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»SVERIGES KYRKOR» UNDER FEMTIO ÄR 

Av Sven E . Noreen 

Inventaringsverket Sveriges Kyrkor kan i år fira 50-årsjubileum. 
Det förberedande arbetet med denna väldiga materialpublikation 
påbörjades i samband med utställningen över äldre kyrklig konst 
i Strängnäs 1910. De kyrkliga låneutställningarna utgjorde det 
första viktiga ledet i en kartläggning av landets medeltidskonst 
med början redan 1906 i Norrköping, där Otto Janse på en in-
dustrimässa anordnade en utställning av kyrkokonst från Lin
köpings stift. Avsikten var att »väcka det intresse för den medel
lida kyrkliga konsten, som ännu mästastädes hvilar i en så 
djup dvala».1 

Pä inånga håll eftersträvade man vid denna tid en effektivare 
kulturminnesvård. Det stod därvid klart att vad som först och 
främst krävdes var överblick och bearbetning av ett stort och 
praktiskt taget okänt material. Såsom ett efterspel till 1890-talets 
Gripsholmsfejd ingav Akademien för de fria konsterna på initiativ 
av Ferdinand Boberg 1902 en skrivelse till Konungen med krav 
på förbättrad byggnadsminnesvård. Bland Akademiens önskemål 
kan i detta sammanhang nämnas inventering med uppmätning 
och beskrivning av landets historiska monument. Detta förslag 
erhöll emellertid ingen resonans hos Vitterhetsakademien, som 
ansåg att den inventering som sedan länge pågått för Antikvariskt-
Topografiska Arkivets räkning var tillfyllest.2 Men frågan om 
inventeringar väcktes även på andra håll. Arkitekten Axel Linde
gren i Överintendentämbetet publicerade 1905 ett upprop i Svens
ka Dagbladet, där han manar alla intresserade att samla material 

1 Roosval, J., Kulturhistoriska afdelningen på Norrköpingsutställningen. 
(Kult och Konst, 1906, s. 135.) 

- Westlund, P.-O., Byggnadsminnen. (Ad Patr iam Illuslrandam, 1946, 
s. 340 ff. I 
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Sigurd Curman, 

för en klassificering av de historiska byggnaderna. »Äfven bör 
upptecknas och afbildas sället för kyrkogårdarnas anordning och 
inhägnad samt grafvårdarnas karakteristiska utseende i skilda 
delar af landet.»3 

Ar 1906 anordnades i Uppsala i föreningen Urds regi en 
diskussion över ämnet Restaureringsprinciper. Här dellog bl. a. 

3 Svenska Dagbladet nr 238, 1905. Omtryckt i Kull och Konst, 1905, 
s. 128 ff. 

1 Referat i Kult och Konst, 1906, s. 263 ff. 
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Emil Eckhoff (med hovsam kritik över rådande förhållanden) 
och den från en tvåårig studieresa på kontinenten nyss hemkomne 
unge arkitekten Sigurd Curman.5 Under debatten framfördes från 
många håll önskemålet att »snart få till stånd en sakkunnig inven-
larlsering af landskyrkorna. Man behöfver icke gå många mil från 
Upsala för att se, hur fornminnena vanvårdas» (Carl R. af Ugglas). 
Dåvarande docenten Johnny Roosval anslöt sig med värme till 
detla förslag: så snart Kungl. Maj:t tillåter examinering i ämnet 
konsthistoria utlovade talaren »att här inom två år skulle finnas 
en god trupp af entusiastiska och tillräckligt utbildade unga in-
ventarisatorer». Roosval spådde rätt. 1908 lämnade Kungl. Maj:t 
sitt tillstånd till avläggande av fil. lic. examen i ämnet konst
historia och två år senare var uppsalastudenterna i full verksam
het på kyrkvindarna. Iver och allvar inför uppgifterna tycks ha 
priiglat det nya seminariet. Senare tiders konsthistoriker kan med 
avund betrakta denna pionjärtid: »vi kände oss lyckliga och pri-
viligierade, vi ansåg oss tillhöra the smart set i skönhetens inter
nationella rike,» skriver Andreas Lindblom.6 

Genom Strängnäsutställningen 1910 — längre fram följd av 
utställningarna i Härnösand, Malmö, Skara, Hudiksvall, Upp
sala, Lund och Göteborg — materialiserades i någon mån det 
ofta upprepade kravet på kyrkokonstens inventering. Men ut
ställningarna sporrade till fortsatt arbete. 

Utställningen i Strängnäs föregicks av en genomgång av stiftets 
kyrkor, organiserad av Curman, Roosval och af Ugglas. Här 
trimmades landels första generation konsthistoriker av en en
tusiastisk ledning för kommande stora uppgifter. »Sport och ve
tenskap i förening göra oss till atenare», skrev Roosval till den 
unge studenten Karl Asplund, som hade klagat över invente-
ringsarbetets tristess. Asplund har för övrigt gett en målande 
skildring av den »Ecclesia militans», som docenten Roosval och 
hans uppsalastudenter utgjorde, när de utrustade med kamera 
och tumstock invaderade uppländska kyrkor.7 

5 Curmans föredrag, som var byggt på visande av bilder, blev på grund 
av cn strejkande skiopt ikonapparat inhiberat, men föredraget publicerades 
i omarbetat skick med illustrationer i tidskriften Kult och Konst, 1906. 

• De gyllene åren, 1952. 
7 Livets smultronställen, 1945. 
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Johnny Roosval. 
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Redan efter två år, 1912, kunde Curman & Roosval ge ul 
första bandet av »Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium 
under medverkan af konsthistoriska seminariet vid Uppsala Uni
versitet». Häftet omfattade sju kyrkor i Erlinghundra härad och 
inleddes med en programförklaring där publikationens syfte och 
uppläggning presenterades: « . . . en enhetligt utförd och i en
hetliga former ulgifven, vetenskaplig beskrifning öfver hela lan
dets konst- och kulturminnen». I motsats till de tyska Kunstdenk-
mäler-publikationerna, som var den närmaste förebilden, fick 
man dock avstå från att behandla profana minnesmärken och 
inskränka sig till kyrkornas konstminnen. 

Sveriges Kyrkor var alltså ursprungligen ett akademiskt företag. 
Dess första häfte var ett seminariearbete, utgivet i Uppsala Uni
versitets årsskrift. De kulturminnesvårdande myndigheterna ställ
de sig tills vidare avvaktande. Först 1940 åtog sig Vitterhets
akademien ansvaret för verkets fortsatta publicering. För ut
givarna var emellertid företaget aldrig en rent akademisk an
gelägenhet; man syftade lill något mer än en vetenskaplig mate-
rialpublikation. Sveriges Kyrkor skulle bli cn folkbok och elt 
vapen i hand pä de moderna byggnadsminnesvårdarna. Boosval 
har skildrat verkets vidare syften under den talande rubriken 
»öppna fönsterna. Ett ord om de kyrkliga monumentens bety
delse i hembygdsknnskapen.»8 Publikationen skall utöver sitt 
självklara syfte att vara ett instrument för forskning och forn
vård även »skapa en levande, möjligast fullständig, personligt be
tonad skildring av församlingens nuvarande kyrkliga konstgods, 
och huru detta gestaltat sig i äldre tider, i en så framförd form, 
alt den förmår fängsla, intressera och upplysa befolkningen just 
i de trakter som beskrivningen gäller». Programmet kan väl sä
gas vara karakteristiskt fiir den positivism som var grogrund för 
hembygdsvård och frivilligt bildningsarbcfe under seklets första 
decennier. 

Frågan om Sveriges Kyrkors eventuella didaktiska syften är 
viktig, bl. a. för en rättvis bedömning av verket. För en ren ma-
terialpublikalion bör gälla största möjliga objektivitet, medan där-

8 Tidskrift för hembygdsvård. Utg. av Samfundet för Hembygdsvård, 
årg. 1, 1920. 
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emot värderingar knappast kan eller bör undvikas i en belärande 
»folkbok». Uppenbarligen har — åtminstone för den ene utgiva
ren — Sveriges Kyrkor varit något mer än elt konsthistoriskt in
ventarium: »En intresseväckande historisk skildring av kyrkans 
och dess ägodelars öden bör också ha en viss förmåga att icke 
endast väcka ulan även underhålla och perpeluera sympatien för 
fornminnena, förutsatt alt Sveriges Kyrkor finns på bokhyllan hos 
prästen, kyrkvärdarna, klockaren och i sockenbiblioteket, eller 
åtminstone hos någondera.»9 I själva verket torde det vara omöj
ligt för en publikation att fungera både som folkbok och inven-
tarieverk. Från förlaget framhölls också 1925 att publikationen 
allt för lite beaktats som folkbok, och man ville därför »särskilt 
framhålla de egenskaper hos verket Sveriges Kyrkor, som be
rättigar oss att rekommendera det såsom källa för hembygds-
kunskap».10 

Sveriges Kyrkor har aldrig blivit någon folkbok. Detta kan ur 
liera synpunkter beklagas. Men det är å andra sidan en honnör 
värt att verket fått bli ett konsthistoriskt inventarium, en katalog 
raisonné över våra kyrkor, beskrivande men ej värderande, och 
det bör bedömas på sädana grunder. 

Efter en granskning av de över 400 kyrkobeskiivningar, som 
sedan 1912 publicerats, måste först och främst konstateras att 
verkets snart 15 000 sidor utgör en sällsynt imponerande arbets
prestation och en samlad forskargärning som har få motstycken. 
Äran tillkommer de två utgivarna, som trots stora ekonomiska 
och personella svårigheter drivit verket framåt under 50 år. 
För beskrivningarnas höga kvalitet svarar en stab av medarbe
tare, där inånga av våra främsta konst- och kulturhistoriker med
verkat som författare eller rådgivare. Här skall blott nämnas de 
båda vid redaktionen numera fast anställda. Armin Tuulse, för
fattare till en rad av de viktigaste beskrivningarna, och redak
tionssekreteraren, Ragnhild Boström. 

Den ursprungliga målsättningen har i stort sett troget följts, 
nämligen all »lämna ett i möjligaste mån fullständigt och kor
rekt material», som skall kunna ligga till grund för fortsatt mera 

9 Roosval, J., Snabbinventeringen i Sveriges kyrkor. (Svensk Tidskrift, 1924, 
s. 189.) 

10 Gotland. Band I, häfte 2. 
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ingående vetenskaplig bearbetning. — Naturligtvis skiftar kvali
teten och omfånget på beskrivningarna, särskilt händer det att 
objekt från nyare tiden blir styvmoderligt behandlade. Under se
nare är har beskrivningarna avsevärt ökat i omfång och nog
grannhet och vissa av de senast utkomna häftena är nära nog 
fullständiga monografier. 

Sveriges Kyrkor arbetar på skilda fronter samtidigt. De hittills 
utgivna banden speglar genom den geografiska fördelningen 
ganska väl utgivarnas personliga intresseområden och författar
nas specialiteter. Sålunda har tack vare Roosvals insatser Gotland 
blivit väl företrätt. Genom att Uppsala — sedermera Stockholm — 
varit redaktionsort har en tyngdpunkt kommit att ligga på det 
viktiga monumentbeståndet i Uppland. Upplänningen Sigurd Cur
man har också med oförminskad energi drivit på utgivandet av 
delta landskaps kyrkor och själv författat några av de viktigaste 
beskrivningarna. Ungefär halva antalet upplandskyrkor har 
publicerats under medverkan av ett stort antal författare, bland 
vilka den flitigaste genom åren varit Ingeborg Wilcke-Lindqvist, 
för övrigt den enda av verkets många medförfattare som varit 
trogen nästan från starten och till nu. Stockholmsbanden är i 
huvudsak färdiga och uppvisar en rad förnämliga monografier, 
överflödande rika på fakta, inte minst av personhistorisk karak
tär. Bör några delar särskilt nämnas må det vara Martin Olssons 
magistrala beskrivning av Biddarholmskyrkan (1937) eller Stor
kyrkobanden av Roosval-Upmark-Branting m. fl. författare. Hen
rik Cornell blev tidigt engagerad i inventeringen och deltog redan 
i de första uppländska beskrivningarna. Längre fram svarade han 
— genom sin inriktning på norrländskt material — för utarbetan
det av Medelpads kyrkor, som föreligger komplett. Även Gästrik
land iir helt färdigställt. Blekinge har med William Anderson 
och L. G. Kindström som flitigaste medarbetare kommit en god 
bit på väg. De sist utkomna banden, Bonneby och Amiralitets-
kyrkan. Karlskrona (båda 1959), är för övrigt av hög klass, den 
förstnämnda även vad gäller bildmaterialet. Viktiga delar av 
Dalarna och Närke är klara med Gerda Boéthius och Bertil 
Waldén som hnvudförfattare. — övriga delar av landet är i 
huvudsak vita fläckar; från Västergötland, Östergötland, Dals-
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land. Smaland, Bohuslän och Skåne har endast utkommit sprid
da häften.11 

Den splittrade och sporadiska utgivningen för en publikation 
av denna typ är olycklig. Bearbetning och utgivning av monu
menten inom ett avgränsat område bör helst utföras kontinuerligt 
för atl eliminera den annars ofrånkomliga skillnaden i tidsstil 
mellan de olika häftena, vilka nu stundom utkommer med de
cenniers mellanrum. Detta förhållande är redaktionen själv klart 
medveten om; svårigheten att hålla medarbetare kontinuerligt 
knutna lill verket har utgjort det främsta skälet till de avbrutna 
serierna. Avsikten är för närvarande att i första hand fullborda 
de påbörjade områdena innan nya landskap inventeras. — Med 
tillfredsställelse kan också noteras att utgivningstakten under de 
senaste åren avsevärt ökat med en koncentration till Uppland. 
Av stor betydelse har härvidlag varit att Armin Tuulse kunnat kny
tas som fast medarbetare till verket. Men Sverige har nära 3 000 
kyrkor och väldiga arbetsuppgifter kvarstår förvisso. Utgivarnas 
plan var från början att med bibehållande av en huvudredaktion 
decentralisera inventeringsarbetet genom ett intimt arbete med 
landsortens institutioner och forskare. Dessa planer på lokalre
daktioner, som skulle kunna åtaga sig ansvaret för ett bestämt 
områdes genomforskande och beskrivande, har tyvärr aldrig kun
nat realiseras. Frågan är om inte tiden nu är mogen för alt på nytt 
pröva denna möjlighet till rationalisering av arbetet. Kanske kan 
den första lokalredaktionen upprättas i Göteborg, där invente
ringsarbetet — liksom en gång i Uppsala — skulle kunna bli en 
värdefull del i studenternas seminariearbete. Naturligtvis vore 
det även önskvärt om provinsmuseerna i någon mån kunde en
gageras i arbetet, men det är tveksamt om de personella resur
serna finns. Man är där med otillräckliga resurser överhopad av 
allt för mänga löpande arbetsuppgifter. 

Det ligger i sakens natur att ett verk av Sveriges Kyrkors for
mat måste erbjuda möjligheter till kritik och debatt. Jag vill här 
stanna inför några problem av mer allmänt principiellt intresse. 
Mina till en del kritiska synpunkter får inte undanskymma det 

11 Angående publiceringen av Sveriges Kyrkor se vidare Karling i Nordisk 
Tidskrift 1959: 6 ocli Bengt G. Söderberg i Samtid och Framtid 1959: 4. 
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självklara faktum alt publikationen sedan länge har varit elt 
omistligt uppslagsverk, vars höga kvalitet slår över diskussion. 
Men just verkels centrala ställning i landets konstforskning gör 
det särskilt viktigt att dess metoder och resultat penetreras. 

Beskrivningarna erhöll redan med de första häftena en fast 
disposition, som med enstaka avvikelser har bibehållits genom 
åren. Den systematiska uppställningen med marginalrubriker av
ser alt ge likformighet och överskådlighel. Intrycket blir emeller
tid ibland det motsatta genom verkets speciella typografiska ut
formning. Kritik mot bildkvaliteten har också stundom fram
förts.12 — Emellertid måste naturligtvis typografien bedömas i 
sitt lidssammanhang; vår lids bildmässiga inställning var otänk
bar då Sveriges Kyrkor startade. Även om inventarieverket i 
mycket konserverat en omodern typografi skall det dock tack
samt erkännas att utstyrseln avsevärt förändrats och förbättrats 
på de sista åren. 

Sveriges Kyrkor har kritiserats för formalistisk metodik: be
skrivningarna säges icke ta hänsyn till den miljö i vilken objek
ten ingår och luiiktionerar — föremålen befinner sig så alt säga 
i ett lufttomt rum: »där finns inga antydningar som kunna ge 
sociologiska samband och visa kyrkan som en funktion av krafter 
utanför det rent förmäla».13 Det torde emellertid inte vara rimligt 
alt begära »sociologiska samband» av ett inventarieverk: dess pri
mära uppgift är deskription, ej interpretation. Dock kan man 
möjligen finna att uppgifter icke sällan saknas om socknens 
historia och miljö, vilka kan ha relevans för uppfattningen av 
monumentet. Della gäller framförallt landsbygdssocknarna; 
stadsförsamlingarnas historia är rikare dokumenterad och mo
numenten inordnas i em klarare tecknad miljö. — För beställare 
och donatorer har i de äldre banden lämnats sparsamt med upp
gifter: numera bevakas denna viktiga sida av konstforskningen 
noggrant. — I de sammanfattningar, som skall presenteras land-
skapsvis, kunde möjligen beredas plats för en friare tolkning av 
monumenten. De hittills utkomna sammanfattningarna (Medel-

12 tf, Mackeprang i Architekten, 1912, .1/. Lindgren-Fridell i Uppland, 1950, 
S. Karling i Konsthistorisk Tidskrift, 1959. 

1:1 Lindgren-Fridell, M., a. a., sid. 203 ff. 
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pad, Gästrikland) är emellertid endast korta resuméer över redan 
publicerade uppgifter, ett slags kronologiskt register alltså. Här 
hade analyser innefattande även den idéhistoriska och socio
logiska situationen kunnat vara motiverade. Som jämförelse kan 
nämnas alt »Danmarks Kirker» för varje avslutat amt upptar 
ett innehållsrikt, syntetiskt kapitel med nya synpunkter på det 
inventerade materialet. 

Kyrkornas restaureringar och inredningarnas konservering är 
elt viktigt kapitel och uppgifter om sådana åtgärder är önskvärda 
i ett inventarium. Ibland har denna sida av kyrkornas historia 
fått en allt för knapphändig redovisning. Restaureringen speglar, 
som bekant, lika väl som konstverket självt, tidens smak och 
idéer. Ibland kan restaureringar och ombyggnader på ett iögonen
fallande siitt vara präglade av arkitektens eller den enskilde be
ställarens smak. Så har t. ex. varit fallet med Ununge kyrka 
(Uppland), som 1897 omgestaltades efter den teatraliske bruks
patronen Knut Michaelsons intentioner, en restaurering som ock
så uppmärksammats av Sveriges Kyrkor.14 Axel Herman Häggs 
stilhistoriskt intressanta omgestaltning av Dalhems kyrka (Got
land) har däremot förbigåtts. Denna byggnad är i sitt nuvarande 
tillstånd ett av de mest belysande monumenten i vårt land över 
medellidspastischens tidevarv och ett utelämnande av restaure-
ringshislorien ger därför en ofullständig bild av kyrkan.13 — 
Knappast något kyrkligt inventarium torde ha förblivit obehand
lat efter många restaureringsvågor, som under det förflutna sek
let övergått våra kyrkor. Eventuell ursprunglig färgsättning och 
sekundära förändringar kan vara svåra eller omöjliga att fast
ställa. En redogörelse, så långt möjligt, för inventariernas föränd
ringar vore därför värdefull; även de metoder som tillämpats vid 
konserveringen är värda att uppmärksammas.1 6 

14 Thordeman, B., En teaterdirektör som kyrkorestaurator . (Vision och 
Gestalt. Studier tillägnade Bågnar Josephson, 1957.) 

15 Kyrkans restaurering beskriven i Odin, J., Dalhems kyrka på Gotland, 
Visby 1916. 

16 Bonneby kyrkas omfattande restaurering av domkyrkoarki tekten Theo
dor Wåhlin, 1911, behandlas av Sveriges Kyrkor på några rader. Här hade 
bl. a. Wählins anteckningar i LUHM (med detaljerade anvisningar om In
ventar iernas behandling) kunnat Utnyttjas. 
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I ett inventarieverk måste värderingar undvikas och i princip 
skall varje del av kyrkan, varje föremål behandlas lika. Ound
vikligt är dock att en indirekt värdering insmyger sig genom atl 
författarens intresse koncentreras till en viss epok i kyrkans 
historia. Allmänt kan sägas alt utrymme och forskarmöda främst 
ägnats åt byggnadshistorien, ett förhållande som kanske är tyd
ligast märkbart i gollandsböckema. Den medeltida arkitekturen 
erbjuder där så mycket av intresse alt inredningarna, särskilt 
de av yngre datum, blivit mindre ingående uppmärksammade.1 7 

Här har alltså en värdering skett; man har gjort ett kvalitativt 
urval, som fiir ett kulturhistoriskt inventarieverk kan vara disku
tabelt. 

Redaktionens och författarnas utpräglade inriktning på me
deltidskonsten har haft till följd att senare tiders byggnadsverk 
blivit knapphändigt behandlade. Det är i viss mån en anakronism 
att av den konsthistoriska forskningen för 30—50 år sedan be
gära förståelse för t. ex. det sena 1800-talets stilar, men för
hallandet bör dock noteras. Ännu när Medelpads kyrkor publi
cerades ansågs uppenbarligen inte landskapets yngre arkitektur 
vara värd cn uttömmande beskrivning. Ferdinand Bobergs kyrka 
i Alnö avfärdas på några rader — ulan plan — och sam nia gäller 
Hermanssons — i sitt slag magnifika — stadskyrka i Sundsvall. 
Numera erhåller även kyrkor från 1800-talet och vår egen tid 
en fullt tillfredsställande beskrivning som Erik Bohms av Mat-
teuskyrkan i Stockholm. Härvidlag visar Sveriges Kyrkor en långt 
större generositet än t. ex. Danmarks Kirker, som icke behandlar 
tiden efter 1850. 

När invenlarieverket startade 1910 var inom förcmalsforsk-
ningen den formalisliskt-typologiska metodiken självklar. Busti-
kaliserande och retarderande inslag i utvecklingen var praktiskt 
taget okända fenomen och föremålen kunde allt efter formens 
utveckling från det primitiva till det fulländade i kronologisk 
ordning stoppas in i fack. En mer utvecklad konstforskning har 
lärt, alt många faktorer utöver det rent typologiska skeendet 
påverkar formgivningen och att största försiktighet är av nöden 

17 Se t. ex. 1700-talsinredningen i Hejdeby kyrka. Jfr Noreen, S. E., Ro
sornas kyrka i Hejdeby (Gotländskt Arkiv 1954). 
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vid dateringar och attribueringar. Särskilt för ett inventarieverk, 
som bör ha ett visst mått av tidlöshet och ej omedelbart inaktua-
liseras genom nya forskningar, kan det vara olyckligt att använda 
en datering, som endast är typologiskt underbyggd. Sveriges 
Kyrkor har cn viss benägenhet för att presentera ganska nog
granna dateringar för byggnader och inventarier, ibland utan 
närmare motivering eller med endast en hänvisning till någon 
auktoritet pä området. Förhållandet kan exemplifieras med den 
grupp uppländska dopfuntar av senromansk typ (och av got
ländsk proveniens?) med cylinderformad eller något konisk 
cuppa, nedtill skrånande och med vulstformad fot, i enstaka fall 
med huvuden. Typen har alltså en ganska allmän, romansk form. 
En sammanställning av de dateringar som i Sveriges Kyrkor 
gjorts av denna föremålsgrupp visar en skiljaktighet på cirka 
150 år, från 1100-talets mitt till 1200-talets slut. Kanske är diskre
panser av delta slag oundvikliga i en fortlöpande publikations
serie med så långvarig utgivningstid. Mig förefaller det emellertid, 
som om danskarnas metod att endast ange stilbeteckningar (ro
mansk, senromansk, unggotisk etc.) vore ett sätt att undvika 
dessa fallgropar. Exaktare dateringar får sedan ankomma på de 
enskilda forskarna. 

Jag har med dessa principiella synpunkter försökt att ta ut
givarna ad notam, när de vid utsändandet av första bandet efter
lyste positiv kritik till »förbättrande och stadgande af det pla
nerade arbetet». — Helhetsintrycket blir att Curman-Boosval med 
denna publikation definitivt slagit fast de svenska kyrkorna som 
vår kulturforsknings viktigaste monumentbestånd, och att utgi
varna lyckats att från en blygsam början år 1910 bygga ut, för
bättra och förnya det verk som numera blivit ett nödvändigt 
instrument för svensk konsthistoria och kulturminnesvård. 

Sveriges Kyrkor har så att säga växt med uppgiften. De band 
som ges ut i dag har föga gemensamt med de äldsta beskriv
ningarna. Det kan därför vara skäl att med några ord avslut
ningsvis beröra de sist publicerade delarna, som under Sigurd Cur-
mans redaktion utkom 1959: Bonneby kyrkor av Armin Tuulse 
och Amiralitetskyrkan i Karlskrona av W. Anderson, L. G. Kind-
ström och S. Curman (Blekinge IV: 1, 111:3). 
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Tuulses byggnadshistoriska skildring av Ronneby stadskyrka 
är i sitt slag mönstergill. Inventeringen av fakta tycks vara nära 
nog fullständig och analyserna av byggnadens olika delar och 
dess funktioner är klart gjorda och säkert underbyggda. Kyrkan 
erbjuder mycket av intresse; dess äldsta delar utgöres av en 
absidkyrka med anknytning till den östskånska, senromanska 
arkitekturen. Ett tympanonfält med kors och heraldiska liljor 
inom halvcirklar pekar på kretsen kring Carl Stenmäster. Jäm
förelsen med Löderupsmonuinentet såsom prov på Carls oeuvre 
är dock mindre lämplig med tanke på att denna attribution är 
omstridd.18 — Sjöfartsstadens goda konjunkturer under senmedel
tiden avspeglar sig i församlingskyrkan, som utbygges med kors-
armar och kapell och förskönas med kalkmålningar. Slutpunkten 
i denna utveckling bildar den sällsynt rika renässansdekoren från 
1580-talet, som i Tuulse fått en sakkunnig tolkare. Här märkes 
särskilt Dödsdansen, dubbelt värdefull sedan den äldre Liibecks-
bilden gått förlorad. — 

Beskrivningarna av karlskronakyrkorna är nu fullbordade med 
bandet om Ulrika Pia, »provisoriet», som trots alla senare projekt 
till en ny stenkyrka blivit bestående som amiralitelsförsamlingens 
tempel i snart 300 år. övertygande indicier framlägges för att den 
vackra, korsformade träkyrkan ritats av Erik Dahlberg. — I ka
pitlet om de planerade men aldrig realiserade stenkyrkorna pre
senterar Curman ganska uppseendeväckande fynd. Bland de äldre 
arkitekterna som varit engagerade i företaget märkes Hårleman, 
Cronstedt och Adelcrantz. — Helgo Zettervall gjorde 1876 rit
ningar till en kyrka i renässans, som skulle ha blivit en av landets 
största, rymmande över 4 000 personer. Vid en pristävlan 1899 
vann A. Anderberg första pris med ett förslag i »moderniserad 
barock». Hedersomnämnande fick förslaget »Protestant», en 
ganska vacker byggnad i nationalromantisk stil; ritningarna har 
visat sig vara av Bågnar Östberg. 

Inventeringsarbele för Sveriges Kyrkor går nu vidare på andra 
halvseklet och många nya kyrkobeskrivningar kan väntas inom 
den närmaste tiden. När det gäller arbetsuppgifter av denna mo-

18 Se Smidt, C. M., 0s lennar ie Kirke i Aarbeger for Nordisk Oldkyndighed 
og Hislorie. 1940, s. 105 ff. och artikeln över Carl i Allhems Konstnärslexikon 
av Erik Cinthio. 
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numcntala art är det inte rimligt och möjligt att planera eller 
förutse när och hur verket skall kunna avslutas; tvärtom bör 
forsknings- och inventeringsarbete av detta slag aldrig betraktas 
som fiirdigt, eftersom problemställningarna förskjutes och meto
derna förnyas. Det väsentligaste för Sveriges Kyrkor är att få 
garantier för att inventeringsarbetet skall kunna fortsätta på bre
dast möjliga basis och alt publicering av nya beskrivningar skall 
kunna ske kontinuerligt. En förutsättning härför är naturligtvis 
att redaktionen får fortsatt och ökat stöd, ekonomiskt och perso
nellt, för sitt viktiga arbete. Härigenom stimuleras direkt och 
indirekt den kulturhistoriska forskningen lika väl som den prak
tiska -kulturminnesvården. 

S U M M A R Y 

S. E. Noreen: "Sveriges Kyrkor" during fifty years. 
The inventory publicalion, "Sveriges Kyrkor" (Sweden's Churches), which 

this year may celebrale its 50-years' jubilee, was begun in connection witli 
an exhibition of early ecclesiastical art in Strängnäs 1910. The publica
tion may be regarded as a leader in the work of securing better care for the 
coun l rys cultural memorials which was begun at the turn of the century. 
Those who look the initiative for the Inventory were Sigurd Curman 
and Johnny Roosval. The first volume of the publication embraced 
seven churches in the Erl inghundra jurisdictional district in Uppland, and 
appeared in 1(112 wilh the coopcration of Roosval'.s art history scminary in 
Ippsa la . The closest pattern for the work was the German Kunstdenkmäler 
pnblicalions, The work, which now comprizes about 400 descriptions, bas 
ever since lhe start been under the editorship Curman and Roosval. The 
original goal bas been followed through the years: to produce lhe completest 
possible invenlories and descriptions of a uniform character for the benefit 
of research and the preservation of cultural memorials. The publishers ' hope 
tlial lhe publication would also be a populär book has, by reason of its 
slriclly scientific form, hardly been realized. On the other hand, lhe work 
has come to be of epochal significance for research in the history of culture 
in Sweden. 

Tlianks lo the excellent contributions of both of the publishers, the work 
has, in spile of economic troubles, succeeded in going on. Since 1940 the 
Academy of Letters, History and Antiquities has been the rcsponsible editor. 
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The descriptions are divided fairly variously över the country: only lhe 
churches in the provinces of Medelpad and Gästrikland are wholly completed. 
In Uppland, Rlekinge and on the island of Gotland, substantial portions have 
been inventoried and published; and the churches of Stockholm have almost 
entirely been conclusively dealt with. The pace of the publication has in 
recent years been aecelerated, partly owing to the fact that the eminent 
art-historian, Armin Tuulse, could be definitely attached to the work. 

"Sveriges Kyrkor" strives to give an all-round and objective description of 
lhe monuments. Certain exceptions to this principle can, however, be noted. 
Indirect valuations slip in unawares now and then, through tbc interest of 
the writers being concentraled on particular epochs and styles. A subjective 
selection has thus taken place as a result of space and research efforts being 
primarily devoted to medieval building art. Not until more recent years has 
increased impartial appraisement of 18th and 19th century churches einerged. 

The work on the inventories for "Sveriges Kyrkor" is now entering its 
second half-century and many new deseirptions of churches can be expecled 
In the near future. It is hardly possible nor reasonable to plan or to set 
definite lime limits to a work of such monumental character; on the con-
Irary, research work and inventorizing of such kind should never be con
sidered as finished because of changing problems and new methods of 
solving them. 
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