera egendomliga, fisklik-
nande, böjda hängprydnader äro 
funna på några av kyrkogårdarna. 
Det vackraste och bäst utförda 
exemplaret är från Havdhem 
(10077, fig. 86), och består av 

Fig. 87. en böjd bronsplatta, belagd med 
Fig. 86. Degenererad häng- e n ^ \ v a a v s i l v e r . I denna har 

Hängprydnad från prydnad frän m a n s e d g n rf u t f . b f o n _ 
Havdhem. Stänga. J 

sen nedsänkta fält, så att en kors-
formig mittfigur kvarstår. De fyra nedsänkta fälten äro prydda 
med filigranornament. Silverramen och korset i mitten äro or
nerade och inlagda med niello, och även där återkommer kors
figuren i detaljerna. De övriga hängprydnaderna av samma form 
äro tydligen sämre arbeten. Silverskivan är stundom utbytt mot 
en tennbeläggning och ibland saknas den fullständigt (fig. 87). 
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Ornamenten äro grovt utförda, och ofta har man missförstått de 
bättre förebilderna. Dessa hängprydnader äro ej funna under 
omständigheter, som ange, att de burits mer än en i sänder. 
Man har många liknande for
mer från andra håll på Got
land, såväl raka som starkt 
böjda, men de tyckas ej ha 
varit använda utanför ön. Möj
ligen äro de att anse som sym
boler för kristendomen. 

Tillsammans med sådana 
fiskliknande hängprydnader fö
rekomma även mindre, sked-
liknande. Ett vanligt ornament 
på dessa ät den tredubbla öglan (fig. 88). Även här är orneringen 
på de bättre exemplaren utförd på en silver- eller tennbelägg
ning, under det att en sådan saknas hos de simplare. Andra 

Fig. 88. 
Hängprydnad Fig. 89. Silverinfaltad berg-
frän Stånga. kristall frän Stänga. 

Fig. 90. Kam i fodral från Havdhem, längd 15,3 cm. 

hängprydnader äro de vackra bergkristallkulorna, vanligen infat
tade i silver. De äro funna i Stånga (två i inv. nr. 11948, fig. 89). 

Som hängprydnader får man även uppfatta de med ögla för
sedda silvermynt, som inkommit jämte dessa senare. Det är två 
engelska, präglade för Etelred (f 1016) och Wilhelm I ( | 1087), 
ett bysantinskt för Nikephoros Phokas (t 969) och hälften av ett 
litet obestämbart, troligen tyskt, ulan bevarad ögla. Andra mynt 
äro de, som funnos i de av rektor Hansson undersökta gravarna 
(13436 B). Även dessa äro av relativt sent datum, ett för Etelred, 
två barbariska imitationer av engelsk typ, ett tyskt, präglat i 
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Corvey i början av 1100-talet. Samtliga ha eller ha haft öglor 
av brons. 

Kammar, ömsom en- och ömsom tvåsidiga, förekomma ofta 
bland fynden. Ett par äro väl bevarade med sina fodral (10077, 
fig. 90). De tillhöra den under senare vikingatid vanliga typen 
med avrundade skällor. Fullt motsvarande former finnas från 
fastlandet. I några gravar har man funnit delar av kedjegarnityr 
(fig. 91). De ha troligen hängt ned från midjan och burits av 
kvinnorna. Överst vid midjan har den lilla genombrutna skivan 

Fig. 91. Kedjegarnityr från Stänga, vardera kedjan 35 cm. läng. 

setat fästad vid bältet, och från denna ha sedan kedjorna hängt 
ned mot knäet. I kedjorna ha nycklar eller andra mindre före
mål varit fastade. Några nycklar finnas visserligen icke helt be
varade, men troligen ha de handtagsliknande avbrutna brons
föremålen varit nyckelskaft, vilka anträffats i en grav på Stånga 
kyrkogård tillsammans med bl. a. ett sådant kedjegarnityr (11948). 
Andra föremål, som givetvis även tillhört kvinnornas utrustning, 
äro de små rörformiga nälhusen i kedjor av samma form som 
fig. 29 i Fornv. 1912, sid. 188 (12173, 11948 Stånga; 12335 
Dalhem). 

Om de nu behandlade föremålen i stort sett endast tillhört 
kvinnogravarna, så ha de små knivarna, som ofta förekomma, 
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även burits av männen. De ha haft skaft av ben eller horn, upp
till försett med en liten bronsögla. En mycket vacker, väl be
varad knivskaftshylsa av silver är försedd med en niellerad run-
stensornamentik, typisk för 1000-talet (11948, fig. 92). Knivarna, 
vilkas blad nu äro starkt förrostade, ha burits i läderslidor, ned
till försedda med ett avsmalnande beslag av brons, vilket anger 
att kniven varit eneggad. Man kan även finna rester av tunnare 
bronsbeslag, som sammanhållit det omvikta lädret och samtidigt 

Fig. 92. Knivskaftshylsa av silver, Stånga. 

Fig 93. Knivslidsbeslag 
frän Stånga. 

Fig. 94. Remdelare 
från Stånga. 

Fig. 95. Knivslidsbeslag 
frän Dalhem. 

skyddat eggen (13611). Till knivslidorna höra utan tvivel de små 
dubbelvikta beslagen (fig. 93), som tydligen formats efter de 
remdelare, vilka i stort antal äro funna på Gotland (13611, 11948 
från Stånga kyrkogård m. fl., fig. 94). Dessa ha i sin lur sina 
förebilder i de lydliga djurhuvuden, som ej sällan avsluta de på 
fastlandet vanliga silverhalskedjorna. Det djurhuvudlika hos de 
gotländska remdelarna är ju ganska svagt betonat (fig. 94), men 
detta har ytterligare avtagit hos de även i övrigt betydligt mer 
degenererade former av samma utvecklingskedja, som förekomma 
i länderna närmast öster om Östersjön. Allt tyder på att de got
ländska remdelarna utvecklats och fått sin säregna prägel på ön, 
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och att de därifrån spritts österut.1 Knivslidsbeslaget fig. 93 hör 
givetvis mycket nära tillsammans med remdelarna (fig. 94). Skill
naden är endast den, att det på remdelarens djurhuvud tydligt 
utbildade nospartiet på slidbeslagen försummats. Bland övriga 
varianter av detta slidbeslag märkes från Dalhem ett (12335), 
fig. 95, där de båda genom löpknuten trädda flikarna ha rullats 
utåt i stället för mot centrum, och sålunda en bild uppkommit 
mycket lik en "fransk lilja". Möjligen har det skett under in
verkan av orientaliska palmettmotiv. 

Avvikande från gravarnas i övrigt enhetliga karaktär är en 
på Stånga kyrkogård anträffad grav, troligen en mansgrav, med 
hjärtformiga och ovala rembeslag (13611). Deras östliga ursprung 
har påvisats av T. J. ARNE (Fornv. 1911, sid. 17 och 31 med fig. 
86 och 154 b). 

Spännet fig. 80 synes vara det enda nordiska arbete bland 
kyrkogårdsfynden, som med säkerhet tillverkats före omkr. år 
1000. Åtskilliga andra ha emellertid befunnits präglade av en 
fullt utbildad runstensstil och av mynten har endast ett med 
säkerhet präglats före år 1000, men däremot flera så sent som 
omkring 1100. 

Det synes därför sannolikt, att de funna föremålen företrädes
vis tillhöra gravar, som anlagts under 1000-talels senare del och 
början av 1100-talet. Tydligen har den egendomliga mellanform 
mellan hedniskt och kristet gravskick, som dessa fynd repre
sentera, endast tillämpats under en relativt kort epok. De här 
behandlade gravfynden giva då genom sin blandning av både 
bättre och sämre arbeten en god genomsnittsbild av de smycke
former och mindre föremål, som hörde till gotlänningarnas dagliga 
klädedräkt vid brytningstiden mellan hedendom och kristendom. 

1 Jfr C. A. NORDMAN: Karelska järnåldersstudier (Finska Fornminnes
föreningens tidskrift 1924). En motsatt uppfattning uttalar T. J. ARNE i Sve
riges förbindelser med östern under vikingatiden (Fornv. 1911, sid. 64.). 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Alfred Westholm: Got länd ische Fr iedhofsfunde aus der Ubergangs-
zei t zwischen Heidentum und Chr i s ten tum. 

Im Staatlichen Historhchen Museum in Stockholm werden eine Anzahl 
Qräberfunde aufbewahrt, die, obwohl auf neuzeitlichen Friedhöfen angetroffen, 
vollständig den jUngsten Funden von den vielen Dorfgräberfeldern der Insel 
entsprechcn. Die Toten sind hier mit christlicher Orientierung in zugenagelten 
Holzsärgen bestattet. Von Leichenverbrennung ist keine Spur angetroffen worden. 
Diese Funde gehören zu den primärsten Quellen unserer Kenntnis von der 
Zeit und der Art der Verbreitung des Christcntums auf der Insel. 

Bisher haben folgende Friedhöfe derartige Funde geliefert: Stänga, Garde, 
Havdhem, Burs, Dalhem, Fröjel und Tingstäde. Direkte und unzweifelhafte 
Zeugnisse des Christcntums sind zwei Kreuze und ein Kruzifix, die als Klei-
dungsschmuck gctragen worden sind, Fig. 74—76. Bei Priifungder iibrigen Gegen
stände fällt sogleich der grosse Unterschied in der Qualität zwischen verschie
denen Exemplaren in die Attgen, so zwischen der in altmodischem, diirftig 
imitiertem Stil verzierten Spange Fig. 77 öder Fig. 78 einerseits und der mit 
sorgfältig ausgefiihrter Runensteinornamentik versehenen Spange Fig. 79 ande-
rerseits. Die Rtickenknopfspange Fig. 80 war, wenn sie nebst den iibrigen hier 
behandelten Gegenständen niedergelegt worden ist, eine Antiquität schon zu 
jener Zeit. Figg. 81 und 82 zeigen dieselbe Spangenform in der Gestaltung des 
11. Jahrhunderts (Fig. 82 nicht von einem Friedhof herriihrend). Ringe und Perlcn 
kommen zahlreich vor, Fig. 83—85. Die eigentumlichen, fischähnlichen Hänge
schmucksachen Fig. 86, 87, die möglicherweise als christliche Symbole zu be-
trachten sind, sind in mehreren Qrabfunden vertreten. Derartige Schmucksachen 
wurden stets einzeln getragen und sind ihrer Verbreitung nach ausschliesslich 
gotländisch. 

Messer kommen sowohl in Männer- als in Frauengräbern vor. Das silber-
belegte Fragment Fig. 92 zeigt gute Runensteinornamentik. Die Messerscheiden 
waren aus Leder, mit Beschlägen wie Fig. 93—95 versehen. Abweichend von 
dem gewöhnlichen, gotländischen Charakter waren nur einige in einem Manns-
grabe auf dem Friedhof zu Stänga gefttndene herzförmige und ovale Riemen-
beschläge östlichen Ursprungs. Die Spange Fig. 80 ist die einzige nordische 
Arbeit, die mit Sicherheit vor etwa 1000 angefertigt worden ist. Verschiedene 
zeigen dagegen das Gepräge eines vollentwickelten Runensteinstils. Von den 
ist nur eine mit Sicherheit vor dem Jahre 1000. Es ist daher wahrscheinlich, 
dass die gefundenen Gegenstände vorzugsweise Gräbern angehören, die in der 
zweiten Hälfte des 11. und dem Beginn des 12. Jahrhundetts angelegt worden 
sind. Sie haben da ein grosses Interesse auch dadurch, dass sie mit ihrer 
Mischung von besseren und schlechteren Arbeiten ein gutes Durchschnittsbild 
von den Schmuckformen und kleineren Gegenständen geben, die zu der (äg-
lichen Tracht der Qotländer während einer relativ kttrzdauernden Epoche ge
hörten: der Ubergangszeit zwischen Heidentum und Christentum. 


