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The Parish Church al Hov in central Sweden consists of a chancel, a näve, a 
tower and a sacristy. The remains of an older slone church have been excavated 
along llie- south wall. Contrary to earlier opinion, lhe author argues thal the 
present chancel is older than the näve, and was built as the firsl slep in lhe 
ereclion of a very large Romanesque church. A royal inilative for lhe project is 
likely. The artide examines the possibility that ihe builder was King Karl 
Sverkersson, who reigned in lhe 1160's. His early elealh might explain uiu the 
building was left unfmished. It was completed, on a more modest scale, when 
the present navc was erected in the I3th century. The sacristy was added in the 
lale Middle Ages. and lhe lower and lhe vaults al lhe beginning ol ilu- Itlih 
century. 

Christian Loven. Konstvetenskapliga institutionen, Domkyrkoplan 7. S-75220 Upp
sala. Sweden. 

Hovs kyrka, vid nordöstra stranden av Tå-
kern, är en av Östergötlands större medeltida 
sockenkyrkor (fig. 1). Dess byggnadshistoria 
har ännu inte behandlats inom verket Sveriges 
kyrkor, men däremot i ett par andra samman
hang. 1927 tolkade Erik Lundberg, i sin infly
telserika uppsats Östergötlands romanska lands
kyrkor, långhuset och tornet som romanska 
och det nuvarande koret som en senmedeltida 
ersättare för ett smalare ursprungligt kor, 
kanske med absid (fig. 2). Ett par konsoler i 
långhusets västmur tydde han som spår efter 
en invändig stormannaläktare. Per Magndl 
följde Lundberg i sin stora sockenmonografi 
En bok om Hov (1943), men redogjorde med 
hjälp av skriftligt källmaterial också för bygg
nadsverksamheten efter reformationen. Vid 
en inre restaurering 1950 framtogs kalkmål
ningar och spår av äldre fönster. Ingen rap
port tycks ha skrivits vid denna restaurering, 
men den behandlades kortfattat i Folke 
Odenbrings kyrkobeskrivning från samma år. 

1961 omputsades kyrkans exteriör, varvid 
både en murverksdokumentation och en 
mindre utgrävning företogs av Gunnar Lind
qvist. (Kyrkans nordsida undersöktes av Iwar 

Anderson, som enligt uppgift inlämnade rap
port till ATA. Denna rapport har sökts utan 
framgång ocb har eventuellt inte blivit diarie
förd. Den efterlyses härmed.) Året därpå pub
licerade han sina rein i artikeln Hovs äldsta 
stenkyrka. Utgrävningen blottade ungefär hal
va grunden till en äldre stenkyrka med rakslu-
tet kor. Med en antagen minsta triumf-
bågsvidd av 2 m kunde långhusets bredd upp
skattas till 10 m. Lindqvists tolkning av den 
fortsatta byggnadshistorien var, att den äldsta 
kyrkan revs av okänd anledning och ersattes 
av det nuvarande långhuset och ett nu för
svunnet smalare kor (fig. 3). Någon utgräv
ning inuti kyrkan har dock aldrig gjorts. Han 
daterar nybygget till 1200-talet ocb tornet, 
det nuvarande koret och sakristian till senme
deltiden. 

Två frågor inställer sig omedelbart inför 
denna tolkning av byggnadshistorien: Fiir det 
första tycks inga skäl finnas till rivningen av 
den äldsta stenkyrkan. Den var synbarligen 
lika stor som sin efterföljare, och inga tecken 
finns på att den brunnit eller rasat. Fcir det 
andra har det nuvarande koret två band s. k. 
opus spicatum, axmurning, runtom alla tre si-
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Fig. 1. Hovs kyrka från söder. Foto förf.—Hov Church from S. 

dor. Detta murningssätt hänförs normalt till 
romansk byggnadskonst. En kritisk gransk
ning av 1961 års undersökningsresultat och 
en besiktning av åtkomliga delar av kyrkans 
murverk ligger till grund för den alternativa 
tolkning av byggnadshistorien som här läggs 
fram. 

Hovs kyrka är en vitputsad salkyrka med torn i 
väst och sakristia i nordöst. En teckning av 
Elias Brenner från omkring 1670-80 visar att 
ett stort vapenhus funnits i sydväst (fig. 4). 

Fig. 2. Erik Lundbergs försök till rekonstruktion av 
kyrkans ursprungliga plan. Efter Lundberg 
1927.—Erik Lundberg's reconstruction of the ori
ginal church plan. 

Tornets nedre del och sakristian är sekundärt 
fogade till kyrkan. Kyrkorummet täcks av fyra 
sekundära ribbvalv av tegel (fig. 5). Tornets 
bottenvåning har ett tegeltunnvalv som enligt 
en uppgift byggts 1671. Sakristian täcks av ett 
ursprungligt ribbvalv av tegel. Kyrkan har tre 

Fig. 3. Gunnar Lindqvists tolkning av kyrkans bygg
nadshistoria. Efter Lindqvist 1962.—Gunnar Lind
qvist^ interpretation of the history of the construc
tion. 
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Fig. 4. Kyrkans utseende vid 1600-talets slut. Teckning av Elias Brenner o. 1670-80, KB. Foto KB.—The 
Church at the end of the 1 7th century. 
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Fig. 5. Plan över kyrkan och den 1961 framgrävda grunden. Skarven mellan kor och långhus streckad. 
Sammanställd och kompletterad efter J. Söderberg 1940 och G. Lindqvist 1961, ATA.—Plan of the church 
and the foundation excavated in 1961. The joints between chancel and navc are marked by slashed lines. 
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ingångar; en i väst genom tornet, en korportal 
på sydsidan och en port i sakristians västmur. 
Samtliga torde vara upptagna efter medelti
den. En rad stora fönster på syd- och nordsi-
dan är av sedvanlig 1700-talstyp. 

På kyrkans vind syns i nord- och sydmurar
na ovanför valven en diffus skarv mellan koret 
och långhuset. De nuvarande stora fönstren 
har gjort att sättningssprickor uppstått runt 
båda skarvarna. Sprickorna har lagats med 
utstruket murbruk, och detta gör att man inte 
här kan avgöra om korets eller långhusets 
murar är äldst. Däremot kan vissa oregelbun
denheter möjligen tolkas som att en smal mur 
bar löpt in mot kyrkan från långhusets sydöst
ra resp. nordöstra "hörn" . Vid 1961 års 
undersökning (i fortsättningen endast kallad 
undersökningen) återfanns samma skarv i syd
muren, 14,5 m från västra hörnet (fig. 6). 
Korets sida av skarven är i ritningen mycket 
ojämn, men också långhussidan uppvisar ore
gelbundenheter. Vid en jämförelse med väst-
hörnets murning framstår det som mindre 
troligt att skarven en gång utgjort långhusets 
ytterhörn. På kyrkans nordsida förefaller 
skarven ligga dold bakom sakristians västmur 
(se fig. 5) och är därför oåtkomlig. Vid kyr
kans inre restaurering avlägsnades inte put
sen, varför ingen ledning heller kan fås här
ifrån. Utan nya ingrepp i murarna kan alltså 
inte skarven avlockas något direkt besked om 
korets och långhusets inbördes ålder. 

Långhuset har tidigare haft en ingång på 
den sedvanliga medeltida platsen, längst i väs
ter på sydfasaden (vid 2 ,5-5 m i fig. 6). Den 
torde ha igenmurats då vapenhuset revs på 
1700-talet. Högre upp i sydfasaden finns två 
igensatta fönster med romanska kalkstensom
fattningar (vid 6 och 10 m). De är delvis synli
ga ovanför valven och är alltså äldre än dessa. 
Vid undersökningen konstaterades, att kalk
stensomfattningarna troligen tidigare suttit 
mitt i murlivet och att de sedan flyttats ut till 
murens ytterliv. I långhusets nordmur finns 
ett liknande, men betydligt högre, fönster i 
andra traven västerifrån. Även detta sitter i 
murens ytterliv, men det framgår inte av 
undersökningsrapporterna om det är utflyttat 
på samma sätt. Nordfönster i sockenkyrkor 
var ovanliga under medeltiden, men kunde 

ibland finnas ovanför ett sidoaltare (Bonnier 
1987 s. 78 ff). Nordfönstrets kalkstensomfatt-
ning har tydlig karaktär av korfönster, och 
man har därför gjort det näraliggande anta
gandet att såväl denna som de två omfatt
ningarna på sydsidan kommit från den äldsta 
stenkyrkan. I långhusets västmur finns ytterli
gare ett tidigt fönster, synligt från både läng-
husvinden och tornet. Det är spetsbågigt och 
har den meterhöga dageröppningen mitt i 
inurlivet. Omfattningens övre del är byggd av 
vanligt medeltida murtegel. Detta tegel antogs 
av Lundberg vara sekundärt tillkommet, men 
ingenting i murningen tyder på att så skulle 
vara fallet. Långhusets murar är nedtill bygg
da av kalksten i tunna skift (se fig. 6). Detta 
material antas härstamma från den äldsta 
stenkyrkan. Däröver vidtar kalksten i tjockare 
skift. På långhusets nordsida påvisades vid 
undersökningen att man genom kvaderrits 
har sökt efterlikna murverk av huggen sten. 

I korets sydmur finns, förutom den nuva
rande korportalen, spår av två äldre portar. 
Den ena (vid 15-16 m i fig. 6) har bara två 
kalkstenar i omfattningen bevarade, men den 
torde enligt Lindqvist ha varit ca 2,5 m hög 
och högst 1 m bred. Den andra fanns omedel
bart öster om den nuvarande porten och har 
en rad tegel bevarade från omfattningen. I 
fig. 6 syns ovanför och till höger om korporta
len de delvis förstörda banden av axmurning. 
De fortsätter runt hela koret. Östgaveln har 
spår av två generationer korfönster. Ur
sprungligen har här funnits ett mycket högt 
fönster, av vilket två av den yttre omfatt
ningens kalkstenar bevarats. Detta fönsters 
mått i murens ytterliv har varit imponerande, 
ca 4 X 1 , 3 m. Det har ersatts av ett mindre 
rundfönster i tegel, som vid undersökningen 
visade sig ha en likadan glasfals som det spets
bågiga fönstret i långhusets västmur. 

Vid undersökningen upptäcktes, att nord-
och sydmurarna i såväl kor som långhus höjts 
ca 70 cm (skarven är streckad i fig. 6). Även 
från vinden syns denna höjning, och här syns 
också att gavdröstet i väster ursprungligen 
haft en avsevärt lägre resning. Den gamla vin
keln i taknocken var 90°, att jämföras med 
den nuvarande 60°. Kyrkans takstol är av re
nässanstyp och torde vara jämngammal med 
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Fig. 6. Kyrkans sydfasad vid undersökningen 1961. Endast intressantare tnurparder dokumenterade. 
Nedanför denna, i samma skala, den framgrävda grunden. Omritad och sammanställd eller G. Lindqvist 
1961, ATA.—The South facade of the Church in 1961. Onlv ihe- most interesting parts of the masonn 
were documented. Below, to t lit- same- scale, lhe- excavated foundations. 

murarnas höjning, eftersom inga spår av 
brand eller ombyggnader linns. Murhöjning
en har utförts senast då valven byggdes, efter
som de hciga valvkapporna måste ha gjort en 
takstol på det gamla murkrönets nivå omöjlig 
att behålla. Sambandet visas också av att lång-
busmurarna ovanför valven är putsade upp 
till det gamla murkrönet, men att murhöj
ningen lämnats oputsad. Höjningen av kyr
kans murar fortsätter runt koret, och skarven 
löper horisontalt även över östgaveln. Detta 
innebår, au hela östra gavdröstet är ombyggt. 

På kyrkvinden över koret finns en bjälke 
bevarad från den ursprungliga takstolen. Den 
sitter mellan två valvkappor, och gör nu nytta 
se un dragbjälke. Bjälkändarna vilar inte pä 
remstycken, utan är inmurade i murkrönet. 
Möjliga spår efter andra takbjälkar finns med 
30 till 40 centimeters mellanrum. Den bevara
de bjälken har nära mitten två urtag för 
snedsträvor, och på undersidan bar den en täl 
rad spikhål. Dessa spår tyder på att koret har 
haft en takkonstruktion av romansk typ, med 
takstolar lika dem som finns t. ex. i Kumlaby 
kyrka på Visingsö och med cu platt innertak 

av bräder. Av långhusets ursprungliga avtäck-
ning linns inte lika tydliga spår, men det tidi
gare omtalade gavelröstet visar takvinkeln. 
Skarven mol murförhiijningen på nord- och 
sydsidan är jämn, vilket lyder på att takbjäl
karna har vilat på ett remstycke. Ett smalt 
avtryck i västgaveln kan härröra från ett platt 
innertak. Är denna teilkning riktig så har lång
husets innertak legat en halv meter högre än 
korets. En sådan höjdskillnad måste väl inte 
innebära, att yttertaket har hall tvä språng, 
men är av stor betydelse fcir rekonstruktionen 
av kyrkans interiör. Korets murar saknar på 
insidan puts ovanför valven. Istället är mur
bruket tämligen grovt utstruket över stenar
na. Detta har tagits som ett bevis ftir att koret 
inte är äldre än valven, men den nämnda 
takbjälken tyder på att koret har varit i an
vändning med dessa grova murar. Skillnader
na mellan koret och långhuset vad gäller mur
behandling och, troligen, takhöjd gör att man 
måste förutsätta att en tydlig uppdelning bar 
funnits. Den svårtolkade skarven mellan koret 
och långhuset har på vinden, som tidigare 
nämnts, osäkra spår efter en bortbruten sma-
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Fig. 7. Portalen mot sakris
tian från sydöst. Foto 
förf.—The doorway to the 
sacristy from SE. 

lare mur som löpt in mot kyrkan. Det är där
för möjligt, att kyrkan har haft en triumfbågs-
mur. Liksom koret saknat puts invändigt har 
inte heller långhusets västgavel någem puts 
ovanför valven, möjligen som resultat av en 
omsorgsfull bortknackning. Detta är svårför
klarligt. Långhusets västmur är ca 25 cm tjoc
kare än övriga murar (se fig. 5), och detta 
föranleder Lindqvist att anta, att muren för-
tjockats på insidan i samband med tornbygget. 

Murens innerliv synes dock ligga helt i för
band med nord- och sydmurarna. 

Kyrkans valv är helt byggda i tegel. Gördel
bågen mellan de två västligaste travéerna är 
smalare än de övriga, och dessa två travéer 
saknar figurmålningar. På vinden är dock de 
fyra valven helt lika i material och utförande, 
varför de får antas vara samtidiga. Valvribbor
na har ett speciellt utseende, nedtill profilera
de men närmast slutstenen övergående i hel-
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stenar. Tornet är sekundärt ställt mot väst
gaveln, och högre upp rider dess östra mur på 
det gamla gavdröstet. Däremot är det förhöj
da gavdröstet murat i förband med tornets 
nord- och sydmurar, och ingen skarv finns 
heller vid den nuvarande taknocken. Detta 
visar klart, att tornet har tillkommit samtidigt 
som den nya takresningen, murförhöjningen 
och valven. I Brenners teckning (fig. 4) har 
tornet låga trappstegsgavlar som bryter den 
övriga byggnadens markerade höjdsträvan, 
vilket kanske tyder på att tornbygget avbrutits 
i förtid. Kyrkans-tjocka västmur kan ses som 
ett indicium för, att ett torn ingick i planerna 
redan då långhuset byggdes. Vidare har den 
breda rundbågiga öppningen mellan långhu
set och tornets bottenvåning ett par välhugg-
na kapitälband av kalksten som skulle kunna 
vara av hög ålder. Murverket under putsen 
har dock aldrig dokumenterats här, varför 
frågan om ett tilltänkt äldre västtorn måste 
lämnas öppen. Au något torn aldrig blev verk
lighet vid denna tid bevisas av det spetsbågiga 
fönstret i långhusets västgavel. Öppningen 
mellan långhuset och tornets bottenvåning 
fick enligt kyrkobeskrivningen sin nuvarande 
bredd vid restaureringen 1950. De av Lund
berg omtalade konsolerna för en läktare torde 
härigenom få sin förklaring: vad han såg var 
de utstickande ändarna av tornbågens kapitäl
band. 

Sakristians murar stöter stumt mot koret. 
Den har ett ursprungligt tegelvalv ined hel
stens valvribbor. Porten från koret till sakristi
an är rundbågig i flera språng, och består 
uppenbarligen av tegel under putsen. Dess 
västra yttre språng döljs av en valvpelare (fig. 
7), och denna otymplighet torde visa att 
valven är yngre än sakristian och dess portal. 

Vid restaureringen 1950 markerades i put
sen några påträffade äldre öppningar. På 
långhusets sydsida syns två fönster, placerade 
mitt i travéerna och därför nästan helt för
störda av de nuvarande stora fönstren. De har 
varit tämligen breda och spetsbågiga och har 
enligt fotografi haft tegelomfättning. De har 
uppenbarligen tillkommit samtidigt som val
ven, då j u dessa hamnade nedanför de gamla 
fönstren. Att döma av Brenners teckning (fig. 
4) har ett likadant fönster funnits också i ko-

Fig. 8. Del av äldre fönsteromfättning markerad i 
nordmurens puts i den tredje traven västerifrån. 
Sakrislians tak skymtar genejm fönstret. Foto 
förf—Part of earlier window-frame traced in the 
plaster of the N wall in the third bay from the west. 
The roof of the sacristy can be glimpsed outside. 

rets sydmur. Ett fönster av samma typ har 
funnits i norr, i den tredje traven västerifrån 
(fig. 8). Dess östra omfattning tycks ha lagts 
exakt i den gamla skarven mellan koret och 
långhuset, och fönstret verkar delvis ha 
skymts av sakristian. Dageröppningen kan 
dock ha varit avsevärt mindre än omfattning
en i murens innerliv. I sydmuren finns, allde
les väster om kortravén, en portal med flack 
triangelbåge markerad (fig. 9). Detta är insi
dan av den höga smala portalen vid 15—16 m i 
fig. 6. Dess omfattning har en dekorativ kalk
målning i rött och blått. Ribborna i kyrkans 
västligaste två valv är dekorerade på samma 
sätt, och portalen tycks alltså ha varit i bruk 
vid tiden för valvens bemålning. Utsidans om
fattning synes dock höra till korets ursprungli
ga detaljer och har romanska proportioner. 
Även insidans flacka triangelbåge förekom
mer i romansk tid. Genom valvslagningen 
kom denna port att hamna utanför koret, och 
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m 
Fig. 9. Del av ursprunglig portalomfattning mar
kerad i sydmurens puts i den tredje traven väster
ifrån. Folo förf.—Pan of the original doorway tra
ced in the plaster of lhe S wall in the third bay from 
lhe west. 

det verkar mera troligt, att den delvis bevara
de tegelomfattningen vid 19 m i fig. 6 visar 
korportalens plats efter att valven byggts. En 
gissning skulle kunna bli, att den gamla kor-
portalen byggdes om till en nisch för ett sido
altare och att omfattningen därför dekorera
des. 

Det stora vapenhus som syns i Brenners 
teckning (lig. 4) stod delvis på den äldsta sten
kyrkans grund. Självklart ligger det antagan
det närmast till hands, att vapenhuset var en 
kvarstående del av den gamla kyrkan, men 
helt säkert är det inte. Dels var vapenhusets 
östmur yngre (se fig. 5), dels visar långhusets 
sydmur inga sår eller lagningar efter bortbrut
na murar där vapenhuset anslöt (se fig. 6, där 
de framgrävda murarna skalenligt ställts mot 
sydfasaden). Givetvis kan man av byggnadstek
niska skäl ha undvikit att bygga långhusmuren 
pä och rum det äldre murverket, men möjlig
heten finns också att man långt senare återut-
nyttjade de gamla fundamenten då man skulle-

bygga vapenhus. Vapenhusets storlek gör det 
möjligt att här kan ha funnits ett kapell i den 
östra delen (jfr Nilsén 1984). 

Den första stenkyrkan är svårdaterad. Den 
kan, som Lindqvist framhåller, höra till land
skapets äldsta stenkyrkor, men typen utan ab
sid förekommer under hela den romanska pe
rioden. De tre återanvända fönsteromfatt-
ningama får, i brist på någon närmare krono
logi för fönsterformer, betecknas senn allmänt 
romanska. En profilerad sten, inmurad i det 
nuvarande långhuset, kommer säkerligen från 
den första stenkyrkan. Den har troligen suttit 
i en portal, och Lindqvist framhäver dess lik
het med västgötska stenarbeten daterade till 
1100-talets första hälft. Försöksvis kan Hovs 
äldsta stenkyrka dateras till före 1150. Spår av 
begravningar under grundmurarna visar 
dock, att den knappast var den första kyrkan 
på platsen. 

Frågan om korets och långhusets inbördes 
ålder ter sig efter den gjorda genomgången av 
byggnaden inte svårlöst. Koret saknar ur
sprungliga tegeldetaljer. Det har i sydmuren 
spår efter en portal av romanskt kynne, och 
på vinden en takbjälke från en romansk tak
stol. Ännu bättre från dateringssynpunkt är 
de två banden axmurning. Ett försök till sam
manställning av denna mönstermurnings före
komst i Sverige (delvis efter Lundberg 1929), 
med angivande av gängse dateringar, får 
följande utseende: 

"Sverkcrsgården", Alvastra, Ög. Kryptan 
Före 1143 

Bankekinds k:a, Ög. Tornet 
Före 1185 

Ekebyborna k:a, Ög. N murens insida 
Romansk 

Vreta kloster, Ög. Gamla bogårdsmuren 
Före 1162 

Västerlösa k:a, Ög. Västgaveln 
Romansk 

Näs' borg, Visingsö, Sm. 
Omkr. 1160 

N ljunga k:a, Sm. Ö. långhusgaveln 
Före 1150 

Vallsjö k:a, Sm. S. långhusmuren 
Före 1150 

Fröjels kastal, Go, S. muren 
Romansk 

Fornvännen 85 (1990) 



Hovs kyrka 89 

Eds k:a, Up. Tornel och långhuset 
Omkr. 1150-75 

Sammanställningen visar, att detta murnings
sätt inte i något fall givits en närmare datering 
till efter 1200. Detta stämmer också med för
hållandena på kontinenten, där axmurningen 
hor lill 1000- och 1100-talets byggnadskousi. 
Hovs kyrkas kor är alltså med stor säkerhet 
romanskt och troligen uppfört före 1200. Om 
rimlig tid lämnas ftir den första stenkyrkans 
utnyttjande skulle koret försöksvis kunna da
teras till 1100-talets andra hälft. En smides-
järnsbeslagen port från Hov, nu i SHM, har 
daterats till slutet av 1100-talet (Karlsson 
1988: 2 s. 221 f ) . Den kan dock inte med 
säkerhet knytas till korbygget. 

Långhuset måste dateras huvudsakligen ut
ifrån västgavelns fönster. Omfattningens tegel 
och spetsbågiga form sätter en bakre gräns 
omkring 1250. Att långhuset är yngre än ko
ret visas dessutom av västfönstrets likhet med 
det sekundära fönstret i korgavdn. En främre 
datering av långhuset ges av kvaderritsningen 
på nordsidan. Kvaderrits förekommer främst 
på romanskt murverk, men har tillämpais in 
på 1300-talet åtminstone i Uppland (Bonnier 
1987 s. 62). En datering av långhuset till 
1200-talets andra hälft, kanske närmast dess 
tredje fjärdedel, förefaller rimlig. 

Material från den första stenkyrkan finns i 
långhuset, men har inte konstaterats i koret. 
Detta tyder på alt den första stenkyrkans lång
hus fick stå kvar då koret byggdes. Ett sådant 
förfaringssätt är också naturligt, eftersom 
man ville utnyttja den befintliga kyrkobyggna
den så länge som möjligt. Att man byggde det 
nya koret kraftigt förskjutet i förhållande till 
den första stenkyrkan kan tyckas oförklarligt, 
oeh resultatet måste också ha sett synnerligen 
märkligt ui. Det nya koret kom att stå på detta 
vis i uppemot ell sekel. Ett tak måste ha fun
nits, eftersom murarna inte visar skador efter 
frostsprängning, och kanske en provisorisk 
vägg i väster. Då det nya långhuset byggdes 
innebar det att Hov blev kanske först i land
skapet med det som skulle bli senmedeltidens 
dominerande kyrkobyggnadstyp, salkyrkan. 
Fiirekomsten av triumfbågar i salkyrkor är då
ligt utredd, men som omtalats ovan finns flera 

indicier på att en sådan fanns här. Det stora 
korfönstret byttes ut mot ett av anspråkslösare 
format, och korets väggar lämnades oputsade 
invändigt. Möjligen behölls delar av den för
sta stenkyrkan som vapenhus. 

Nästa byggnadsskede utgörs av utflyttning
en av långhusfönslrens omfattningar till mu
rens ytterliv. Orsaken kan vara, att man har 
försökt få in mera ljus genom att flytta ut 
dageröppningarna och vidga smygarna på in
sidan. Västfönstret byggdes inte om. Att när
mare datera fönstrens ombyggnad är omöj
ligt, men kanske har den skett samtidigt som 
sakristian tillkom. Denna kan dateras med 
hjälp av valvets helstensribbor. Enligt Åke 
Nisbeth är sådana ovanliga i Östergötland 
före 1500-talet, men kan förekomma tidigare 
på undangömda platser (1957 s. 42 f ) . Försik
tigtvis kan sakristian dateras till 1400-talet, 
även om sakristior normalt tillskrivs cn högre 
ålder. 

Den femte fasen i kyrkans byggnadshistenia 
innebar en stor omgestaltning. Tornet och 
den nya takresningen gav en spänstig exteriör, 
och interiören erhöll ined valven och de nya 
fönstren en förmodligen helt ny prakt. Detta 
skede går att datera med stor exakthet. Valv
ribborna har sin närmaste motsvarighet i ett 
valv i Askeby klosterkyrkas sakristia, daterat 
till början av 1500-talet. I valven finns målade 
vapensköldar vilkas tillkomsttid av Jonas Lin
derholm bestämts till mellan 1514 och 1520 
(Linderholm 1989). Vidare sägs i ett besikt-
ningsinstrument från 1756 att kyrkan är 
byggd 1515. Instrumentet är en rent teknisk 
beskrivning av byggnaden och dess repara-
tionsbebov, och årtalet verkar därför inte vara 
resultatet av någon lärd spekulation. Del tv c ks 
mig istället troligast, alt det härstammar från 
någon inskription, uppsatt vid den stora om
byggnaden. 

De förändringar som kyrkobyggnaden har 
genomgått efter medeltiden ligger utanför 
denna artikels ram att skildra närmare. I kort-
hel består de i att vapenhuset rivs, de nuva
rande portarna och fönstren tas upp och cn 
nv tornspira byggs. Huvuddelen av dessa för
ändringar inträffar under 1700-talet. I fig. 10 
sammanfattas den framlagda byggnadshistori-
ken. 
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Fig. 10 A-F . Sammanställning av Hovs kyrkas bygg-
nadsperioder med angivande av hypotetiska date
ringar. Ritning förf. A) Den äldsta stenkyrkan, med 
rekonstruerad bredd; port i sydväst och kanske ock
så korportal; troligen tvä fönster i sydmuren och ett 
högt korfönster, 1100-talets första hälft. B) Elt nytt 
stort kor ansluts lösligt lill det gamla långhuset; 
korportal och ett mycket stort östfönster, 1100-
talets andra hälft. C) Koret förlängs västerut lill en 
salkyrka, och delar av den äldsta stenkyrkans lång
hus behålls möjligen som vapenhus; platt träinner
tak och kanske triumfbåge; port i sydväst och kor
portal; i långhuset tvä sydfönster och ett nordföns-
ter; i väst ett spetsbågigt fönster och i koret ett 

rundfönster, 1200-talets senare hälft. D) En sakris
tia byggs till, och möjligen vid samma tid byggs 
långhusets fönster om, 1400-talet. E) Tornet byggs, 
kyrkan välvs och får kalkmålningar, murarna höjs 
och en ny brantare takstol byggs. En ny korportal 
och nya fönster las upp. Troligen påbörjat år 1515. 
F) Eftermeddtida förändringar: Vapenhuset rivs 
och tornet får ny spira och valv i bottenvåningen; 
nya porlar och fönster tas upp. Huvudsakligen 
1700-talet.—Summary of the building periods of 
Hov Church. A) The primary church, with recon
structed width. Doorway in SW and perhaps a 
doorway to lhe chancel. Probably two windows in 
the S wall of lhe näve and one in the E wall of the 
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Fig. 11. Försök till rekonstruktion av den tilltänkta 
kyrkans plan vid tiden för korbygget. Längden och 
arkadpelarna godtyckliga. Västtorn kan ha plane
rats. Samma skala som fig. 10. Ritning förf—Re
construction of the intended ground-plan at the 
time of the construction of the chancel. The length 
and pillars of the näve are hypothetical. A western 
tower might have been planned. Drawn to the same 
scale as Fig. 10. 

Det återstår att förklara syftet med det 
märkliga korbygget (fig. 106). Koret byggdes i 
en tid då salkyrkor inte förekom, utan istället 
uppdelningen i kor och långhus var tydligt 
synlig utifrån. Hade en salkyrka varit plane
rad, skulle man dessutom ha lagt koret som en 
förlängning av den första stenkyrkans lång
hus. Avsikten här måste ha varit att bygga en 
mycket stor kyrka, där byggmästaren på van
ligt medeltida vis försökte utnyttja så mycket 
som möjligt av de murar som redan fanns. Om 
man tänker sig au man behåller den första 

chancel. First half of the 12th century. B) A large 
new chancel is loosely joined to the primary näve. 
Doorway in the S wall and a very large window in 
the E wall. Second half of the 12th century. C) The 
chancel is extended to the W., making a hall 
church, and perhaps part of the primary church is 
kept as a porch. Flat wooden ceiling and possibly a 
rood-arch. Doorways to the näve and the chancel. 
In lhe näve Iwo windows in the S wall, one in the W 
and one in the N wall. A circular window in the E 
wall. Second half of the 13lh century. D) A sacristy 
is added, and perhaps al the same time the windows 
in the näve are rebuilt. 15th century. E) The tower 
and the vaults are built and the interiör painted. 
The walls are heightened and a new steeper roof is 
eonstrueted. New doorway to the chancel and new 
windows. Probably commenced in 1515. F) Post-
Mediaeval changes: The porch is demolished, and 
the tower is given a new spire and a vault on lhe 
ground floor. New doorways and windows. Mainly 
18th century. 

stenkyrkans södra långhusmur, och ger den 
en pendang nordväst om koret, får man kon
turen av en stor kyrka med treskeppigt lång
hus och indraget kor. Pelare och västmur god
tyckligt utritade ger en plan som fig. 11, Väst
torn kan givetvis också ha ingått i planerna. 

En sådan kyrka skulle haft ett förhållande 
mellan sidoskeppens och mittskeppets bredd 
som överensstämmer med flera sena 1100-
talskyrkor. I storlek skulle den ha överträffat 
kungsgårdskyrkorna i Vreta och Gudhem men 
varit mindre än cisterciensernas klosterkyrkor 
i Alvastra, Nydala och Roma. Den stora avvi
kelsen från andra treskeppiga 1100-talskyrkor 
skulle ha varit avsaknaden av tvärskepp. För 
att finna kyrkor av denna storleksordning 
utan tvärskepp måste man antingen gå bakåt i 
tiden, till Dalby i Skåne, eller framåt till 
tiggarmunkordnarnas stora 1200-talskyrkor. 
Samtida exempel finns dock i Norge. Något 
liturgiskt hinder för tvärskeppets slopande 
fanns dock veterligen inte. Att det nya koret 
byggdes utan absid är mindre ovanligt. Såväl 
cistercienserkyrkorna som Gudhems kungs
gårdskyrka hade raka korslut. 

Ett annat tecken på den storslagna planen 
bakom korbygget i Hov är det stora östfönst
ret. Det saknar kända motsvarigheter i Sve
rige. Cisterciensernas vanliga korfönster be
stod av en trefönstergrupp, och detta bruk 
spred sig också till andra kyrkor. Hovs kor
fönster har dock uppenbarligen varit ensamt, 
och koret visar inte heller i övrigt något cister-
ciensiskt inflytande. Endast Gudhems kungs
gårdskyrka skulle kunna erbjuda en analogi. 
Korfönstrets utseende är dock här helt okänt. 
I Hov skulle säkerligen en murinbrytning kun
na påvisa ytterligare delar av omfattningen 
och göra en närmare rekonstruktion möjlig. 

Hov är känt som Sveriges största fyndplats för 
Eskilstunakistor, tidigmedeltida ornerade 
gravhällar (Jansson 1962). Detta tyder på att 
här bodde människor ur samhällets toppskikt 
under 1000- och 1100-talen. Namnet Hov kan 
i sig tolkas som att platsen var av betydelse 
även under den förkristna tiden. Några nya 
tecken på Hovs betydelse dyker inte upp förr
än 1310. Detta år beseglar hertigarna Erik 
och Valdemar ett dokument i »Hof» (DS 
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1663). Det kan dock inte bevisas att det rört 
sig om detta Hov. Omkring 1400 dyker Hov 
upp som ett kronans förvaltningscentrum för 
delar av västra Östergötland (Fritz 1973 s. 
88 f ) . Grunden till detta skulle möjligen kun
na ha lagts av kronogods som återtagits vid 
drottning Margaretas svenska räfst. Vissa 
tecken på kunglig närvaro i Hov finns alltså. 
De källor som finns omtalar dock ingenstans 
att någon av de två östgötska kungaätterna 
under äldre medeltid, Sverker-ätten och Bjäl-
bo-ätten, ägt jo rd i socknen. 

Romanska kyrkor av den storlek som tycks 
ha planerats i Hov byggdes i städer, vid bis
kops- och prostsäten, kloster, vallfartsorter 
och kungsgårdar. De fem första alternativen 
kan här knappast komma ifråga. Trots de 
skriftliga källornas tystnad tycks därför den 
tolkningen ligga närmast till hands, att Hov 
var en kungsgårdskyrka. 

Ett förslag till vem som igångsatt det stora 
bygget skall framkastas: 1143 hade Alvastra 
med dess påbörjade och säkerl storslaget pla
nerade kyrka donerats till cistercienserna. 
1162 erhöll cisterciensernunnor den stora 
kyrkan i Vreta av kung Karl Sverkersson, och 
det var troligen denne som skänkte också 
kungsgårdskyrkan i Askeby till samma orden. 
Han hade nu ingen stor kyrka kvar, och det är 
loe kände att se Hov som en storslaget plane
rad ersättare för framförallt Vreta. Karl Sver
kersson regerade bara i sex år, från 1162 till 
1167, och hans död på Visingsö kan förklara 
atl bygget avstannade. 
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Summary 

The Parish Church at Hov lies in tbc Swedish 
province Östergötland. The church building 
was partially investigated in connection with a 
redressing of the exteriör in 1961. A minor 
exeavation undertaken at the same time re
vealed the foundations of the southern half of 
an older slone- church. It was assumed, thal 
this primary church had been demolished in 
tbc 12th century and replaced by a new build
ing of equal size. In tbc late Middle Ages, the-
present wide chancel, the tower and the sac
risty were built (Fig. 2). No excavations have 
been undertaken inside the Church to con-
fnm this interpretation, and the reports from 
t lic investigation, together with an inspection 
of accessible parts of the masonry, support an 
entirely different version of the building's his
tory. 

The Church can be divided into five separ
ate parts: primary church, näve, chancel, 
vaults, sacristy and tower (Fig. 5). To these 
might be added a heightening of the walls and 
a replacement of the east gable. 

The primary church has a plan characteris
tic of 12th century parish churches. No finds 
permitt ingan exact dating came to light at the 
exeavation. 

The joint between näve and chancel can lie-
seen above the vaults, but låter repairs make it 
difficult to judge which part is the older. In 
the south facade-, lhe chancel side of the joint 
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(at 14.5 m in Fig. 6) is uneven, but the näve 
side also shows irregularities. 

The chancel is built of limestone, and no 
bricks were used in the original masonry. 
Round all three sides run two bands of opus 
spicatum, herringbeine work. This technique 
appears on a number of buildings in Sweden, 
none of which have been dated låter tban the 
12th century. The original south doorway of 
the chancel has Romanesque proportions, 
and above the vaults one tie-beam from a 
Romanesque kind of roof-truss is still intact. 
The näve also is built of limestone with the 
exception of a lancet window in the western 
wall, now covered by the tower. The window-
frame is partly composed of bricks which ap
parently belong to the original structure. 
Bricks do not appear in central Sweden until 
the middle of the 13th century. Three Roman
esque window-frames in the north and south 
(at 5 and 10 m in Fig. 6) walls are bdieved to 
derive from the primary church and to have 
been re-used in the näves. The original door
way of the näve was situated in the south 
wall (at 2 .5-5 m in Fig. 6), but its shape is not 
known. Above the vaults, in the east facade of 
the tower, the original angle of the roof of the 
näve, lower and more obtuse tban now, can be 
discerned. In the north facade of the näve the 
investigation disdosed scratches drawn with 
the trowel in the mörtar to imitate ashlar. This 
is a Romanesque trait, but there are occurren
ces into the 14th century. 

The chancel is apparently of Romanesque 
origin, and may perhaps be dated to the sec
ond half of the 12th century. The näve is 
younger and was probably built in the second 
half of the 13th century. The presence of 
material from the primary church in the näve, 
but not in the chancel, suggests that the näve 
of the primary church was left standing when 
the chancel was built. 

The sacristy is vaulted with an original 
brickvault of a kind common in the late Middle 
Ages. The awkward position of the door
way, partly hidden by a vaulting-pier (Fig. 7) 

suggests that the sacristy is older than the 
vaults. 

The vaults of the church, consisting of four 
bays, are built of brick. Their erection meant 
that the re-used Romanesque windows in the 
näve were hidden, and new windows with 
brick frames were built (Figs. 4 and 8). The 
vaulting made a heightening of the walls and, 
consequently, new roof-trusses necessary. 
The new roof is still preserved and has a more 
acute angle than the old one. The east gable 
was completely rebuilt. The new hcighlciiccl 
west gable is bonded to the tower, and vaults, 
windows, roof and tower therefore belong to 
the same major reconstruction of tbc church. 
It can be dated by coats-of-arms in the vaults, 
painted between 1514 and 1520. The shape 
of the vault-groins confirm this dating. 

Te> the south of the Church lay a large 
porch (seen in Fig. 4). This might have been a 
part of the primary church still standing or a 
re-use of the old foundations. 

The history of the construction here pre
sented is summarised in Fig. 10. The shift of 
axis which occurred when the näve was built, 
however, requires an explanation. The pur
pose seems to have been to erect a very large 
church. If the south wall of the primary 
church is kept, and given a pendant to the 
north, the contours of a näve with three aisles 
emerge, as reconstructed in Fig. 11. The pro
portions in width between the aisles would be 
within the norm of the 12th century. 

Churches of this size were only erected in 
towns or in bishoprics, deaneries, along pil
grims' ways, at monasteries or on Royal ma-
nors. A Royal presence at Hov cannot be 
positivdy proved before 1400, but all other 
alternatives seem exduded. The builder may 
have been Karl Sverkersson, who reigned 
1162-67 and bad donated the large royal 
churches at Vreta and Askeby to found nun-
neries and thus lacked a major church in his 
home province. His early death might also 
explain the cessation of this imposing buil
ding project. 
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