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Sitt namn Roback torde Nilsson-Fallenius, dock först i Amerika, ha antagit 
efter den aktade rektorn vid Västerviks läroverk Sven Johan Roback (1800-70), 
om vilken kan läsas i K. G. Oden, Östgötars minne, igc)2, s. 3g5. Jfr även Harry 
Hector, En släktkrönika från Småland, 1953, s. 176 ff. (välvilligt påpekat av krigs-
arkivarien Bertil Broomé). 

Gösta Berg 

Turistbeskrivning för svenska kyrkor 

Är 1940 publicerade Södermanlands hembygdsförbund en 16-sidig beskrivning 
över Bälinge kyrka utan andra pretentioner än att vara en rikt illustrerad och 
lättillgänglig beskrivning liir sockenborna och deras gäster turisterna. Häftet 
hade den löftesrika beteckningen Sörmländska kyrkor 1. Föret i portgången för 
serien var trögt. Först år 1943 kom arbetet i gäng på allvar med 19 häften, 
ig44 2g häften, 1945, 1946, ig47 och ig48 kom resp. 16, 15, 15 och 15 häften. 
Är 1950 avslutades hela serien med nr 124, Strängnäs domkyrka. Sedan dess har 
två nytillkomna församlingskyrkor lagts till serien, men dessutom har 163 nya 
upplagor publicerats. Sammanlagt omfattar alla upplagorna för närvarande 
765 000 enstaka häften. En kyrka, Sorunda, har beskrivits i sex upplagor, tre 
kyrkor i fem upplagor osv. Endast 16 kyrkor har bara en upplaga. Med få 
undantag (Domkyrkan) innehåller häftena 16 sidor och ca 12 bilder. De nya 
upplagorna förnyas ständigt i fräga om text och bilder. Priset lör häftena var 
tidigast 30 öre, senare 50 öre och sedan ig6g vanligen en krona. Den första 
serien gavs en bunden upplaga om 800 ex. i nio band med inledande studier 
i varje band. Upplagan är sedan länge totalt slutsåld och dessutom genom kyr
kornas restaureringar höggradigt inaktuell. 

Initiativet i Södermanland togs upp pä många häll, och dä den typografiska 
utstyrseln kopierades i detalj säg det ut, som om en allsvensk serie skulle kunna 
åstadkommas. Senare har emellertid Värmland (195g) och Östergötland (igsg) 
börjat turistserier med modernare typografi och ett ypperligt bildmaterial. Värm
land har hunnit 23 häften och Östergötland 7g jämte 4 andraupplagor. 

Uppland kom fiirst igång bland grannlandskapen. Är ig45 trycktes första häftet, 
är ig47 kom en första samlingsvolym med tolv kyrkor och ett företal av Johnny 
Roosval. Jag återkommer till denna serie nedan. 

Gästrikland påbörjades 1945 med ett häfte i den utstyrsel som Ärkestiftets 
stiftsräd begagnat i övrigt. Det initiativet fullföljdes ej, utan helt överraskande 
kom 1965 en ny, onumrerad serie (hittills 4 nr) i den utstyrsel, som Östergötland 
valt. 

Västergötland kom 1947. Den drivande kraften där var stiftssekreterare Fridolf 
Wildte, men serien kom bara att så vitt jag kunnat finna omfatta fjorton häften. 

Ar 1947 kom också Jämtland med ett första häfte. Serien innehåller nu 19 
häften (i princip ett häfte per år som särtryck ur Jämten). En andraupplaga 
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har kommit. En parallellserie, Härjedalens kyrkor, har pä samma sätt utkommit 
med tre hiitten. Hälsinglands kyrkor kom med sitt första nummer 1953. Nu finns 
ig beskrivningar. Jag återkommer till dem nedan. 

Lät oss emellertid återgå till Upplands kyrkor, som i dagarna kommit till 
en milstolpe, den tionde volymen, vilket betyder 13g kyrkobeskrivningar och tio 
smärre konsthistoriska studier omkring det uppländska materialet. Bakom före
taget står Stiftsrädet i ärkestiftet. T. o. m. sjunde bandet stod Ingeborg Wilcke-
Lindqvist som redaktör. Nu är det Bengt Ingmar Kilström. Denne har god-
hetsfullt meddelat mig följande siffror. Ännu återstår 58 församlingskyrkor och 
ca 11 småkyrkor. Hela verket skulle således komma att omfatta vid pass 200 
beskrivningar. Andraupplagor finns nu till ett antal av 40 och tredjeupplagor 3. 
Priset fiir enstaka häften är som regel 2 kr. 

Det principiellt viktiga med dessa serier är, att de skall stå till en intres
serad allmänhets förfogande för att ge snabba besked om det, som finns att 
se i kyrkorna. Därvid synes mig viktigast att byggnadshistorien kan transfor
meras i en lättläst plan med beteckningar, som mångkyrkoturisten känner igen 
från kyrka till kyrka. (I sörmlandshäftena är skalan 1 : 400 och beteckningarna 
går från romanskt = svart, gotiskt = rutat glesare ju yngre tid, 15-1600-tal» 
streckat, 1700-tal = prickat och 18— 1900-tal = vitt.) Finns huvuddragen i byggnads
historien serverad pä sådant sätt, behöver han inte sätta bort tid i kyrkan på 
att läsa en utredning i ord därom. Den skall finnas, men kan Lisas vid hem
komsten. Sedan skall skildringen följa en rimlig gångväg från stigluckan över 
kyrkogården genom vapenhuset till altaret, dopfunten, predikstolen, orgeln 
och sä till silvret och skruden i sakristian. 

Emellertid är serierna i högsta grad brukbara även fiir kvalificerat konsthi
storiskt studium. I två avseenden ger dessa småhäften ett försteg framför Sve
riges kyrkor. Dels kan de för ringa kostnad täcka ett landskap, där Sveriges 
kyrkor ännu inte hunnit arbeta (Södermanland har f. n. bara tvä kyrkor delvis 
beskrivna i den stora serien), dels kan nya upplagor lätt nog framställas, som 
redovisar när kyrkorna genom reparation helt eller delvis förändrat sina interi
örer. Den ambition, som redaktörerna haft att ge de bundna volymerna ingress-
arliklar, serverar den lilla seriens upptäckter utan dröjsmål. Jag nämner ur 
Upplands-volymerna Medeltida nattvardssilver, Helgon i Upplands kyrkor, Flam
ländska altarskåp, Kyrkornas inredning och nu senast i tionde volymen Medel
tida kalkmålningar. Jag nämner inga författarnamn fiir kyrkobeskrivningarna 
och ingresserna, för det skulle bli en katalog över alla konsthistoriker, som syss
lat med mellansvensk kulturhistoria. Jag nämner ej heller några av kyrkorna 
särskilt, men konstaterar, att de mest berömda kyrkorna redan nu kommit med 
allt ifrån Gamla Uppsala över Härkeberga och Vendel till Hagalunds jugencl-
kyrka, som i sista bandet visar upp tre helt olika interiörer nämligen frän 
1906, 1937 och 1963. Ännu finns inte Domkyrkan med i serien, men den kanske 
skall bli slutstenen i serien här som i Södermanland. 

För turisten liksom för konsthistorikern iir ett gott bildmaterial av minst 
lika stor vikt som den förklarande texten. Det senaste bandet kan i stort sett 
ges ett mycket gott betyg ifråga om bilderna. Här har en avsevärd förbättring 
skett är frän år. 
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Då de olika häftenas intressanta material inte gärna här kan beröras mä det 
tillåtas au en kritik ägnas den principiella uppläggningen av dem. Jag har redan 
tryckt mycket starkt på betydelsen av att byggnadshistorien utkristalliseras i en 
klargörande plan. Detta är av betydelse för turisten på platsen, men kanske ändå 
mer för den som snabbt vill utvälja studieobjekt i de bundna volymerna. Den 
som med sädana önskemal bläddrar blir mycket besviken. Jag exemplifierar ur 
tionde volymen. Älvkarleby kyrka har ingen plan alls, Hagalund har en hart 
när oläslig bläkopia, Riala har beteckningar med bokstäver, som inte återfinnes 
vare sig i bildtext eller i löpande text, Tegelsmora, Morkarla, Hagby m. fl. 
saknar beteckningar. Ingen genomgående skala har begagnats. En plan, Nora, 
anger skalan 1 : 400, men där saknas empirisk skala och riktigheten kan därför 
inte kontrolleras. Övriga kartors empiriska skala redovisar sju olika reproduk-
tionskalor mellan 1 : 223 och 1 : 377. Då dessa egendomligheter finns redan i 
de första volymerna har jag flera gänger i brev till redaktören påpekat elet ödes
digra med denna brist på konsekvens i skala och utförande, men felet kvarstår 
således fortfarande. 

En annan principiell anmärkning gör jag ut i frän beskrivningen pä Tegels
mora kyrka. Den har blivit 32 sidor läng utan att dess betydelse synes motivera 
detta. Sä mänga sidor ger turisten tidsnöd, dä det gäller att studera kyrkan. 
Det intressantaste med den kyrkan har varit, att valven varit dekorerade, men 
en ombyggnad 185g spolierade målningarna. N. M. Mandelgrcn kopierade dem 
emellertid, och en av hans kopior avbildas i färg. Trots att turisten således 
inte kan se nägot av all denna slät har den i häftet beskrivits två gänger med 
exakt samma ord. Någon förklarande bildtext finns däremot inte på färgbilden. 
(Det avbildade bildschemat är nämligen spegelvänt och därför förbryllande.) 
En halv sida biografi över Mandelgrcn (!) tynger ytterligare framställningen. 
Altarskåpets bilder är förklarade tvä gånger med exakt samma ord. En korkåpa 
är beskriven med en halv sida ord pä ett ställe och avbildad pä ett annat. Då 
kåpan inte finns i kyrkan, borde den kanske ha omnämnts men icke beskrivits. 
Den noggranna redovisningen i ord av det som turisten själv kan se bör dock 
undvikas, men finner man anledning ange t. ex. initialer pä inventarier, dä bör 
det endast ske om de kan göras meningsfyllda genom att tolkas. När tvä ljus
stakar anges ha inskriften EAST MODD 1670 PT, sä borde en tolkning med 
tillhjälp av Herdaminnet vara möjlig att göra, då kyrkoherde Erik Andersson 
Tenstadius är 1670 avlider som Pastor Tegelmorienses. Stakarna bör således vara 
en testamentsgäva efter herr Erik av hans i övrigt okända maka, som överlevde 
honom. 

Ytterligare en annan obetydlighet, ett tryckfel: Den Gurneyska ugnen kan omöj
ligt ha kommit in i kyrkan 1789 men kanske 187g. 

Jag har så utförligt uppehållit mig vid ett konkret exempel för att komma 
fram till, att redaktören mäste genom ett väl genomarbetat PM skaffa sig rättig
het att ge författarnas manuskript en enhetlighet, som fyller ändamålet att ge 
en konkret undervisning om det, som finns att se i och kring kyrkorna. De 
mänga och lärda författarna kan annars komma att gä utanför det, som var 
meningen med seriens tillkomst i en välmenande ambition att ge det mesta möj
liga av sitt vetande. Då jag skriver sä, är jag väl medveten om att de första 
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upplagorna i den sörmländska serien just saknar detta redaktionella grepp. Nu 
genomföres det emellertid strikt. 

Hälsinglands kyrkor kan också vara anledning skriva litet utförligare om. 
Stiftsrädet i ärkestiftet stär bakom serien, Ake Nisbeth var förste redaktör, nu 
fyller Ingrid Swartling samma funktion. Är 1966 kom en samlingsvolym 
innehållande 16 kyrkobeskrivningar samt en ingressartikel av Bertil Berthelson 
om de Romanska kyrkorna. Volymen ger ett mycket enhetligt och sobert intryck. 
Anledningen därtill finner man i innehållsregistret. Pä ett undantag när har de 
ovan nämnda redaktörerna skrivit häftena. Det har inneburit att den redigering 
av manuskripten till enhetlig form, som jag önskat för upplänningarna, här 
kunnat genomföras. Bildmaterialet är praktiskt taget helt förstklassigt, men kyrko
planerna skulle vinna pä större enhetlighet. Skalan är enhetlig (1 : 300) men 
murarnas beteckning mycket skiftande. Många av kyrkorna är enhetliga bygg
nadsverk frän sen tid, men även i sädana fall borde en markering av byggnads
tiden ske pä planen. Den kan ju med fördel begagnas som en resumé av kyr
kans byggnadshistoria. 

Slutligen denna information: i centralt utgivna serier av kyrkobeskrivningar 
har mig veterligen hittills kommit 425 häften samt 208 nyupplagor (sept 1969). 

Ivar Schnell 


