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FORSVARSKYRKORNA I ESTLAND 
AV 

A R M I N T U U L S E 

E
stlands geografiska läge såväl som dess inre politiska och so
ciala tillstånd skapade under medeltiden gynnsamma förut
sättningar för utvecklingen av en byggnadskonst, vilken 
bottnade i ett behov av fasta försvarsanordningar. Talrika 

borgar och befästa hus byggdes. Liksom den kyrkliga missionen 
hade en världslig frånsida, så innästlade sig också världsliga element 
i kyrkobyggandet. Helgedomarna byggdes samtidigt som fasta hus; 
det uppstod en rad för medeltiden typiska byggnadsverk — försvars-
kyrkorna. 

Estland tillhörde under medeltiden don gammallivländska konfe
derationen, i vilken den tyska orden och kyrkan spelade huvud
rollen. Men därtill anslöto sig såsom en särskilt viktig faktor va
sallerna och senare städerna. Alla dessa makter voro blott löst för
bundna genom fredligt samarbete. En ständig maktstrid försiggick, 
som tidvis ledde till förhärja uilc borgarkrig. Dessutom hotade en 
ständig fara från öster och slutligen var sammanlevnaden mellan det 
underkuvade folket och erövraren allt annat än vänskaplig. Allt 
detta hade till följd att stora befästningsarbeten igångsattes av alla 
parter och de förslå stenbyggnaderna, som uppfördes istället för de 
gamla bondeborgarna, voro ordensborgar och biskopsfästen. Men i 
de fall, då av olika orsaker borgarkitekluren icke var tillräcklig, 
måste kyrkorna tjänstgöra som fästningar eller åtminstone som till
flyktsorter. Denna byggnadsverksamhet begynte redan under senare 
hälften av 1200-talet, då man alltmer började ersätta de ursprung
liga träkyrkorna med stenkyrkor; ännu vid slutet av medeltiden an
passades en och annan kyrka för försvarsändamål. Under loppet av 
denna mer än 300-åriga period kan inan urskilja flera typer och 
byggnadegrupper. 

De äldsta och intressantaste exemplen på försvarskyrkor finner 
man på ösel, som i flera hänseenden till livsform och kons! avviker 
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från det övriga Estland. Under medeltiden bildade största delen av 
Ösel och västra Estland biskopsdömet Ösel-Wiek. Till den tyska 
orden hörde blott Molin och några delar av västra och östra ösel. 
Underkastelsen av dessa delar av Estland under tyskarna skedde 
först 1227, och då endast under den förutsättningen att landets äldste 
fingo behålla större delen av sina rättigheter. Den frihetsälskande 
och krigiska karaktären hos öselborna förblev likväl oförändrad, 
och ända till mitten av århundradet försökte man flera gånger att 
återvinna sitt politiska oberoende. De olika upproren misslyckades; 
dock måste kyrkan medgiva vissa politiska rättigheter, vilket bl. a. 
bekräftas av att de äldstes institution kvarstod och att de gamla 
bondefästena även bibehöllos i egenskap av tillflyktsorter. Det vik
tigaste förbehållet tycktes emellertid vara, att främmande makter 
icko fingo bygga borgar på Ösel. Först sedan det sista och olyck
liga upproret 1343—45 fullständigt förintat den gamla författningen 
och inlett en ny period, byggdes — under senare hälften av 1300-
talet — den första och enda biskopsborgen på ösel, den i sin art ena
stående Kuressaare (Arensburg). 

Detta är den historiska bakgrunden till uppkomsten av försvars-
kyrkorna på Ösel. Mera än den utifrån hotande faran dikterade det 
inre tillståndet kyrkornas försvarsuppgifter. Man bör härvid er
inra sig att det just var öselborna som från första början oroade 
östersjökusten och redan på 1100-talet delvis föranledde uppföran
det av försvarskyrkor på det svenska kustlandet. Enligt Chronist 
Heinrich var kardinal "Wilhelm von Modena så sent som 1226, alltså 
ett år före det slutliga erövrandet av ösel, ögonvittne till öselbornas 
våldsdåd på Östersjön. Ehuru senare tvingade att bekänna den 
nya tron voro dessa unga kristna dock icke trogna kyrkomedlem
mar, vilket de många upproren under första hälften av 1200-talet 
bevisa. Även om plundringstågen till utlandet upphörde, måste kyr
kans män med sina följen ständigt vara på sin vakt. 

Allt detta kunna vi utläsa steg för steg ur den kyrkliga byggnads
konsten på Ösel. Främst bland de äldsta och intressantaste bygg-
nadsminnesmärkena av denna art kominer kyrkan i AValjala (Wolde). 
Denna enskeppiga hall med kvadratiskt kor, sengolisk absid och se
kundärt sidotorn har uppstått under flera byggnadsperioder (fig. 1). 
Då man under första delen av 1200-talet började bygga kyrkan, plan
lades den icke som försvarskyrka, vilket man kan sluta sig till av de 
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Fig. 1. 
Kyrkan i Waljala på Ösel. 

Church at Waljala, ösel. 

ursprungliga, låga fönstren. Öselbornas resning tycks här ha medfört 
en stor förändring; vid fortsättandet av byggnadsarbetena efler upp
roret år 1260 fick byggnaden som slutresultat utseende av en för
svarskyrka.1 Fönsterna placerades högre upp och under dem byggdes 
iiinc i kyrkan längs väggarna skyttegångar, vilkas existens bevisas 
av än idag utspringande murpartier och rester av bjälkar (fig. 2). 
Om fienden trängde in i kyrkan, skulle utrymmet över valven tjäna 
som en sista tillflykt. För att försvåra fiendens tillträde hit upp pla
cerades den till valven ledande dörren ungef är 3 m över golvet i 
enlighet med de för borgar gällande byggnadsreglerna. 

Uppförd på detta sätt utgjorde kyrkan i Waljala de kristnas första 
fasta försvarspunkt på ösel. Och den spelade en betydande roll ända 
till senmedeltiden, då slutligen kyrkorna på ösel helt förlorade sin 
karaktär av försvarskyrkor, såsom den omkring 1500 byggda ljusa 
absiden tydligt visar. 

1 A. T u u l s e , Die Kirche zu Karja und die Wehrkirchen Saaremaas, 
Sitzungsberiehte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1938, Tartu 1940, 
s. 46 ff. Där ha även de andra i uppsatsen beskrivna försvarskyrkorna på 
ösel analyserats. 
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Fig. 2. 
Kyrkan i Waljala. Interiör från väster, lifter Guleke. 

Church at Waljala. Inlcrior Irom west. After Guleke. 

Strax efter det arbetet på kyrkan i Waljala avslutats, byggdes 
på 1260-talet kyrkan i Kaarnia (Karmel), vilken likaså uppvisar en 
del intressanta försvarsdelaljer. I sin nuvarande utformning som två-
skeppig hall färdigbyggdes kyrkan först i början av 1400-talet och 
försågs ined ett västtorn. Kaarma var också, liksom Waljala och de 
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flesta äldsta landskyrkorna i Estland, i början utan torn och endast 
det kvadratiska koret var välvt. Långhuset hade trätak, vilket i för-
avarshänseende betydde en stor brist. Detta tycks också bekräftas 
av händelserna i slutet av 12C0-talet, då ordenshären trängde in i 
kyrkan och dödade alla dem, som därinne sökt sin tillflykt. Lång
huset förefaller att ursprungligen ej ha varit inrättat i försvarssyfte 

Fig. 3. Fig. 4. 
Fig. 3. Kyrkan i Kaarma på ösel. Sektion genom kor och sakristia. 

Church at Kaarma, ösel. Section of choir and sacristy. 

Fig. 4. Kyrkan i Piiha pä ösel. Sektion genom kor och sakristia. 
Church at Piiha, ösel. Section of choir and sacristy. 

i så stor utsträckning som i Waljala. Tyngdpunkten hade lagts på 
sakristian, som var i två våningar och försedd med skottgluggar 
(fig. 3). För att man under den kalla årstiden skulle kunna uthärda 
en längre vistelse fanns i den övre våningen en öppen spis. Förbin
delsen med långhuset utgjordes under belägringstillstånd bl. a. av 
en högtsittande dörr i korets nordmur, vilken genom en trappa var 
förbunden med sakristian. Det är tänkbart, att denna dörr genom en 
invändig skyttegång till en del möjliggjorde bevakning och skydd 
mot den inträngande fienden. 

Att den höglsittaude dörren är ett typiskt kännetecken för för
svarskyrkorna på ösel visar även kyrkan i Kihelkonna (Kielkond) 
på Ösels västkust. Den stilrena westfaliska hallen byggdes i början 
av 1300-lalet; den följde i sina grundformer till stor del den van
liga kyrkotypen på Ösel med domikalvalv, runda valvribbor och rak-
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slutet kor. Från början hade man här planerat ett torn, som emel
lertid aldrig utfördes. Under den västliga valvtravén finns än i dag 
cn högtsittande dörr, som en gång möjliggjorde förbindelse med 
skyddsrummet över valvet. Inifrån har dörren på 1800-talet igen
murats och på motsvarande ställe har utåt en öppning genombrutits. 
Man har ej kunnat konstatera, om det i kyrkan funnits skyttegångar, 
ty på 1400-talet förstorades fönstren och andra restaureringsarbeten 
utfördes. 

Från samma tid eller något senare stammar kyrkan i Piiha. Här 
se vi även det vanliga schemat med rakslutet kor och sakristia. Tor
net uppfördes på 1400-talet. Den högtsittande dörren saknas men lik
som i Kaarma tjänade dock sakristian som tillflyktsort (fig. 4). Ett 
låssystem säkrade ingången, och den tidigare byggnaden i en vå
ning påbyggdes senare och försågs med öppen spis i den övre vå
ningen. Systemet är alltså i stort sett detsamma som i Kaarma. 

Ungefär samma system finna vi i den märkvärdigaste kyrkan på 
Ösel, kyrkan i Karja (Karris). Det gotländska inslaget framför allt 
i fråga om kyrkans skulpturala delar har bevisats av många forskare. 
I det följande kommer uppmärksamheten dock endast att riktas på 
försvarsdetaljerna. Kyrkan i Karja härstammar från samma period 
som kyrkorna i Piiha och Kihelkonna, första hälften av 1300-talet, då 
byggnadsverksamheten före det stora upproret var särskilt livlig. 
Endast sakristian har ordnats för försvarsändamål och är liksom i 
Kaarma och Piiha i två våningar och försedd med en öppen spis. 
Förutom sakristian har också vinden i egenskap av tillflyktsort för
setts med en öppen spis. Långhuset och koret voro säkert inte äm
nade för försvarsuppgifter, vilket de stora, med vackra spröjsverk 
försedda fönstren bevisa. Här är det fråga om ett annat tidsskede 
än 1200-talet, då kyrkan i Waljala byggdes. Nu, på 1300-talet, tycks 
kyrkan inte längre tjäna som aktivt försvar utan endast vara till
flyktsort och detta även för landsortens befolkning, vilket händel
serna redan i slutet av 1200-talet givit bevis på i Kaarma. Den stän
digt avtagande försvarsdugligheten har visat sig hos alla tidigare 
nämnda kyrkor, tills slutligen endast sakristian med vind återstodo. 

Inom ordensområdet på Ösel förtjänar kyrkan i Pöide (Peude) 
särskilt omnämnande. Den har tillkommit i olika byggnadsperioder 
och hade ända till 1940 bevarat sin typiska, massiva silhuett, vilken 
var en sevärdhet på slättbygden omkring den lilla viken på ösel 
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Fig. 5. 
Kyrkan 1 Pöide på Ösel. 

Church at Pöide, ösel. 

(fig. 5). Pöide hade på ordens domäner samma centrala betydelse som 
Waljala på biskopsdömets. Här hindrade dock intet förbehåll en främ
mande makt att uppföra borgar, och sålunda uppstod redan omkring 
1260 en borgbyggnad, som tillsammans med kyrkan bildade en fast 
stödjepunkt. Borgen förstördes av esterna under det stora upproret 
1343, men planen har fastställts genom utgrävningar, och även medde
landen i urkunderna hjälpa till att kasta ljus över Pöides historia. Till 
att börja med var kyrkan utan tom, med romanska, rundbågiga por
taler för kvinnor och för män. Borgen var förbunden med kyrkan 
genom en ringmur. Efter allt att döma har det varit en tornborg, som 
också omtalas i urkunderna, »tornet i Poida». Kyrkan har senare 
ändrats många gånger, sista gången på 1400-talet, då det massiva 
tornet byggdes. Vissa byggnadsdetaljer visa än i dag att kyrkan i 
Pöide inrättats för försvårsuppgifter. 

Den andra kyrkan på ordensområdet, kyrkan i Muhu (Molin), bygg
des i början av 1300-talet och visar inga spår av att ha använts som 
försvarsbyggnad eller tillflykt. De politiska förhållandena tyckas här 
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ha varit andra än inom biskopsdömets områden; dessutom låg kyrkan 
inom radien för borgens och kyrkans i Pöide beskydd. 

Den östligaste delen av den intill ösel liggande ön, Dagö, tillhörde 
på den tiden orden och koloniserades direkt av Ösel. På grund av 
den förhållandevis glesa bebyggelsen uppfördes där under 1300-talet 
into mer än en kyrka — i Piihalepa (Pyhalep). 1 fråga om pianon 
följde också denna de vanliga förebilderna. Endast koret var välvt. 
De starka murarna erbjödo tillräckligt skydd och vinden var inrät
tad som tillflyktsort med en högt upp sittande murtrappa med effek
tiv låsanordning. Trappanfanget på korets nordmur har senare till
murats men den gamla konstruktionen kan lätt fastställas. 

Inom biskopsdömet Ösel-Wieks områden på fastlandet äro för
svarskyrkorna mindre talrikt representerade, vilket väl beror på att 
det saknades förbud mot byggande av borgar. Den ledande platsen 
intog redan på 1270-talet biskopsborgen Haapsalu (Hapsal). Katedra
len i Haapsalu, som utgjorde en flygel av borgen, har därför alltid 
räknats med i försvarssystemet. Den hade en stark övervåning, som 
vid slutet av 1200-talet försågs med skottgluggar.2 Ehuru katedralen 
i Haapsalu i konstnärligt avseende övat stort inflytande på de andra 
kyrkorna på landsbygden, var detta inte fallet ifråga om försvars
detaljerna. Kyrkan i Kullamaa (Goldenbeck) är t. ex. en kopia av 
Haapsalu, men är inte uppförd som försvarskyrka eller tillflykt, vil
ket också är förklarligt, emedan biskopsborgen Koluvere (Lode) lig
ger i omedelbar närhet. Endast i en kyrka ha de på ösel utbildade 
principerna avspeglat sig, nämligen i Mihkli (St. Michael). Kyrkan 
ligger avsides, omgiven av stora skogar och sumpmarker och måste 
i händelse av fara lita till egna krafter. Sålunda var långhuset del
vis försett med skyttegångar och i korets nordmur ser man spår av 
den igenmurade dörren, som möjliggjorde förbindelse med tillflykts
orten ovanför valvet. Det övre rummet var delat i Ivå bottnar för 
att bereda mera plats för folk och även för gods. 

Om andra kyrkor i Wiek vet man t. ex. att i Märjamaa (Merjama) 
vinden ännu på 1500-talet lämnade skydd åt människor och likaså 
det ståtliga tornet, byggt på 1400-talet. Valvtrappan börjar omkring 
1,5 m över golvet. 

På det övriga fastlandet i Estland äro försvarskyrkorna endast 

1 A. T u u l s e , Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942, s. 198. 
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sporadiskt förekommande. Man skulle tro att deras antal varit be
tydligt mycket större, men många lörsvarsdetaljer ha spårlöst ut
plånats genom talrika ombyggnader, isynnerhet under förra århund
radet. Blott enstaka kyrkor ha någorlunda bibehållit det ursprung
liga systemet. Så har t. ex. vindsutrymmet i 
Keila (Kegel) väster om Tallinn, varit sär
skilt skyddat, vilket framgår av trappsyste-
mct. Kyrkan byggdes i början av 1300-talet. 
Men även längst i söder finns exempel, 
nämligen kyrkan i N6o (Nuggen) i Tartu 
(Dorpat) härad. Också här var det inre 
stridigheter mellan enskilda makter samt 
faran från öster, som föranledde ett dylikt 
byggnadssätt. Kyrkan i Nöo härstammar 
från början av 1300-talet och är det bästa 
exemplet på sydestländska landskyrkor. 
Vad som intresserar oss är den höga valv-
trappan, som ligger i västväggen och som 
har ett utmärkt låssystem (lig. 6). Den 
vackra västportalen kunde man mycket väl 
skydda från det ovanför belägna fönstret, 
men för sydportalens säkerhet hade man 
byggt ett slags kastglugg, av vilken ännu 
två konsoler finnas i behåll (fig. 7). Fönst
ren ha en gång varit högre, så att man 
skulle kunna antaga att skyttegångar förekommit. 

Alla här ovan beskrivna kyrkor voro till en början utan försvars-
torn, även om de undantagsvis (såsom i Keila) ägde en tornbyggnad 
av annan karaktär. Ett par undantag uppvisa emellertid södra och 
mellersta Estland på 1300-talet. Det märkvärdigaste exemplet är kyr
kan i Suure-Jaani (Gr. Johannis), norr om Viljandi (Fellin). Den 
var en gång en treskeppig hall, med rak koravslutning och med ett 
smäckert, högt, västtorn. Under tornet befann sig ett välvt rum, som 
stod i förbindelse med långhuset. Ett hål i valvtaket möjliggjorde lill-
träde till tornets övervåning medelst en trappa, som lätt kunde av
lägsnas (såsom i borgar och övriga försvarskyrkor). Med detta för
svarstorn stod utrymmet på långhusvinden i förbindelse, vilket även 
här tjänade som skyddsrum. För att, då fara hotade, kunna isolera de 

Fig.6. 
Kyrkan i Nöo i södra Est

land. Västgaveln. 
Skala c:a 1 : 500. 

Church at Nöo, soulhcru l-.st-
onla. West gable. 

Scale c. 1:500. 
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Fig. 7. 
Kyrkan i Nöo. Södra fasaden. 

Church at Nöo. South front. 

bägge rummen var dörren mellan tornet och vinden försedd med ett 
starkt låssystern. 

Bland stadskyrkorna i södra Estland från 1300-talet må här näm 
nas Johanniskyrkan i Tartu, vars torn anpassats för försvarsända
mål. Det massiva tegeltornet var före ombyggnaden på 1400-talet be
tydligt lägre och dess övre del var försedd med bröstvärn. Dess fo
gar kan man än i dag lätt iakttaga både på insidan och utsidan av 
murverket.3 Även den andra i en stad belägna tegelbyggnaden i Syd
estland, Nikolaikyrkan i Pärnu (Pernau), hade lill en viss grad 
byggts för försvaret. Uppgången gonom cn valvöppning i det södra 
sidoskeppets västtravé bekräftar detta till fullo. Det medeltida tornet 
har senare ersatts av ett nytt, och kyrkan har också i fråga omändra 
partier till stor del blivit förnyad. 

Av större betydelse ur försvarssynpunkt blevo tornbyggnaderna 
först på 1400-talet, då man försåg de gamla tornlösa kyrkorna med 

3 K y r k a n ä r avbi ldad i R. G u 1 e k e, Alt-Livland, Taf. X V I — X V I I b. 
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mer eller mindre ståtliga torn. Detta skedde som tidigare antytts 
även på Ösel, där kyrkorna i Kaarma, Piiha och Pöide fingo 
torn. De tillkommo alla under första hälften av nämnda sekel, då 
landet i någon mån repat sig efler de blodiga händelserna och de två 
mäktiga borgarna Kuressaare (Arensburg) och Maasilinna (Sone-
burg) i det närmaste voro uppförda. Tornet i Kaarma var också del
vis byggt för försvarsändamål och hade en högtsittande dörr, vil
ken var förbunden med ett helt system av skyttegångar. Tornet i 
Piiha visar i genomskärning trånga utrymmen, vilka emellertid vid 
fara erbjödo skydd och väl kunde tillbommas. Att man använde sig 
av dessa (orn finnes belägg för i urkunderna; då ryssarna på 1500-
lalet härjade på Ösel sökte sålunda invånarna i Piiha skydd i kyrk
tornet. Halmtaket blev emellertid ödesdigert, ty ryssarna stack det i 
brand och alla, som befunno sig i tornet, omkommo. 

Det massiva västtornet i Pöide hade också byggts i försvarssyfte. 
Då fästningens torn förstörts år 1343, fick kyrktornet vid fara tjänst
göra som säker tillflykt för prästen och hans följe. De övre våning
arna hade inrättats för detta ändamål och det tycks till på köpet 
som om ett av utrymmena iordningställts för ständig bevakning. Att 
ett sådant byggnadssätt fullkomligt försvann efter 100 år visar absiden 
i Waljala och det samtidigt därstädes byggda tornet, vilka icke upp
visa några spår av de gamla försvarsanordningarna. 

Första hälften av 1400-talet lämnar inom nordestländskt område 
ett gott exempel på försvarskyrkor, hos vilka huvudvikten lagts på 
tornet, nämligen kyrkan i Haljala (Haljal). Orten ligger inte långt 
från Rakvere (Wesenberg) och tornet behärskade landskapet vida 
omkring, vilket var av stor betydelse, enär kyrkan var förpost och 
signaltorn för den starka och betydande borgen Rakvere. Haljala 
befann sig ju invid den viktiga vägen Narva—Tallinn, vilken spelat 
en framträdande roll i Estlands krigshistoria från forntiden ända till 
våra dagar. 

Kyrkan i Haljala är en treskeppig hall med kvadratiskt kor och 
mäktigt åttkantigt torn på fyrkantig bas (fig. 8—9). Tornet är upp
delat i ett flertal våningar, försedda med skott- och utkiksgluggar. 
Tornets ståtliga silhuett erinrar mera om ett försvarsverk än om en 
kyrka; om man tänker på valvets och tornporlalens former, vilka 
härledas från Tallinn, ligger det antagandet nära, att förebilden till 
tornet i Haljala också kan sökas i Tallinn: ordensslottets torn, >Stiir 
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Fig. 8. 
Kyrkan i Haljala i norra Estland. Sektion mot norr. 

Church at Haljala, northern Estonia. Section towards norlh. 

den Kerb, som byggdes på 1300-talet. var del första tornet av detla 

slag i Estland. 
En märkvärdig detalj finna vi i långhusets konstruktion; sido

väggarna äro nedtill överallt försedda med tättsittande nischer, vil
ket var vanligt i samband med sidoaltaren. En så stor mängd sido-
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Fig. 9. 
Kyrkan i Haljala. Från sydost. 

Church at Haljala, from southeast. 

altaren kan det naturligtvis aldrig ha varit fråga om i eu lands
kyrka. Ej heller kan man förklara detta som materiaIbespa rande. 
Lösningen ger sig själv, då man betraktar murarna utifrån: trots 
mångfaldig överputsning synas ännu några gluggar på den nord
liga yttermuren, vilka överensstämma med nischerna i interiören. 
Det är således skottgluggar, som placerats på delta egendomliga sätt. 
En förklaring ges också för dessa, om man studerar den samtida 
borgarkitekturen i Betland. I och med att eldvapnen mera allmänt 
började användas, förlorade det gamla, till byggnadens krön kon
centrerade försvaret sin betydelse, emedan det nya vapnet hade hori
sontal verkan. Därför byggde man inte längre fästningstorlien så 
höga som under 1200- och 1300-talen, och skottgluggarna förlades ofta 
till de nedre murpartierna, såsom i ordensborgen vid Laiuse (Lais), 
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Fig. 10. 
Kyrkan i Risti i norra Estland. Västtornet. 
Church at Risti, northern Estonia. West tower. 

uppförd under första hälften av 1400-talet.4 Detsamma blev sedan 
även fallet i Haljala. Att man samtidigt byggde tornet så högt, kan 
förklaras som en korsning av gamla och nya principer, likaväl som 
man hade den nya hakebössan i bruk samtidigt med de gamla arm
borsten. Men som ovan antytts, tjänade tornet i Haljala dessutom 
som bevakningstorn. 

I början av 1400-talet uppstod ett annat slags kyrka med starkt 
torn, som också kan räknas till försvarskyrkorna (fig. 10). Det är 
kyrkan i Risti (Kreuz) inte långt från östra gränsen av biskops-
dömet Ösel-Wiek. Koret i kyrkan i Risti byggdes redan på 1300-
talet; i början av 1400-talet tillkommo långhuset med sin mittpelare 
och ett massivt västtorn. Kyrktornet i Risti är ett rundtorn och den 
första representanten för denna form i Estlands kyrkoarkitektur. 

4 A. T u u l s e , Die Burgen in Estland und Lettland, s. 295. 
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Fig. 11. 
Kyrkan i Jöhvi i nordöstra Estland. Frän väster. 
Church at Jöhvi, northeastcrn Eslonia. From west. 

Förmodligen har den översta delen förstörts under krigstider och 
därefter blott återuppbyggts till hälften, vilket i våra dagar ger tor
net dess egendomliga utseende. I samband ined dessa reparations
arbeten har ilven tornets inre arkitektur starkt förändrats. Försvars-
karaktären kan emellertid lätt konstateras. 

En annan landskyrka med runt torn ligger i Liiganuse (Luggen
husen) i östra Estland, i det område således, där faran från öster 
framkallade ett tätt nät av borgar och där man till yttermera visso 
inrättade sina kyrkor med tanke på försvaret. Liiganuse uppfördes 
i början av 1400-talet och byggdes då utan torn med välvt kor. Så
väl långhusets bjälktak som västgavelns blinderingar erinra om före
bilder i Mecklenburg-Pommern. I detta stadium var kyrkan inte 
nämnvärt försvarsduglig, även om de historiska händelserna visa att 
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man redan från början räknat med Liiganuse som en stödjepunkt.3 

För att förstärka kyrkan ur försvarssynpunkt försågs västfronten 
under andra hälften av 1400-talet med ett runt torn, som trots sin 
smäckra form erbjöd ett visst skydd och som genast i likhet med 
Haljala kunde användas för bevakning i denna viktiga landsända. 

Inom samma område ligger Estlands yngsta försvarskyrka: kyr
kan i Jöhvi (Jewe). Denna omkring 1500 uppförda byggnadsplan 
följer den gamla principen med enskeppigt långhus och rakslutet 
kor. Jöhvi är den enda kyrka i Estland som har kasemattliknande 
källarutrymmen. Till det yttre förrådde inte mycket den betydelse 
Jöhvi hade ur försvarssynpunkt (fig. 11). Tornet är för smäckert 
för att användas i försvaret, varför man till höger och vänster om 
tornet, på västfasaden således, vidtagit speciella försvarsåtgärder; 
de här existerande skottgluggarna ha senare igenmurats och det hela 
jämte långhuset lagts under ett gemensamt tak. Det viktigaste skyd
det utgjorde emellertid det omkring kyrkan anlagda systemet av val
lar och vallgravar, vilket isynnerhet under första hälften av 1500-
talet kompletterades och anpassades för eldvapen. Allt detta gjorde 
Jöhvi till en av de starkaste stödjepunkterna i östra delen av Est
land, och då ryssarna år 1558 stormade Jöhvi, visade kyrkan betyd
ligt större motståndskraft än de på samma linje liggande vasallbor
garna, vilka till övervägande del voro tomborgar. 

* 

Med de utländska konstområdena under medeltiden erbjuda för
svarsdetaljerna hos de befästa kyrkorna inte färre anknytningspunk
ter än andra arkitektoniska och skulpturala detaljer hos dessa bygg
nader. Välkänd är Estlands kontakt med Västtyskland isynnerhet 
Westfalen-Pihenlandet, vartill i mellersta, norra och västra Estland 
samt öarna inflytandet från den gotländska konsten tillkommer som 
en betydande faktor. Naturligtvis äro emellertid de båda områdena i 
det forna Alt-Livland — Estland och Lettland — även sinsemellan 
starkt förbundna; avvikande byggnadsmaterial och lokala särförhål-
landen ha naturligtvis också skapat vissa karakteristiska lokal
former. 

I Lettland finna vi det tidigaste exemplet på försvarsanordningar 
i samband med kyrkan i Holme, som byggdes under sista fjärde-

5 P. J o h a n s e n , Die Estlandliste des Liber Census Daniae, Kopen-
hagen—Reval 1933, s. 210. 
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delen av 1100-talet av munken Meinhard, vilken härstammade från 
Segeberg (Holstein), och som representerar den första kyrkobygg
naden av sten i Alt-Livland. Kyrkan i Holme är visserligen förstörd 
men de återstående murarna visa ännu anfanget till en torntrappa i 
enlighet med liknande trappor på ösel.6 Ytterligare exempel på lett
ländska landskyrkor saknas; man vet emellertid att katedralen i 
Riga varit utrustad med skyttegångar i översta våningen.7 I West
falen, där vi finna de flesta förebilderna för den estländska hugg-
stensarkitekturen, äro inga direkta exempel kända, även om många 
försvarskyrkor funnits. Måhända framtida forskning kommer att 
kasta ljus över denna fråga. I några trakter av Rhenlandet voro 
nästan alla landskyrkor befästa.8 Tyvärr äro deras detaljer ej kända. 
I Kassels omgivningar förtjäna vissa byggnadsdetaljer i Mariakyr
kan i Gelnhausen att studeras. Här voro nämligen sidoskeppen un
der fönstren försedda med smala träläktare på stenkonsoler. Man 
har försökt förklara dessa dels som uppehållsplatser för främmande 
kyrkobesökare vid vallfarterna, dels som skyttegångar i likhet med 
Waljala.9 Vidare har man gjort sammanställningar med läktaranord-
ningar i olika kyrkor, såsom i Andernach, i S:t Maria i Kapitol i Köln 
och framförallt i katedralen i Naumburg, där gångarna under fönstren 
ansetts användbara ur försvarssynpunkt.10 

Ehuru vi ha svårt att antaga att dylika byggnadsdetaljer huvud
sakligast tjänat en praktisk uppgift, lönar det sig dock att följa denna 
tankegång ännu längre. I anslutning till detta spörsmål må hänvisas 
till Erik Lundbergs diskussion om ev. samband mellan domen i 
Strängnäs och västfranska katedraler.11 Gallerier under fönstren 

• A. T u u l s e , Die Kirche zu Karja und die Wehrkirchen Saaremaas, 
s. 53. 

7 K. v. L ö w i s of Menar , Wohrgang mit Schiessluken an der Ri-
gaschen Domkirche, Rechenschaftsbericht d. Abteilung d. Gesellschaft f. 
Gesch. u. Alt. f. d. Rigaschen Dombau 1890, s. 45—47. 

8 A. v. C o h a u s e n, Die Bofestungsweisen der Vorzeit und des Mittel
alters, Wiesbaden 1898, s. 242. 

• G. L i n d g r e n , Bidrag till frågan om kyrkornas forna egenskap av 
försvarsverk, Teknisk Tidskrift 1900, s. 144; Die Bau- und Kunstdenk
mäler im Regierungsbezirk Cassel, Band I, Kreis Gelnhausen (Text), 
Marburg 1901, s. 43—44. 

10 L i n d g r o n, a. a. s. 146; C o h a u s e n, a. a. s. 245. 
" E. L u n d b erg, Västerås domkyrka och katedralen i Poitiers, Väst

manlands Fornminnesförenings årsskrift XXIV, 1936, s. 7 f. 

16 — Fornvännen 19*5, 
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återfinnas liksom i Strängnäs även i Poitiers, Ångers, Laon och 
många andra byggnadsverk, huvudsakligen i västra Frankrike. Vi
dare vet man att de västfranska byggnaderna starkt påverkat den 
westfaliska arkitekturen, i synnerhet beträffande förekomsten av 
egendomliga domikalvalv. Lundberg ger som exempel på inflytande 
från Frankrike-Westfalen den lilla klosterkyrkan i Zeven nära Bre
men, vars gallerier under fönstren säkert kunna härledas från den 
franska riktningen.1- Att Estlands arkitektur under 1200- och 1300-
talen rönt inflytande från Westfalen och Låg-Sachsen är ett känt 
faktum. 

Men problemet kan följas vidare. I Groningen finna vi en mängd 
exempel av detta slag; många kyrkor ha här gallerier under fönstren. 
Lundberg antar ett direkt inflytande från Frankrike. Icke i något 
av dessa fall ha vi direkta uppgifter om att gallerierna använts en
dast för försvaret, och säkert har den estetiska smaken varit domine
rande vid formandet av sådana byggnadsdetaljer. Men i de fall då 
gångar förefunnits, kunde man ju vid fara mycket väl använda dem 
som skyddsgångar. Säkert har så också varit förhållandet i Ostfries-
land, vilket område i fråga om försvarskyrkorna utgör elt intres
sant kapitel. Det är anmärkningsvärt att i Ostfriesland såväl som 
på Ösel byggandet av försvarskyrkor till en del hörde samman med 
förbudet att bygga borgar. Så uppstodo redan på 1100-talet och senare 
massiva kyrkor, vilka voro så starka, att do även under 1400-talet höllo 
stånd vid belägring med eldvapen.13 Därvid spelade vallarna och gra
varna en stor roll, ehuru kyrkan själv som central byggnad hade en 
stor uppgift och måste vara befäst. Detla ser man på de massiva 
murarna ooh de högtsittande små fönstren, vilka, ehuru de lik
som i övriga delar av Norden hängde samman med gamla sydländska, 
romanska traditioner,14 dock liksom gallerierna voro en god men icke 
alltid avsiktlig förutsättning för kyrkans försvarsduglighet. 

Kyrkorna i Ostfriesland ha ej mera detaljerat genomforskats med 

12 Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover. V. Regierungsbezirk 
Stade 1. Dio Kreise Verden, Rotenburg und Zeven, Hannover 1908, s. 
220 f. 

15 E. R o g g e, Einschiffige romanische Kirchen in Friesland und ihre 
Gestaltung, Stuttgart 1943. 

14 H. W i d é e n , Medeltidskyrkorna som försvarsverk, Svenskt guds
tjänstliv 1943:4, Lund 1944, s. 101. 
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Fig. 12. 
Kyrkan i Rodcnkirchen i Fricsland. I urkunderna benämnd »ec

clesia castellata». Fönstren ha senare förstorats. Efter Rogge. 
Church at Hodenkirchen, Fricsland. In the sourecs called iccclesia cnstellata». 

The Windows are eularged latcr on. After Rogge. 

hänsyn till sin försvarsduglighet men efter de slutsatser man kan 
draga av fotografier och uppmätningar, ägde de viktigaste försvars-
kyrkorna invändiga gallerier under fönstren såsom förekomsten 
av samma muransatser som i Waljala visar (fig. 12). Slutligen bör 
inan i samband ined de ostfriesiska kyrkorna lägga märke till, att 
biskopsdömet Bremen bedrev missionsverksamhet i denna landsanda 
och att även arkitekt uren påverkades från detta håll. Den ovan nämnda 
märkvärdiga klosterkyrkan i Zeven är exempel härpå. Slut ligen 
kristnades Alt-Livland från Bremen; Alt-Livlands förbindelser med 
biskopsdömet Bremen voro särskilt starka under 1100- och 1200-
talen. 

I Timringen lågo försvarskyrkorna mycket tätt. Alt-Livland hade 
livliga förbindelser även med detta område; en stor del av nybyg
garna kommo därifrån. Försvarskyrkorna i Thiiringen tillåta emel
lertid ej att vittgående paralleller dragas med liknande kyrkor i Est
land. De flesta befästa kyrkorna i Thiiringen hade en ringmur med 
små, anslutna hus som viktigaste del och långhuset hade endast i en
staka fall dragits in i försvaret. Som exempel kan nämnas kyrkan i 
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Reinstädt, som hade en befäst övervåning och en kastglugg på syd
portalen, vilken erinrar om liknande byggnadsdetaljer i kyrkan i 
Nöo (fig. 13). I Döblitz sutto fönstren mycket högt och vinden hade 
iordninggjorts som tillflykt för församlingen.15 Ett land med snarlik 

Fig. 13. 
Kastglugg i kyrkan i Reinstädt (Thii

ringen). Efter Weber. 
Machicoulis in the church at Reinstädt. 

(Thiiringen). After Weber. 

kyrkotyp var Siebenbiirgen, där faran för turkarna hade till följd 
att en stor mängd försvarskyrkor anlades. Även i Schlesien, Polen 
och Litauen finner man sådana typer.16 En undersökning om före
komsten av försvarskyrkor i allmänhet tillåter mig att säga: ju 
längre öster ut man går, desto tätare ligga de befästa kyrkorna. 

Men inte endast i öster ligger ett tätt nät av försvarskyrkor utan 

15 M. W e b e r , Wehrhafte Kirchen in Thuringen, Jena 1935, s. 48, 86. 
16 H. B e r g n e r, Befestigte Kirchen, Zeitschrift ftir christliche Kunst 

XIV 1901, Dusseldorf 1902; A. G r o t t e , Neuere Forschungen iiber kirch-
liche Verteidigungsbauten, Die Denkmalpflege 1921; O. K 1 e t z 1, Warthe-
ländisch wehrhafte Baukunst, Kunstgescbichtliche Studien 1944, s. 159 ff. 
Angående försvarskyrkor i Litauen se Denkmalpflege 1918. 
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Fig. 14. 
Källa kyrka på Öland. Foto ATA. 

Church at Källa, Öland. 

även i norr, i kustländerna. Att ett starkt försvar fordrades i dessa 
delar av landet har Ostfriesland givit belägg för. Det flacka land
skapet har ständigt varit utsatt för bot från sjösidan. Ännu svårare 
var det i länderna omkring Östersjön, i Nordtyskland, i Danmark och 
Sverige. I Schleswig-Holstein påminna ofta de försvarsdugliga kyr
korna om Estlands försvarskyrkor, framför allt genom de högtsit
tande dörrarna och de högt belägna skyddsrummen.17 De massiva grå
stenskyrkorna i Nordtyskland kunde säkert vid fara användas som 

17 R. H a u p t , Die Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Schleswig-
Holstein V: 1 Heide in Holstein 1924, s. 175, f., 205. 
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stödjepunkter även om man inte alltid från begynnelsen byggt dem 
ur försvarssynpunkt.18 Även kyrkorna i Danmark äro kända för sin 
försvarsduglighet. Av särskilt stor betydelse i frågan om de nordiska 
försvarskyrkorna äro de befästa kyrkorna i Sverige. Rundkyrkorna 
erbjuda visserligen intet direkt jämförelsematerial för de estländska 
försvarskyrkorna, ehuru en och annan utformning av försvarsanord
ningarna, isynnerhet de högtsittande dörrarna, påminner om liknande 
detaljer på ösel. Nämnas bör framför allt de rätvinkliga försvars-
kyrkorna på Öland och i Kalmartrakten, vilka ha en befäst över
våning och i allmänhet stå de estländska försvarskyrkorna rätt nära. 
Källa på Öland och Kläckeberga i Kalmar län äro de mest kända 
exemplen (fig. 14), båda sakna torn och erinra om det befästa hu
set.19 Som bekant sträcker sig systemet med befäst övervåning långt 
upp i norr, ända till Norrland.20 

Slutligen återstår Gotland. Att kyrkoarkitekturen på Ösel påver
kats därifrån har ovan antytts. Skulpturerna i Karja äro det bästa 
exemplet härpå. Ehuru man i arkitekturen inte finner enbart klara 
spår, kan man dock av några element sluta sig till en förbindelse 
mellan de båda östersjööarna. Men landskyrkorna på Gotland äro inte 
så krigsbetonade som de på ösel och Öland; man finner emellertid 
här och där försvarsdetaljer, vilka äro värda uppmärksamhet inom 
ramen för detta ämne. En befäst övervåning i starkt utpräglad form 
saknas alldeles på Gotland. De högtsittande dörrarna tyda dock på 
att man begagnat utrymmet över valven som tillflykt; att så varit 
fallet i Silte och Öja, vet man med bestämdhet (fig. 15). Roosval har 
påvisat att man på Gotland kände till befästa torn.21 En särskild egen
domlighet äro kastalerna vid kyrkorna. I detta avseende erinras om 
Pöide, där ordensborgen, en tornborg, var förenad med kyrkan medelst 
en mur. Det är inte omöjligt, att direkta, gotländska impulser varit 
verksamma här. Ungefär på samma sätt såg Alt-Livlands första 

18 H. E h 1, Norddeutsche Feldsteinkirchen, Braunschweig—Hamburg 
1926, s. 67 f. 

19 Hugo F. F r ö l é n , Nordens belästa rundkyrkor I, Stockholm 1911, 
s. 33. 

10 B. B e r t h e l s o n , Medeltidskyrkan i Skön, Norrlands Försvar 1941, 
s. 58. 

11 Senast J. R o o s v a l , Gotlandskyrkor och kastaler i det medeltida för
svarets tjänst, Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 1941. 
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Fig. 15. 
Öja kyrka pä Gotland. Interiör mot nordväst. Foto ATA. 

Church at Öja, Gotland. Interiör towards northwest. 

lornborg ut, borgen i Uxkiill; den byggdes av gotländska bygg
mästare. Även mellan några senare tornborgar i Estland och lik
nande typer på Gotland kan man draga paralleller.22 

Vad de försvarsdugliga kyrktornen på Estland beträffar så finner 
man överallt analogier. I synnerhet i Sydtyskland föredrog man be
fästa kyrktorn, men de förekomma även i Thiiringen och likaså i 
ovan nämnda Östersjö-områden. En mycket egendomlig försvars-

22 S. K a r l i n g , Gotland och Estlands medeltida byggnadskonst, Rig 
1939, s. 109. 
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anordning för kyrkor är de lågt placerade skottgluggarna i Haljala. 
En direkt motsvarighet finns i Polen, där kyrkan i Brochow kan upp
visa liknande försvarssystem (lig. 16). Den uppfördes på 1400-talet, 
och blev efter förstörelsen av svenskarna återuppbyggd på 1600-
talet.23 De gamla skottgluggarna och andra försvarsdetaljer bibehöl-
los emellertid. Samma system påträffa vi i Litauen, varför man här 
kunde tala om en östlig typ av försvarskyrkor. 

Och sakristian som befäst rum? Det gäller här ett vanligt medel
tida element, vars ursprung spåras i klosterarkitekturen. I klostret 
var korets nordsida den säkraste platsen för sakristian, eftersom en 
klausurbyggnad här anslöt sig till koret. Denna placering av sakri
stian blev tradition också för landskyrkorna.24 

Det skulle vara ett för schematiskt betraktande av den dåtida konst
utvecklingen, om man skulle draga paralleller mellan alla enstaka 
element i de estländska försvarskyrkorna, isynnerhet de på Ösel, och 
mer eller mindre lika byggnadsdetaljer på motsvarande byggnads
verk i andra länder. I den starkt begränsade tankegången under me
deltiden spelade försvarsbygget en viktig roll och det gällde med av
seende härpå att välja bland ett fåtal lösningar. Högtsittande dörrar, 
skyttegångar och försvarstorn voro de vanligaste elementen i den då
tida byggnadskonsten och frågan gällde blott att begagna dessa för
svarsdetaljer i den ena eller andra kombinationen. Dessa element 
kunde naturligtvis komma till Estland på många vägar; men vid frå
gans, bedömande måste man ha de allmänna förbindelserna i kultu
rellt och ekonomiskt hänseende för ögonen. Och dessa peka på trak
ter, där de ovan uppräknade byggnadsdetaljerna förekomma allmän
nast och i de mest likartade sammanställningar. Om man övertagit 
invändiga skyttegångar direkt från biskopsdömet Bremens omgiv
ningar eller om man bör sammanföra andra försvarstekniska lös-

28 G r o t t e , a. a. s. 58; A. S z y s z k i - B o h u s z, Warowne zabytki archi-
tektury koscielnej w Polsce i na Litwie, Sprawozdania komisyi do badania 
historyi sztuki w Polsce IX, Kraköw 1915, s. 332. Enligt andra uppgifter 
skulle kyrkan i Brochow härstamma från 1500-talet (Ochrona zabytkow 
sztuki I, Warszawa 1930—31, s. 114). 

24 Vad beträffar sakristior 1 två våningar så finna vi sådana även bland 
svenska landskyrkor, t. ex. Vika kyrka i Dalarna (Sveriges Kyrkor, Da
larne, s. 154). Dessa ha emellertid inte försvarskaraktär. Däremot erinrar 
själakoret i Stockholms Storkyrka i en del avseenden om de för försvaret 
lämpade sakristiorna på Ösel (Sveriges Kyrkor, Stockholm I, s. 239 f.). 
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Fig. 16. 
Kyrkan i Rrochow i Polen. Sektion mot norr. Efter Szyszki-Rohusz. 
Church at Rrochow, Poland. Section towards north. After Szyszkl-Hohusz. 

ningar med Nordtyskland, med Öland eller med Gotland, allt detta 
kan ej med bestämdhet fastställas.25 

Då man i Estland begynte ined byggandet av försvarskyrkor, hade 
de ovan nämnda områdena redan dylika byggnadsverk. Den tidpunk
ten, vid vilken man på ösel började en byggnadsverksamhet i denna 
riktning, betydde slutet för samma verksamhet på Östersjöns västra 
kust. Försvarskyrkorna på ösel skulle kuva de gamla oroliga sjö
fararna i deras eget land och slutligen även skydda för såväl utifrån 
som inifrån hotande tillfällig fara. Försvarskyrkorna i Estland äro 
de sista av sitt slag i Norden och även om man inte kan mäta deras 
försvarsduglighet med Sveriges och Danmarks rundkyrkor och även 
om enstaka försvarsdetaljer äro mindre utpräglade, är dock betydel
sen klart bevisbar genom detaljanalys och dokumenterade uppgifter. 
Det kvarstår som ett faktum att en stor del av kyrkorna i Estland tjä-

25 En mera utförlig behandling av försvarskyrkorna i Est land hoppas för
fattaren få tillfälle framföra i en särski ld avhandling om Est lands medeltida 
landskyrkor . D ä r skall också stäl lning tagas till den i nordisk konsllittora-
tur förda diskussionen om kyrkor såsom försvarsverk. 
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nade försvarsändamål, varvid anordningarna för aktivt skydd eller 
för att bereda ren tillflykt uppvisa många varianter. 

S U M M A R Y 

ARMIN TUULSE: The fortified churches in Estonia. 

The geopolitical situation of Estonia and her internal conditions re-
sulted in more differentiated forms of fortified architecture in mediaeval 
times. Apart from numerous castles, churches were also to some extent 
oonstrueted as strongholds and places of refuge. The oldest fortified 
churches are found on tho island of Ösel, and originated from the second 
half of the 13th and the beginning of the 14th century. The oldest of them 
is the church at Waljala, which had rampart walks beneath the elevated 
winclows of the näve. The room above tho vault served as a last refuge, 
the door of the staircase leading to it having been placed about 3 m 
above the floor, to make it more difficult for the enemy to broak in. 
Other churches in Estonia also had a similar system of fortifications. Tho 
sacristies, with two floors, served principally as refuges (Kaarma, Piiha). 
At first most of these churches bad no towers. Not until in the 15th 
century were the towers construeted and included in the fortification-
system. In late mediaeval times the churches wore also protocted against 
firearms. One of them (Haljala) has sliding boards in tho lower part of 
the wall of the näve. 

Tho fortified churches in Estonia recall first of all those in Eastern 
Friesland, which also had rampart walks below the windows of the 
näve. Elevated staircase doors and fortified second floors appear in parti-
cularly distinct forms in Sweden (Öland, Kalmar län). Churches with low 
sliding boards for firearms are found in Poland and Lithuania. But the 
fortified churches in Estonia cannot be diroctly compared with those in 
any of these territories, vigorous individual development. 


