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Prenummerera på den i särklass 
bästa och mest vetenskapliga 
gotländska historiska tidskrif-
ten. HAIMDAGAR.
info@haimdagar.se

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

Dick Wase i Haimdagar 
1998-2019. Viktig forsk-
ning kring medeltidens 
Gotland.

De medeltida Visbykyrkorna. 
Den bästa ciceronen till Visbys 
medeltida kyrkor.

Tillbaka till hemsidan

Landet Gotlands medeltid, got-
ländska landsbygden på denna 
webbsida i bokform.

SILTE
Socken i Hablinge ting i Hoburgs setting, Suder treding. Skrivs första gången ca 1235 i den 
äldsta taxuslistan som ”Siltha” och i den från 1200-talets senare del som ”Silta”. Sockennamnet 
sannolikt från ett ”sylta”, kärrmark, sankmark”.

Tidigast har på platsen stått en stavkyrka, vars 
långhus mätte 8,5 x 5,6 m och i taknock 7,9 m. 
Det förefaller som om den rests relativt sent, i 
slutet av 1100-talet, och Strelows årtalsangi-
velse 1204 kan avse den färdiga byggnadens 
invigning. I mitten av 1200-talet har det nuva-
rande koret uppförts (dendrodaterat 1263) i an-
slutning till stavkyrkans långhus. Kort därefter 
revs det senare och det nuvarande långhuset 
uppfördes, tydligen av samme byggnadsmäs-
tare. Tornet följde sedan mot århundradets 
slut. I ett av korets östfönster finns en samti-
da glasmålning. Över triumfbågen, i främre 
långhusvalvet och i koret finns målningar som 
utförts i samband med bygget, samt inte så 
långt därefter, på långhusets västvägg bilder 
från omkring 1300. Intill dem sitter scener av 
den s k ”Passionsmästaren” från 1400-talets 
andra hälft och ett par bilder på sydväggen 
från 1495. Nämligen en kvinna som med fa-

nens hjälp kärnar smör och till straff därför rids 
naken ner i helvetets gap. Det äldsta inventariet, 

som härrör från stavkyrkan, är dopfun-
ten från 1100-talets senare del, utförd 
av mäster Sigraif. Altartavlan är från 
1200-talets senare hälft, men målningar-
na på den från omkring 1500. Ett flertal 
helgonfigurer från kyrkan finns nu i Got-
lands museum.

En domare från socknen är känd, Sefrid i 
Silte, tingsdomare i Hablinge ting 1485-
1487.

I taxuslistorna har socknen en avgift om 
2 mark.

Lämningarna av stavkyrkan i Silte

 Foto Waldemar Falck.

  Foto Dick Wase.
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