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Kyrkogårdens hägn 
i det medeltida Sverige 

Av Jan Johansson 

Johansson, J. 1989. Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige. (The Enclosure 
of the Churchyard in Medieval Sweden.) Fornvännen 84, Stockholm. 

This study treats the different ways of enclosing the churchyard of country chur
ches in medieval Sweden. The subject has attracted little attention previously 
(e.g. in the KLNM). No real survey exists. 

The local provincial laws prescribed that the churchyards should be endosed; 
partly because the churchyard was consecrated ground and partly so that the gra
ves would be protected from intruding animals. The laws, however, say nothing 
about the construction. The responsibility for the construction was devolved 
upon the parishioners themselves, while the church paid for the building material. 
The choice of material wasdecided by many factors, such as functional, economi-
cal, topographical and some times esthetical. 

The enclosure could consist of a simple ditch, a wooden fence or a stone wall. 
The fence and the stone wall could be eonstrueted with various techniques. Some
times the enclosure of a churchyard could have functions besides those prescribed 
by law. Examples of this are to be found in Alböke (Öland) and Bunge (Gotland), 
where the walls were obviously designed for defence. 

Jan Johansson, Sakgatan 51 C, S-753 26 Uppsala, Sweden. 

Dagens kyrkogårdar har till utseende och yttre 
gestaltning få gemensamma nämnare med de 
medeltida. Grusgångar i rätvinkliga system, 
välansade gräsytor, avgränsningar med häckar 
och järngrindar vid ingången tillhör senare ti
ders omgestaltning av kyrkomiljön. Likväl 
finns ett rikligt källmaterial att tillgå för en stu
die av kyrkogården i äldre tid. Förutom arkiva-
liskt och arkeologiskt material finns inom skil
da delar av landet kyrkomiljöer bevarade som 
inte nämnvärt förändrats genom tiderna. Till
sammans ger dessa en god uppfattning om vil
ka byggnader som präglade kyrkans närmiljö. 
Denna uppsats skall behandla kyrkogårdens 
hägn på landsbygden i det medeltida Sverige. 
Hägnadstyperna samt deras konstruktion och 
byggnadsmaterial skall översiktligt behandlas. 
I korthet berörs även hägnadens funktion. 

Hur hägnades då kyrkogården och med vilka 
medel? Den kyrkorättsliga litteraturen ger få 
svar på frågan. I den kanoniska rätten återfinns 
inga bestämmelser därom (Nilsson 1986 s. 
29 ff). De svenska landskapslagarna från me

deltiden ger i någon mån bättre information. I 
deras kyrkobalkar omtalas allmänna föreskrif
ter om kyrka och kyrkogård som fridsområde. 
Stadgar som berör hägnaden finns endast i 
Upplands-, Västgöta-, Södermanna- samt Häl
singelagen. Av dem framgår att kyrkogården 
skulle vara väl hägnad. Den skulle hindra lös
drivande djur från att komma in på området 
(Upplandslagens kyrkobalk flock XVIII) . En
ligt den äldre Västgötalagens kyrkobalk, flock 
XIII , skulle den vara i brukligt skick året om, 
underförstått, vara uppförd i stabil och väder-
beständig konstruktion. Närmare än så be
skrivs inte själva utförandet i någon av lagarna. 
Däremot finns noggranna stadganden som reg
lerar underhållet. Mer om dem i det följande. 
Värt att påpeka i sammanhanget är att hägna
den inte enligt lagen klassificerades som sakralt 
objekt (Pellijeff 1967 s. 39 f.). Med andra ord 
kunde den kränkas utan rättslig påföljd. Vad 
som är anmärkningsvärt är avsaknaden av rikt
linjer och föreskrifter i kyrkobalkarna som tyd
ligt anger konstruktionstyper samt byggnads-

Formärmen 84 (1989) 



Kyrkogårdens hägn 231 

Tab. Hl 

Fig. 1. Skerike kyrka i Västmanland, omgiven av en hankgärdsgård med snedlagda gärdsel. Teckning utförd 
avO.Grau 1754. FotoUUB. — Skerike church, Västmanland. The churchyard is endosed by a wooden fence. 
Drawing 1754, by O. Grau. 

material. Några kompletteringar till lagen ge
nom utfärdade statuter är inte kända. Följ
aktligen hade socknen ingen i detalj beskrivan
de lag att följa avseende byggnation av kyrko-
gårdshägnad. Sålunda kunde man agera fritt 
och efter eget val välja hägnadstyp och bygg
nadsmaterial. 

Det enklaste tillvägagångssättet att avgränsa 
kyrkogården på var genom ett grävt dike. Det är 
framför allt i Danmark och Skåne som dylika 
konstaterats vid arkeologiska undersökningar. 
Under tidig medeltid var diken vanliga inom 
detta område (Kieffer-Olsen 1985 s. 43). Diket 
kunde antingen i sig självt utgöra avgränsning
en eller vara kompletterat med ett trästaket eller 
en jordvall. Det har visat sig att nedgrävningen 
inte alltid gjordes särskilt djup. De diken som 
omgav en tidigmedeltida träkyrka i Löddekö
pinge i Skåne var endast 0,5 m djupa och 0,5—1 
m breda (Cinthio 1980 s. 114). För att erhålla en 
funktionsduglig avgränsning av detta slag var 
sannolikt kompletterande konstruktioner nöd
vändiga. Inom det genomgångna materialet 
har endast ett möjligt fall från Sverige konstate
rats. Det härrör från Skara i Västergötland. 
Under medeltiden låg i stadens utkant S:t Nico

lai kyrka. Vid en stadsarkeologisk undersök
ning av en till ruinen gränsande tomt fann man 
ett dike. Det är dock osäkert om det tillhört 
kyrkan eller den medeltida stadsbebyggelsen 
(Peterson 1982 s. 312 f). Kanske var det grävda 
diket vanligare i Sverige än vad källmaterialet 
visar. Möjligen frångicks redan tidigt denna typ 
av avgränsning till förmån för gärdsgård eller 
stenmur. Orsaken kan ha varit både praktiskt 
och estetiskt betingad. Framtida undersök
ningar kan möjligen ge ett mer precist svar på 
frågan. 

Kunskapen om gärdsgårdar är desto större. 
Av visitationsprotokoll, räkenskapsböcker samt 
äldre avbildningar framgår dels vilka typer som 
brukades dels konstruktionen. I viss utsträck
ning finns även arkeologiskt material. De arki
valiska källorna är huvudsakligen från tiden ef
ter reformationen men torde spegla medeltida 
förhållanden. Gärdsgården har inte genomgått 
några förändringar i fråga om konstruktion ge
nom tiderna. Somliga typer förekom långt in på 
1900-talet. Man kan dock inte med säkerhet 
utgå från att en kyrka som exempelvis på 1600-
talet var hägnad med gärdsgård även var det 
under medeltiden. Inget talar dock emot att 
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man av tradition hägnat på samma vis längre 
tillbaka i tiden. Hägnadsvalet kan ha kontinui
tet bakåt. 

De gärdsgårdar som uppfördes var av varie
rande slag. Före 1744 omgavs Låssa kyrka i 
Uppland av en gärdsgård med snedlagda gärd
sel (SvK Uppland bd 7:1 s. 50). Skerike kyrka i 
Västmanland var vid samma tid omgärdad av 
en liknande (Fig. 1). Kungs-Barkarö kyrka i 
samma landskap var på 1750-talet omgiven dels 
av en gärdsgård som ovan dels av en timrad 
balk (Grau 1754 tab. VII). Hospitalets kyrko
gård i Gamla Lödöse omgavs under medeltiden 
av en gärdsgård med lodräta störar som bar en 
beklädnad av flätade vidjor vilken enligt C. R. 
af Ugglas var av syd- och mellansvensk typ (s. 
444 f) . En risflätad gärdsgård kan beskådas i en 
kalkmålning från Tolfta kyrka i Uppland (Fig. 
2). Dylika enkla gärdsgårdar avses möjligen i 
landskapslagarnas stadganden om underhåll. 
Hälsingelagens kyrkobalk, flock XVIII , stad
gar om böter för kryphål i stängslet. Upplands-
och Södermannalagens kyrkobalkar omnäm
ner likaså stängsel samt, att böter utgår, om 
dessa ligger nere. Benämningen stängsel samt 
att de kan ' 'ligga nere" för tankarna till enklare 
hägnader av trä (Schnell 1974 s. 91). På Gotland 

var flera kyrkor på 1700-talet omgivna av 
plank. Hur dessa var byggda är ej klart men 
framgår delvis av ett visitationsprotokoll från 
Lye kyrka. Är 1750 var planket i behov av repa
ration och socknen lovade att "borttaga det 
gamla och uprätta et nyt Planck istället med be
höriga syllträd ther inunder ' ' (SvK Gotland bd 
5:1 s. 4). Av noteringen framgår att planket var 
byggt på en syllram. Ovandelen är ej nämnd 
men kan ha varit konstruerad i res- eller skiftes
verk. Av snarlik konstruktion var det plank som 
på 1700-talet omgav Själö kyrka i Finland och 
som var försett med stolpar och tvärträd (FK7 s. 
173 f) . 

Den mest kända gärdsgården är dock den 
knuttimrade balken. På 1700-talet hägnades 
många kyrkor från södra till norra Sverige av 
träbalkar. Balken är också belagd i Finland och 
på Äland. Den byggdes vanligen av planbilat 
timmer. Varje stock var ca 5—6 m lång. Stoc
karna utlades i räckor efter varandra. För att 
skapa stabilitet samt möjliggöra byggande i 
höjdled inknutades vinkelrätt mot långstocken 
en kortare stock ca 0,5—0,75 m lång. Två kort
stockar inknutades per långstock för att stabili
sera den. Normalt byggdes 5—6 långstockar på 
varandra. Ibland förekom tätning med mossa 

Fig. 2. Kalkmålning frän Tolfta kyrka i Uppland som skildrar Jakten på enhörningen, en sinnebild för Marie 
bebådelse. Den trädgård där Maria befinner sig, är omgiven av en risflätad gärdsgård. Foto A. Nilsén. — 
Wall-painting at Tolfta church, Uppland. The garden shown in the picture is endosed by a wooden fence, of 
wickerwork. 
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1 f 
Fig. 3. Gärdserum gamla kyrka, Småland. I förgrunden kyrkogårdens knuttimrade balk, avtäckt med bräd
tak. Notera de inknutade kortstockarnas sneda avfasning och hur timmersektionerna ligger stumt mot var
andra. Handteckning i ATA. Efter SvK Medellkk träkyrkor 1. — The old church of Gärdserum, Småland. The 
undated drawing shows a churchyard fence of dovetailed logs. 

mellan stockarna. Den timrade balken var en 
mycket stabil konstruktion. Den uppfördes an
tingen av en enkel räcka med timmer eller i 
dubbla rader. I det senare fallet utlades två räc
kor timmer med ca 1 meters inbördes avstånd. 
Kortstocken gjordes längre för att kunna låsa 
dem båda. Tomrummet som skapades mellan 
stockväggarna fylldes troligen inte med något 
material (Hobroh 1943 s. 100 f.). För att skydda 
balken mot väta kunde den förses med ett trä
tak. En enkel balk täcktes med ett litet sadeltak 
av två i vinkel sammanfogade brädor som t. ex. 
vid Iniö kyrka i Finland (FK7 s. 210). O m bal
ken lades dubbel byggde man ett stort sadeltak 
som vilade på båda väggarna. Taket täcktes 
med bräder eller tjärade spån. I figur 3 ser man 
hur en färdigbyggd dubbelbalk kunde se ut. För 
att skydda balken mot markröta kunde den läg
gas på en stenfot av marksten. Näskotts kyrka, 
Jämtland, var på 1800-talet hägnad med en 

balk på tämligen hög stenfot, uppskattningsvis 
0,5 m hög (Almqvist 1984 s. 176). Kyrkogården 
vid kapellruinen vid Kyrksund i Finland hade 
sannolikt redan på 1200-talet en balk på stenfot. 
Idag finns bara den låga stenfoten kvar (FK8 
s. 201). 

Den timrade balken är som konstruktion be
lagd vid en stadsarkeologisk undersökning i 
Uppsala. Man återfann i ett 1300-talslager en 
kajskoning uppförd i denna teknik (Lithberg 
1921 s. 242 ff). Möjligen avses denna hägnads-
typ också i den äldre Västgötalagens kyrkobalk 
i samband med kyrkogårdshägnad, där en del 
av hägnaden kallas balk (Gustafsson 1963 spalt 
394). Ordet balk förekommer även i medeltida 
texter, där det betyder bjälke (Söderwall 
1884-1918). Att hägnadstypen har ett medelti
da ursprung torde av det ovan sagda vara san
nolikt. Hur vanlig den var under medeltiden är 
svårt att fastställa. Somliga kyrkogårdar är än 
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Fig, 4. a-b. Gamla Uppsala kyrka, Uppland. På fig. a ser man den höga bogårdsmuren med åtminstone en 
medeltida stiglucka i sydöst. Fig. b, som är en detaljbild av föregående, visar hur bogårdsmurens övre skift 
är lagda i axmurning, s. k. opus spkatum. Här framgår tydligt att axmurningen är utförd i tegel. Kopparstick 
ur Peringskiöld, Monumenta Upkndkaper Thiundkm, 1710. Foto UUB. — Gamla Uppsala church, Uppland. A 
copperplate, dated 1710, shows the medieval stonewall around the churchyard with its lichgates. The upper 
part of the stonewall was built with opus spkatum technique. 

idag hägnade med timrade balkar såsom vid S. 
Råda i Värmland (Hobroh 1943 s. 101) och S:t 
Johannes kapell i Finland (FK1 s. 106). Då trä 
är ett förgängligt material, där stockar i balken 
utbytts efterhand torde inga av de idag bevara
de kyrkogårdsbalkarna vara medeltida (Hob
roh 1943 s. 102). 

Kyrkogårdsmurar, s. k. bogårdsmurar, av 
sten blev under medeltidens gång en mycket 
vanlig hägnadstyp. De kan beläggas redan un
der tidig medeltid på flera håll i landet (Lund
berg 1940 s. 598). På Gotland började dylika 
uppföras i större omfattning fr. o. m. 1200-talet 
och blev framöver den förhärskande hägnads-
typen. Samma utveckling kan skönjas på fast
landet, åtminstone vad beträffar Mälardalen 
(Lundberg 1940 s. 598). Byggnadsmaterialet 
var på fastlandet vanligtvis gråsten. På Öland 
och Gotland samt i delar av Väster- och Öster
götland byggde man i sand- och kalksten. Tegel 
framstår som ett mycket ovanligt byggnadsma
terial på landsbygden. Undantag utgör bo-
gårdsmurar kring dom- och stadskyrkor, vilka 
åtminstone delvis uppfördes i tegel. Ofta före
kom inslag av gråsten i murarnas nedre partier 
(se t. ex. SvK Småland bd 4:1 s. 28). På lands
bygden i Skåne var tegel vanligare i bogårds
murar (Gustafsson & Cinthio 1969 s. 63). 

Bogårdsmuren kunde antingen uppföras i 
kallmur eller lagd i bruk. Kallmur byggs av löst 
staplade stenar som hålls i läge av egen tyngd 
samt inbördes låsning. Något bindemedel an
vänds ej. Endast ett fåtal ursprungliga är kän
da. S:t Olofs kapell och Elinghems kyrka på 
Gotland har sådana murar i kalksten (SvK 
Gotland bd 2 s. 15 samt s. 86). Ursprungliga 
medeltida kallmurar finns likaså vid de båda 
1100-tals respektive 1200-tals kapellen vid Sig-
nildskär och Lemböte på Äland. Dessa är bygg
da i gråsten (Dreijer 1949 resp. Hausen 1916). 
Vid en undersökning av Skarke kyrkplats i Väs
tergötland, påträffades en kallmur som omgär
dat kyrkogården (Sigsjö 1981 s. 300 f) . Kallmu
ren har säkerligen varit vanligare och uppförts 
i större omfattning än vad källmaterialet visar. 
Då en färdig kallmur i princip är underhållsfri 
bör rimligtvis fler ha funnits. Idag hägnas 
många kyrkor av kallmurar men flertalet här
stammar från omläggningar i senare tid. 

Betydligt vanligare var den i bruk lagda mu
ren. Den uppfördes i skalmursteknik vilket in
nebar att man murade ett inre och ett yttre skal 
av större stenar, som bildade murens utsidor. 
Stenen lades med godsidan utåt. Därefter fyll
des tomrummet mellan murarna med småsten 
och kalkbruk. Detta murverk blev mycket 
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Fig. 5. Vendels kyrka, Upp
land. Den södra bogårds-
mdren med medeltida stig-
lucka i fonden. Muren är 
lagd i bruk och kröns av ett 
sadeltak. Murens höjd i det 
sydvästra hörnet är ca 2,5 m. 
Foto förf. — Vendel church. 
Uppland. The wall of the 
churchyard seen from south-
west with a medieval lich-
gate in the background. The 
wall is built of stone laid in 
lime-mortar, coped by a 
wooden saddle-roof. The 
height of the wall in the 
south-west corner is 2.5 m, 
the roof not included. 

starkt. För att j ämna till murens utsidor drog 
man ut fogen över stenarna, så att dessa endast 
delvis var synliga. Ett annat sätt var att slamma 
hela muren i kalkbruk. Sådan står muren fort
farande vid Risinge kyrka i Östergötland, del
vis med ursprunglig strykning (Ottosson 1983 
s. 4). 

En säregen och ovanlig murningsteknik för 
bogårdsmurar är axmurning. Av murar upp
förda i denna teknik är veterligt bara två kända. 
Den ena uppfördes kring den kyrka som sedan 
kom att ingå i Vreta klosteranläggning. Muren 
uppfördes sålunda före 1162, klostrets invig
ningsår (SvK Östergötland, bd 2 s. 184). Den 
byggdes av tuktad kalksten, lagd i bruk. Murfo
ten bestod av fyra skift lagda stenar och däröver 
axmurning. Möjligen har hela murens överdel 
varit uppförd i denna teknik (SvK Östergöt
land, bd 2 s. 12 f). Den andra var uppförd runt 
Gamla Uppsala kyrka i Uppland. Enligt ett 
kopparstick från 1710 (Fig. 4 a-b) har bogården 
en nederdel av gråsten och en överdel i axmur
ning. Murens insida uppvisar inga tecken på 
denna teknik. Följaktligen har man här valt att 
mönstermura dess skådesida. Av bilden att 
döma torde murningen ha gjorts i tegel (Pering
skiöld 1710 pag. 162). 

Bogårdsmurens dimensioner varierar från 

fall till fall, mellan ca 0,8 och 1,4 m i bredd, höjd 
från ca 1 till drygt 2 m. Murarna vid domkyr
korna var oftast ansenligare. Men ståtliga bo-
gårdsmurar finns bl. a. bevarade vid Vendel 
(Fig. 5) och Risinge kyrkor i Uppland respekti
ve Östergötland. Ställvis mäter de från mark till 
takkrön ca 3 m. På kyrkogårdssidan är de inte 
fullt lika höga på grund av markpåfyllnad. 

En för muren nödvändig byggnadskonstruk
tion var taktäckningen. Utan avtäckning kunde 
vatten rinna ner i murverket och åstadkomma 
en successiv nedbrytning (SvK Uppland bd 3:1 
s. 5). Taket kunde byggas på olika vis i varieran
de material. Den dominerande taktypen var sa
deltaket som byggdes längs med murens rikt
ning. Hur ett sådant tak var konstruerat visar 
figur 6. Längs med murens krön lades två ham
marband, ett i vardera ytterkanten. Dessa var 
förankrade i muren. På dem restes små trian
gulära takstöd. Taket täcktes med bräder eller 
tjärat spån. Denna typ av tak krävde kontinuer
ligt underhåll. Räkenskapsböckerna omtalar 
ofta reparationer. Olyckor kunde inträffa, som 
t. ex. 1621, då bogården vid Edebo kyrka i Upp
land härjades av en eldsvåda (Bohrn 1947 s. 
155). På Gotland byggdes taket, åtminstone på 
somliga ställen, av kalkstenshällar. Vid Bunge 
kyrka har en del av det ursprungliga taket beva-
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Fig. 7. Medeltida bogårdsmur vid Bunge kyrka, 
Gotland. Tak av vinkelställda kalkstenshällar med en 
inre kärna av mindre stenar. Foto förf. — Medieval 
wall around the churchyard at Bunge, Gotland. The 
saddle-roof is eonstrueted of limestone-slabs erected 
at right angles with a stabilizing innercore of lime-
mortar and pebbles. 

Fig. 6. Medeltida bogårdsmur i skalmursteknik vid 
Knutby kyrka, Uppland, med ett krönande sadeltak. 
Takkonstruktionen framträder tydligt med sin tak
täckning av underliggande bräder med tjärat spån 
över. Tak av detta slag var den vanligast förekom
mande typen på fastlandet i äldre tid. Foto ATA. — 
Medieval churchyard wall at Knutby church, Upp
land. The roofingof the saddle-roof is younger than 
the wall, and consists of underlying plane boards 
covered by tared shingles. This type of roof was very 
common on the Swedish mainland in earlier times. 

råts (Fig. 7). Taket består av två mot varandra 
vinkelställda kalkstenshällar. Vid takfoten vilar 
horisontellt lagda stenar som skjuter ut från 
murlivet sannolikt för vattenavrinningens skull. 
Takets kärna är fylld med småsten vilket med
för att det är mycket starkt. Fram till 1862 täck
tes hela muren på detta vis (SvK Gotland bd 2 
s. 13). Vid en jämförelse med figur 6 är skilj
aktigheten i konstruktion uppenbar. Samma 
kalkstenstak har täckt murarna vid Fröjel och 
Väskinde kyrkor på Gotland (SvK Gotland bd 
3 s. 342 och bd 1 s. 186). Pulpettak verkar ha va
rit ovanliga. På 1600-talet täcktes bogårdsmu
ren vid Sagu kyrka i Finland av ett dylikt (FK3 
s. 196). Tegel som muravtäckningsmaterial för 
bogårdsmurar är också något som framstår 
som ovanligt. I Skåne och Blekinge förekom det 
på landsbygden (Augustsson 1975 s. 32 samt 
SvK Blekinge bd 2). 

Bogårdsmurens funktion inskränkte sig inte 
alltid enbart till att utgöra en gräns kring kyrko
gården. Mura r av ansenliga dimensioner har 
av allt att döma uppförts i försvarssyfte. Vid 
Bunge kyrka på Gotland (Fig. 8 a-b) finns fort
farande bevarade skyttegluggar i bogårdsmu
ren (SvK Go Bd 2 s. 13). En liknande mur har 
funnits kring Vårdsbergs kyrka i Östergötland 
(SvK Ög, bd 1:2 s. 100) och kring Harakers kyr
ka i Västmanland (Grau 1754, s. 303). Runt Al
böke kyrka på Öland byggdes på 1200-talet en 
osedvanligt kraftig bogårdsmur. Den uppför
des av kalksten lagd i bruk och var mellan 3— 
4,2 m hög. Längs med murens insida löpte en 
murad skyttebänk (Fig. 9 a-b). Muren var in
takt fram till 1859 (Boström 1970 s. 52), Även 
vanliga murar, som uppfördes till drygt 2 m 
höjd utan försvarsanordningar, kunde på ett 
passivt men effektivt sätt hindra ovälkomna. 
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Som exempel kan nämnas, att bogårdsmuren i 
Gothem, Gotland, uppfördes till en höjd av 2,9 
meter (SvK Gotland bd 4:1). Vanliga murar 
kunde även utgöra ett yttre försvarsverk vid för
svarskyrkor såsom t. ex. vid Kläckeberga kyrka 
i Småland (Åkerlund 1945 s. 75). Muren kunde 
också fylla en funktion i religiösa sammanhang. 
Kumla kyrka i Närke hade på insidan av bo
gårdsmuren "tavlor". Motiven är obekanta 
men möjligen utgjorde de en korsväg. Enligt ett 
utfärdat biskopsbrev 1477 gav bön vid dessa 
tavlor 40 dagars avlat (SvK Närke vol. 166 s. 
22 ff). 

För kyrkogårdshägnadens byggande och un
derhåll ansvarade socknen som samlalfighet. 
Utgifter i samband med det ovannämnda beta
lades av kyrkans byggnadskassa (Hamre 1959 
spalt 115 ff). Vid uppförandet av en hägnad var 
valet av hägnadstyp avgörande för om yrkes
män behövde tillkallas eller ej. Byggde man 
gärdsgård eller kallmur klarade man det själv. 
Bogårdsmurar lagda i bruk krävde troligen, åt
minstone delvis, insatser av en murmästare. Av 
räkenskapsboken från Hjälsta kvrka i Uppland 

Fig. 9 a-b. Alböke kyrka, Oland, enligt en teckning av 
J. H. Rhezelius år 1631. Märk den markerade skytte
bänken längs bogårdsmurcns innersida. Bild 9b visar 
en rekonstruktion av inurens ursprungliga utseende, 
utförd av W. Andersson 1908. Frän markplanc-t ledde-
trappor upp till en skyttebänk som var skyddad av ett 
bröstvärn. Murkrönet var krenderat med vinkel
ställda kalkstenshällar, en utformning som är unik 
inom det svenska materialet. Bilder ur SvK Okndhd 
1 samt Kult och Konst. — Alböke church, Öland, 
according to a drawing dated 1631. Note the marked 
shooting-bench running along the inside of the forti
fied churchyard wall. A reconstruction of the original 
apperanceof the fortified wall is illustrated in Fig. 9b, 
made in 1908 by W. Andersson. From ground levd a 
stair-case led up to the shooting-bench which was 
protected by a parapet. The coping was crendlated, 
a unique construction of churchyard walls in Sweden. 

•^ Fig. 8 a-b. Ursprunglig skyttcglugg i den västra bo
gårdsmuren vid Bunge kyrka, Gotland, sedd (a) frän 
kyrkogården samt (b) från yttre murlivet. Skytte
gluggen är 130x66 cm med en skottspringa om 11 
cm. Gluggen är belägen drygt 70 cm ovan nuvarande 
markplan. Foto förf.— Original loop-hole in the 
western part of the churchyard wall at Bunge, Got
land, seen from the churchyard (a) and from the out
side (b). The loop-hole measures 130x66 cm and is 
situated aboul 0,7 m above ground level. 
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framgår att man betalade murmästare Lars i 
Skälby 123 marker som engångsbetalning för 
uppförandet av bogårdsmuren (Nisbeth 1956 s. 
113). Att hålla kostnaden nere var säkert i hög
sta grad eftersträvansvärt, varför man troligen 
gjorde mesta möjliga utan hjälp. Underhållet 
var enligt landskapslagarna lika fördelat på går
darna inom socknen (VgL:s kyrkobalk flock 
XIII , Hälsingelagens kyrkobalk flock XVIII) . 
Om det vid utdömd sockensyn befanns efter
satt, dömdes den försumlige att omgående re
parera sin del av hägnaden. Åtgärdades det 
ändå inte utdömdes böter. Genom att under
hållet var fördelat på många enheter torde häg-
nadens tillstånd tidvis ha varit skiftande (La
gerlöf 1966 s. 103). Att organisationen hade 
brister framgår av ett visitationsprotokoll från 
Föglö kyrka på Äland. Är 1661 var kyrkogår
dens hägnad partiellt förfallen och orsaken till 
detta var att underhållspliktiga gårdar låg öde 
inom socknen (Murenius 1661 s. 489). 

I denna studie har olika typer av kyrkogårds-
hägnader behandlats. De krav som kyrkobal
kar och statuter ställde var inte omfattande och 
krävde inte några komplicerade konstruktio
ner. Grundkravet var att avgränsa vigd jord 
från allmänningsmark. Ett annat krav, nämli
gen att hindra djur från att komma in på kyrko
gården och oskära gravarna, uppfylldes troli
gen oftast. 

Men i protokollen förekommer även bevis på 
motsatsen. Persnäs socken på Öland beslöt 
exempelvis år 1777, att varje ägare av svin skul
le justera deras trynen så att de ej kunde 
åstadkomma någon skada inne på kyrkogården 
(SvK Öland bd 1:5 s. 420). Detta beslut visar 
även på ett talande sätt hur man enklast löste 
arbetsbördan med kyrkogårdshägnaden! 

Valet av hägnad styrdes som delvis framgått 
av yttre faktorer. Den lokala topografins karak
tär har också med all säkerhet påverkat häg-
nadsvalet. Ett talande exempel på detta utgör 
Signildskärs kapellruin på Äland som är anlagd 
på en kal berghäll. Att en stenmur här alltid 
omgivit kyrkogården är inte förvånande, då 
markens beskaffenhet i det närmaste omöjlig
gör byggande av hägnad i annat material. Vad 
som i senare tid fick många församlingar att 
bygga om sina hägnader var de kungliga påbud 
om sparsamhet med trävirke ute i landet, som 

började utfärdas 1728 (Hobroh 1943 s. 103 f) . 
Dessa formulerades allt hårdare, vilket år 1764 
utmynnade i att trä i princip förbjöds vid byg
gande och underhåll av kyrkogårdshägnad 
(SvK Up bd 4:2 s. 207, not 1). Detta kom aktivt 
att leda till att byggnadstraditionen förändra
des. Bogårdsmuren lagd i bruk samt gärdsgår
dar av trä försvann till förmån för kallmuren, 
som idag är så vanlig vid landsbygdens kyrkor. 

Föreliggande uppsats utgör en del av ett arbete som 
mer ingående skall behandla kyrkogårdens miljö och 
funktion i det medeltida Sverige. För goda råd och gi
vande diskussioner tackar författaren doc. Anna Nil
sén, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet. 

För uppgifter om föreskrifter i kyrkostatuterna 
tackas teol. dr. Jan Liedgren, Bromma. 
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