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Hagby fästningskyrka 

Av I w a r Anderson 

Under senare delen av är 1965 har en grundlig undersökning av 
Hagby rundkyrka verkställts. Arbetet ifråga är inte helt avslutat, men 
den redan vunna kunskapen om anläggningens byggnadshistoria är 
fullt tillräcklig som underlag fiir en preliminär presentation. Här 
lämnas en sådan redogörelse samt ett på undersökningsresultaten byggt 
försök till teoretisk rekonstruktion av kyrkans skiftande och märkliga 
byggnadshistoria. 

Det bör framhållas, att man motsett penetreringen med stort in
tresse och väntat sig mycket av densamma samt att dessa förväntningar 
i rikt mätt har uppfyllts. Det bör även tacksamt noteras, att under
sökningen, på församlingens initiativ, har verkställts innan restaure-
ringsförslagct upprättades, dels för att eventuella tidigare okända fak
torer skulle kunna tagas med i beräkningarna, dels för att den skulle 
kunna bedrivas i en av framträdande omständigheter betingad takt 
och dessutom inte komma att störa arbetet med själva restaureringen. 

Kyrkan var primärt gestaltad med rundhus och ovalt kor och av 
denna anläggning bevaras i stort sett yttermurarna samt korvalvet. 
I söder står ett sekundärt vapenhus (fig. 1) och intill korets norra 
sida en likaledes sekundär sakristia, fig. 2. Til l dessa huvudelement 
kommer såväl tidigare uppmärksammade som nu upptäckta företeel
ser, nämligen dels rester efter påbörjade men sannolikt ej fullbordade 
mur- och pelarkonstruktioner samt återstoder av tidigare existerande, 
vid olika tillfällen nedbrutna pelare och murar samt valv. Igenmu
rade nischer och fönster m. m. har även framträtt och väggmålningar 
blottats. Många lösa föremål har dessutom påträffats, exempelvis av 
järn och metall ävensom pärlor m. m. Vidare har omkring 1 000 me
deltida och yngre mynt tillvaratagits. 
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Fig. 1. Hagby kyrka sedd mot vapenhuset. Den stora granen omöjliggör varje försök att 
från söder fotografiskt skildra byggnadens imponerande resning. — Hagby Church, 
looking towards the porch. The large tree makes it impossible to show in a photo-
graph the imposing hulk of the cdifice as seen from the south. 

Beskrivning 

Under murverken i kyrkans äldsta delar ligger en ca meterdjup 
kullerstenspackning i kallmur. Huruvida denna skall tolkas enbart 
som en grundsula eller om den tillkommit för att försvåra belägrares 
eventuella försök att gräva sig in under byggnaden är en svårbedömd 
fråga.1 

Rundhusels yngsta golv, som bestod av två vid olika tider inlagda 
planklag, låg på + 17,8 m, dvs. omkring 0,7 m över nuvarande mark
nivå.2 På ca 0,7 m djup under trägolven framträdde dels ett av kalk
bruk och småsten bestående plan, av samma slag som i Halltorps 
kyrkas markvåning, samt en runt större delen av rummet löpande 

1 Detta riskmoment beaktas exempelvis i den pä äldre källor återgående, 1634 tryckta 
skriften »Um styrilse . . .». Goda borgar kunde byggas pä »härdom herghom ok hälla 
klintom» eller pä »utnäsiom», i »torsom» eller sankmarkcr, »Ther ängin mä undi 
grundwal grava». 
- Niväangivelserna i relation till rikets nollplan. En fixpunkt pä + 17.3H0 111 finns i 
vapenhusgrunden. 
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Fig. 2. Foto mot söder. Sakrislian tillhör ett tidigt skede i kyrkans historia. Inne i den 
tjocka muren mellan rundhusets yttersträvor löper trappan till de övre våningarna. — 
View towards the south. The sacristy belongs to an early phase in the history ot the 
church. Inside the thick wall, between the outer buttresses of the round house, runs 
the staircase to the upper floors. 

stenbänk eller pall, dels fem mer eller mindre väl bevarade pelar-
fundament, jfr fig. 3 och 4. Kalkbruksplanet var i relativt stor ut
sträckning genombrutet av gravar och i de äldsta av dessa, enligt 
myntfynd troligtvis härrörande från 1300-talet, låg kranierna i nivå 
med eller strax under samma plan. Detta kan sålunda inte ha utgjort 
golv då nämnda gravar kom till, men har dock sannolikt ursprung
ligen avsetts fungera som sådant; motiv för detta antagande lämnas i 
det följande. 

Ett av pelarfundamenten ligger mitt i rundhuset (jfr fig. 3) och be
står enbart av en kullerstenspackning, till typen identisk med de som 
finns under övriga jämförbara murar och pelarfundament. De andra 
fyra pelarbaserna bildar en mitt i rundhuset belägen kvadrat och 
av dessa återstår, på de bäst bevarade partierna, två sandstensskift 
samt avtryck i kalkbruk, som visar att de med nuvarande planutsträck
ning har varit åtminstone ett skift högre. Dessa baser kan inte gärna 
tolkas som annat än återstoder efter ett centraltorn. 
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Fig. 3. Uppmätning av den nuvarande kyrkvåningen i utgrävt skick. Märk mitlpelar-
basen och de fyra efter ccntraltornet återstående (delvis spolierade) pclargrundcrna. 
F.nkelgravar har sgrafferats och tre gravkammare frän i7oo-talet(?) har angivils med 
kontinlinjer. — Measuremeiits of the present liturgical storey, as excavated. Note the 
base ot the central pier and the four pillar bases (partly destroyed) remaining from the 
central tower. Single graves are shown shaded and three tomb chamhers from the i8th 
century(?) are indicated wilh contour lines. 

Beträffande yttermurarna har konstaterats att rundhusets samtliga 
mursträvor, dvs. tre yttre och tre inre, som tidigare ansetts vara se
kundära, utan tvivel är ursprungliga. Det har dessutom, också mot 
förmodan, visat sig att det inte funnits något valv eller bjälklag på 
lägre nivå än det i fragment ovan nuvarande träavtäckning bevarade 
sandstensvalvet, jfr fig. 4. Vidare kan nämnas, att det finns rester av 
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två stora, troligtvis sekundärt uppbrutna, medeltida sidoaltarnischer 
(fig. 5) ävensom att de bevarade partierna av sydportalens omfattning 
förefaller att vara inbrutna på den nuvarande platsen. Enär förhål
landena omkring nischerna och nämnda portal så att säga här är ut
gångspunkten för den byggnadshistoriska tolkningen torde det vara 
ofrånkomligt att närmare redogöra för desamma. Porten har i det 
definitiva medeltida skicket haft tröskeln på +18,10 m, dvs. ca 1 m 
ovanför rundhusets ovan nämnda kalkbruksplan, och på samma höjd 
ligger de ca 2,5 m höga sidoaltarnischernas bottnar. Dessa förhållan
den blir begripliga endast om det funnits ett medeltida golv på ca 
+ 18,10 m, vilket även stämmer med de äldsta gravarnas böjdlägen; 
dessa gravar ligger som nämnts så högt, ätt kranierna återfinns i nivå 
med eller strax under kalkbruksplanet. Den i norr belägna nedre 
mynningen av murtrappan till kyrkans övre delar har ett ursprung
ligt tröskelläge på + 17,04 m. Detta plan låg sålunda 0,46 m lägre än 
sydportalens medeltida tröskel, men har sedermera förhöjts. 

Utanför sydportalen, delvis under nuvarande vapenhuset, finns 
grundrester efter en halvcirkelformad utbyggnad (jfr fig. 3) samt på 
bägge sidorna om samma portal, säväl inne i vapenhuset som bakom 
dess murändar, sår efter en med grundresterna sammanhörande, bort
bruten mur.3 Till och med stycken av fogbruk in situ från ett inner-
hörn i denna utbyggnad återstod. Nämnda sår när upp till en nivå 
på ca +20,1 m. Utbyggnaden ifråga har utan tvivel tillhört de pri
mära anordningarna, men tidpunkten för dess rivning är oviss, jfr 
sammanfattningen. 

Många formstycken frän en fin portal anträffades på skilda platser. 
Enligt avtryck i kalkbruk — exempelvis efter ett bevarat kapital — 
har de tillhört rundhusets sydportal. Som ovan nämnts är denna sä
kerligen sekundärt inbruten pä sin nuvarande plats och det kan för
modas att portalen har tillverkats i första byggnadsetappen samt att 
några detaljer slopades då den fick sin definitiva (nuvarande) plats, 
jfr fig. 6 och 9. 

Med hänsyn till det ovan anförda bör kunna sägas, dels att under 
byggnadstiden en ändring av gestaltningsplanerna för hela kyrkan har 

:: länken på all del limnits en sådan utbyggnad har. enbart med ledning av de 
utanför vapenhuset synliga gnmdklackarna, väckts av församlingens förre kantor, Axel 
Karlsson, Se Hagby rundkyrka, kort beskrivning. AB Dillbergska bokhandeln i Kalmar. 
Uppgifterna återfinns i andra och tredje upplagorna, tryckta 1954 respektive 1960; den 
sistnämnda ulan ärtalsbetcckning. 
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Fig. 4. Uppmätning av kyrkan i utgrävt skick, dels sektion genom norra muren, sedd 
mot väster, dels genom koret — i kyrkans längdaxel — sedd mot norr. Yttertaken är ute
lämnade. — Measurements of the church as excavated. Section through the choir in the 
longiludinal axis of the church, viewed towards the north. The roofs are omitted. 

genomförts, dels beträffande rundhuset att tidigare tolkningar på 
några väsentliga punkter mäste revideras, jfr Frölén, del I, s. 55-57 
och II, s. 53-56 samt här lämnade sammanfattning.4 

Även i koret framträdde, på + 17,52 m, ett golv av kalkbruk och 
småsten, dvs. beläget ca 60 cm under sydportalens definitiva medel
tida tröskelnivå. Här återstår även rester av ett stort fundament, med 
inte mindre än 2,45 m nord-sydlig utsträckning, samt återstoder av 
utmed ytterväggarna löpande stenbänkar, säkerligen av samma slag 
som de i rundhuset bevarade. Norr om altarplatsen finns ett utan tvi
vel sekundärt uppbrutet litet väggskåp. I öster bevaras ett åtminstone 
två gånger ändrat fönster, vilket dock inte, med hänsyn till befintliga 
målningsfragment, har kunnat närmare undersökas beträffande själva 
murverket. 

Kyrkans övre delar har ännu inte varit föremål för någon grund
ligare penetrering. I rundhuset bevaras emellertid, i stort sett ovan
för det nuvarande trävalvet, åtminstone 8, troligtvis 9 ursprungliga 

* Hugo F. Frölén, Nordens befästa rundkyrkor, Sthlm i g u . 
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Fig. 5, Rester av södra sidoaltarnischen; upptill i densamma ett undersökningsschakt. 
— Remains of south side-altar niche; at the top an investigation shaft. 

och intakta, men helt eller delvis igenmurade fönster samt 17 skott-
eller kastgluggar. Två av de sistnämnda är till vissa delar spolierade. 
De i två andra gluggar nu befintliga partiella igensättningarna är ej 
ursprungliga, jfr fig. 4, vänstra bilden. Enligt vad som hittills kunnat 
utrönas beträffande fönstren har dessa haft påfallande olika utform
ningar och varierande höjdlägen, men synes dock tillhöra en och 
samma byggnadsperiod samt vara ursprungliga i förhållande till om
givande murverk. Huruvida skott- eller kastgluggarna haft murade 
bröstningar eller andra för försvararen avsedda skyddsanordningar har 
ännu inte kunnat fastställas. 

Koret har i det definitiva skicket haft tre våningar: själva kor
rummet, en låg andra våning — med två bevarade fönstergluggar — 
samt en sannolikt öppen (taklös) översta våning, jfr fig. 4, högra bil
den. Den sistnämnda har, som Frölén påvisat, haft ett stupgolv av 
trä, med vattenutkastare mot öster, och har förmodligen varit krene-
lerad eller försedd med andra försvarsanordningar. Trappan i norra 
muren har mynnat pä ett strax under golvet i rundhusets andra vå
ning beläget plan och därifrån måste två korta lopp ha fört ned 
respektive upp till korets och rundhusets andra våningsplan. Tredje 
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Fig. 6. Försök till rekonstruktion av rond-
husets portal i dess primärt planerade men 
troligtvis inte fullföljda utformning. — Al-
tempted reconstruction ot lhe doorway ot the 
round house in the form in which it was 
priinarily planned but probably not com
pleted. 

korvåningen stod i förbindelse med rundhusets andra våning; även 

här måste det ha funnits ett kort trapplopp. 

S a m m a n f a t t n i n g och re la t ioner 

Aven om Hagby kyrka vore ensam i sitt slag så skulle det inte kunna 
betvivlas att den från början gestaltats och inretts med hänsyn till 
två skilda ändamål, nämligen kristen gudstjänst samt någon form av 
profan verksamhet. Det är främst byggnadens orientering och plan
form samt altarfundamentet som anger kyrkofunktionen. Portens 
läge, i sydväst, korets väggskåp samt sidoaltarnischerna är ju också 
tydliga vittnesbörd, men dessa anordningar är som ovan nämnts san
nolikt inte primära. Murtrappans förekomst bör ange att det även 
ursprungligen varit meningen att kyrkan skulle få mer än en våning. 
Byggnadens profana användning, i det definitiva skicket, kommer tyd
ligast till uttryck i rundhusmurkrönets utformning — det kan här
vidlag inte vara fråga om annat än till anläggningens torsvar skapade 
kast- eller skottgluggar. 

Riktmärken för den här hävdade primära gestaltningsplanen är föl
jande. Viktigast är de lågt liggande golven i rundhus och kor, funda
mentet för mittpelaren och de däremot svarande tre inre strävpelarna 
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Fig. 7. Försök till rekonstruktion av det i etapp I uppförda murverket, 
reconstruction of the wall masonry erected in stage I. 

Attemptcd 

samt slutligen den halvcirkelformade utbyggnaden i sydväst; själv
fallet också den förmodade sekundäriteten av de rent kyrkliga anord
ningarna, dvs. sidoaltarnischerna och korets väggskåp. 

Med utgångspunkt från den kunskap om Hagby kyrkas murverk 
o. dyl. som nu står till buds samt beträffande yngre skeden med viss 
hjälp av bevarade kyrkböcker och äldre uppmätningar kan anlägg
ningens historia antagas ha utvecklat sig på följande sätt. Man har 
börjat uppföra de nuvarande kor- och rundhuspartiernas yttermurar 
samt murtrappan i norr och lagt grund för en mittpelare i rundhuse 
samt byggt den märkliga i plan halvcirkelformade anläggningen i syd 
väst, fig. 7. Efter golv- och bänkrester samt frånvaron av ingång 
nämnda golvnivå att döma synes man ursprungligen ha avsett att ge 
stalta denna byggnad med en profan markvåning, dvs. såsom skett 
flera av traktens kyrkor, exempelvis Hall torp och Kläckeberga sam 
möjligtvis även i Söderäkra och Våxtorp.3 De tre strävorna inne 
rundhuset bör ha avsetts bli upplag för till mittpelaren slagna gördel 
bågar, men har — när centraltornet i stället uppfördes — kommit at 

'• Iwar Anderson, Kyrkorna i Stenåsa ocli Halltorp, Still 111 1960. 
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Fig. 8. Halltorps kyrka. Rekonstruerad plan av kyrkvåningen i dess definitiva medellida 
skick. Hur den ca 3 m över marken belägna portalen ursprungligen varit tillgänglig är 
okänt. — Halltorp Church. Reconstructed plan of the liturgical storey in its definitive 
medieval state. It is not known how access originally was obtained to the doorway 
situated 3 metres above the ground. 

förlora sin mening; bortsett från att de givetvis stadgat yttermurarna. 
Den primärt planerade välvningen skulle sälunda kunna ha motsva
rat det i Halltorps »långhus» följda systemet, jfr fig. 8. 

Arbetet på denna första anläggning kan förmodas ha avbrutits när 
yttermurarna var uppförda till ungefär + 2 0 m. På denna höjd skulle 
man då ha tänkt lägga in ett bjälklag samt placera ingången till själva 
kyrkrummet. Takhöjden i markväningen skulle i sä fall ha blivit ca 
2,5 m. Jämför i detta sammanhang även det förhållandet, att sido-
altarnischerna, korskåpet och sydportalen, som ju sannolikt är sekun
därt uppbrutna, ligger under samma nivå. 

Förtagningarna efter den runda utbyggnaden i sydväst når upp till 
ovan nämnd nivå, dvs. ca + 2 0 m, men saknas därovanför. Någon 
motsvarighet till detta utbygge har så vitt jag vet inte tidigare an
träffats i Sverige, men det bör framhållas att man överhuvudtaget inte 
vet någonting om hur kyrkvåningsportarna i övriga med upplyft 
kyrkorum utrustade anläggningar varit tillgängliga. Kanhända var 
det i Hagby fråga om att uppföra en anläggning liir kyrkportens för
svar, jfr fig. 7. 

De nu och tidigare anträffade stendetaljerna, dvs. kapital, repstav-
prydda bågstenar och kolonnetter, förmodas tillhöra första byggnads-
etappen, men har som nämnts, åtminstone vad vissa stycken beträffar, 
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även kommit till användning i andra etappen (avtryck i murbruk med 
passform mot ett bevarat kapital återstår). Formstyckena har direkta 
motsvarigheter i Halltorpsportalen och även till ett sannolikt ofull
bordat större stycke (kapital eller bas) finns paralleller, bland annat i 
HaIItorp.'1 Hagbystycket har dock i sen tid tyvärr omhuggits till 
grindstopp vilket försvårar bedömningen. Invid ena innersmygen i 
Hagby kyrkas sydportal sitter en fint profilerad bågsten, vilken kan 
misstänkas ha varit avsedd att ingå i portalen men som troligtvis inte 
har kommit till användning i något prydande sammanhang, fig. 9. 
Ovan nämnda förhållanden är ännu inte fullt utredda men syns 
kunna styrka antagandet att planerna för kyrkans gestaltning har 
ändrats på ett tidigt stadium. 

Den enligt ovan framlagda rekonstruktion under första byggnads-
etappen uppförda murstommen torde så, efter förmodade nya inten
tioner, ha kompletterats och ändrats på följande sätt. En stor bygg
nadspart, efter de fyra grova baserna att döma ett centraltorn, ersatte 
den planerade mittpelaren men de med pelaren sammanhörande tre 
innersträvorna bibehölls samt vidareuppfördes, fig. 10. Golvet höjdes 
över stenbänkarnas nivå och sydportalen, sidoaltarnischerna samt kor-
skåpet bröts in i det förut uppförda murverket. Den halvrunda ut
byggnaden kan vid samma tillfälle ha rivits, men kan väl också tänkas 
ha fått vara kvar som skydd för portalen, trots att denna då hade varit 
dold för insyn utifrån. 

Mellan tornet och rundhusets yttermurar slogs ett ringtunnvalv; 
fragment av detta bevaras run t hela rummet ifråga. Det stora funda
mentet i öster, som torde ha avsetts bära ett i andra våningen plane
rat altare jämte trappsteg (?), har genom avbilning minskats i om
fång och stenbänkarna i samma byggnadspart har brutits bort. 

Brandlager pä kalkbruksplanet och svåra eldskador på murverken 
samt en avbränd ställningsbom (den enda återstående) jämte små res
ter av förkolnade formbrädor (exempelvis i korvalvet) visar tydligt att 
den fullbordade medeltida kyrkans inre har brunnit . Ovanför sten
valven finns inga motsvarande skador. Brandskadornas stora omfatt
ning och deras art samt det förhållandet att de vid branden uppkomna 
groparna och bortfallen i murverket har lagats ut med samma kalk
bruk som använts vid den första invändiga putsningen synes visa att 
elden härjat under ifrågavarande byggnadstid, dvs. medan ställningar 
och valvformar ännu fanns kvar. 
0 Iwar Anderson, a. a., s. 21. 
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Fig. 9. För rundhusets sydportal san
nolikt avsedd men troligtvis inte ut
nyttjad profilerad bågstcn. — Profiled 
voussoir presumed to have been in-
lended for the south doorway of the 
round house, but probably not used. 

Beträffande det definitiva kyrkrummets medeltida inredning och 
utsmyckning m. m. kan väl för närvarande endast sägas att det stora 
antalet fönster torde vara betingat av rummets komplicerade plan
form — som krävde ljusinsläpp run t hela cirkeln — samt att golv
beläggningen bör ha försvunnit vid en senare företagen, till ca 30 cm 
uppgående sänkning. Det kan också nämnas att såväl de nu blottade 
äldre väggmålningarna som några i koret anträffade glasmålnings
fragment torde kunna hänföras till början av 1300-talet." De invän-
diga puts- och kalkningslagren är för övrigt påfallande fåtaliga. Ätta 
stycken mer eller mindre väl bevarade invigningskors är alla av 
samma typ och kan tänkas ha tillkommit i början av 1400-talet. 

Det är ännu för tidigt att närmare redogöra för de ombyggnader 
och ändringar som resulterat i kyrkans nuvarande gestaltning. Ring-
tunnvalvets och centraltornets nedbrytning kan emellertid med led
ning av äldre uppgifter och dateringen av nu blottade målningsrester 
m. m. förmodas ha ägt rum vid mitten av 1600-talet. Möjligtvis har 
vid samma tid också vapenhuset uppförts. Sannolikt avtäcktes rund
huset vid denna genomgripande förändring med ett plant innertak av 
trä, vilket enligt äldre uppmätningar var kvar 1821 men före år 1848 
ersatt av det nuvarande trävalvet. Längs kyrkans mittaxel ställdes först 
en stolpkonstruktion som bar upp det i stort sett sedan tiden ifråga 

7 För viktiga upplysningar om dessa utsmyckningar samt datering av desamma tackar 
jag antikvarierna Ake Nisbeth och Aron Andersson. 

3-664288 Fornvännen H. i, 1967 
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ännu bevarade yttertaket. Konstruktionen bestod av en i golvnivå 
liggande grov ekbalk samt en mitt därovanför, i hammarbandshöjd, 
belägen bjälke av furu. I dessa virken mitt över varandra belägna 
tapphål visar att konstruktionen haft 5 stolpar. Vid en senare före
tagen ändring borttogs 4 av dessa och den mellersta lämnades kvar. 
I samband med uppsättandet av det nuvarande trävalvet och efter 
sedan man ställt in tre spännbockar i takkonstruktionen borttogs även 
den återstående stolpen. 

Hagby kyrka torde med fog kunna sägas vara en märklig byggnad, 
inte endast på grund av att den är landets bäst bevarade rundkyrka, 
utan även genom att förhållandena omkring dess tillkomst kan vara 
av mera allmänt intresse; jämför några i det följande framlagda pre
liminära synpunkter. 

Det av Frölén år 1911 utgivna verket om Nordens befästa rundkyr
kor är fortfarande den enda existerande översikten. Rundkyrkorna 
Solna, Bromma och Munsö har emellertid senare beskrivits i »Sve
riges kyrkor» och Erik Lundberg samt Torsten Mårtensson har be
handlat problem rörande samma kyrktyp.8 

Beträffande Fröléns tolkning av Hagby måste dock sägas, att kyr
kan efter nu gjorda iakttagelser — i fullbordat skick — inte kan räk
nas till »den bornholmska typen, av nordisk karaktär», till vilken 
grupp Frölén även hänför Österlars, Ols och Ny på Bornholm samt 
Våxtorp och Vårdsberg i Sverige. Enligt samma systematik tillhör den 
i stället »den vendisk-själländska typen, av nordtysk karaktär», dvs., 
enligt Frölén, med motsvarigheter i de danska kyrkorna Bjernede, 
Thorsager och Horne samt Valleberga i Skåne. 

Liksom när det gäller Hagby har det vid undersökningar av flera 
andra i ifrågavarande sammanhang aktuella kyrkor kunnat misstänkas 
att det förekommit yttre störningar i byggverksamheten. Såsom i det 
föregående nämnts kan detta ha varit fallet beträffande Halltorp, 
Stenåsa (?) och Söderåkra. Det främsta motivet för hänförandet av 
Hagby till samma »grupp» är förekomsten av det sannolikt ofullbor
dade stora kapitalet, men även den resoluta omläggningen av bygg
nadsplanen kan tydas i samma riktning. De under arbetets gång upp
trädande nya intentionerna för utformningen av Halltorp, Stenåsa 

8 Torsten Mårtensson, Borg och rundkyrka, Rig 1036. Erik Lundberg, Byggnads
konsten i Sverige I, Sthlm 1940, exempelvis s. 212-13 samt 262-66. 
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Fig. 10. Försök till rekonstruktion av planen i den fullbordade medeltida kyrkan. Mel
lan centraltornet och yttermurarna löpte ett lingliimivalv. — Attempted reconstruction 
of the plan ot the completed medieval church. A barrel vault ran between the central 
tower and the outer walls. 

och Hagby kan givetvis ha haft andra orsaker — det är ju ganska 
vanligt att medeltida byggnader slutförts efter enklare intentioner än 
de primära — men den möjligheten torde inte kunna avvisas, att 
byggnadsavbrotten betingats av krigshandlingar eller andra yttre om
ständigheter. Det kan väl också rent generellt sägas, att om det verk
ligen är nödvändigt att uppföra försvarsanläggningar så finns det även 
stora risker för att detta arbete ej får fortgå ostört. 

Kanske avbrotten i byggverksamheten och de ändrade gestaltnings
planerna kan inordnas i den för noo-talets sista och 1200-talets första 
årtionden av historiker tecknade situationen? Enligt Ingvar Anders
son stabiliserades exempelvis under förstnämnda tid den kyrkliga or
ganisationen i samverkan med kungen, medan däremot de följande 
årtiondena uppfylldes av tronstrider, vari även danskar deltog.9 

Möjligtvis kan ifrågavarande område också ha varit indraget i eller 
påverkats av de strider på Öland som förmodas ha utkämpats under 

Ingvar Andersson, Sveriges historia, fjärde upplagan, Sthlm 1953, s. 55. 
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1170-talet mellan danskar och österifrån kommande hedniska in
kräktare.10 

Ett arkeologiskt vittnesbörd om att Öland bland annat under äldre 
medeltiden torde ha varit utsatt för angrepp av främmande folk har 
nyligen lämnats, nämligen genom den av Mårten Stenberger ledda 
undersökningen av den 3 mil från Hagby belägna Eketorps borg.11 

Detta arbete är emellertid inte avslutat och borgens yngre historia, 
som kan vara aktuell i ifrågavarande sammanhang, kan vid det fort
satta arbetet komma att förtydligas. 

Ett sådant förtydligande för Hagby kyrkas del, dvs. beträffande tid
punkterna för avbrottet i byggverksamheten samt byggnadens fullbor
dande och kyrkrummets ibruktagande, kan möjligen också väntas, 
framför allt när de funna mynten analyserats, men även vid ytterli
gare jämförelser såväl med traktens övriga försvarskyrkor som med 
exempelvis det danska beståndet. Den definitiva kyrkan i Hagby bör 
sälunda ha haft ungefär samma gestaltning som Bjernede i Danmark, 
men för den äldsta planläggningen måste tydligtvis jämförelseobjekt 
sökas inom andra områden. 

Summary 

Hagby Church 

The author submits a preliminary report on the extensive investigations carried 
on in Hagby Church, Småland, mainly during 1965. — A detailed building-
history account is under preparation. Hagby, Sweden's best-preserved round church, 
was probably built at the end of the i2th century or about 1200 and consisted of 
a circular building with an oval chancel. The outer walls and the vault of the 
chancel still remain. The investigations have also shown that from the first the 
building served a defensive as well as a religious purpose. 

Translated by Richard Cox 

10 Herman Schuck, Det medeltida Öland, provtryck ur en historisk topografisk över
sikt; »Del medellida Sverige, Sthlm 1953. s. 6. 
11 Mårten Stenberger, Fästningsbyn på Stora Alvaret, Eketorps borg, Uppsala 1966. 
Intervju beträffande utgrävningarna, DN 14.7.1966. 


