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Dalslands församlingskyrkor 1950 
Dalsland har 45 bevarade församlingskyrkor tillkomna före 1950. I Sundals-Ryr 
och Tösse har man behållit en äldre kyrka sedan man byggt en ny. Åmål var 1950 
indelat i en lands- och en stadsförsamling. Som gemensam församlingskyrka använ
des den nya kyrkan från 1800-talets början. Den gamla 1600-talskyrkan togs åter 
i bruk efter en restaurering 1968. Av de många medeltida kyrkor som funnits har 
30 helt försvunnit, en är bevarad som ruin och av 15 återstår större eller mindre 
murverkspartier i senare ombyggda eller nyuppförda kyrkor. Ingen medeltidskyrka 
är helt bevarad till sin planform. Några av dem har ombyggts i flera etapper, t.ex. 
Brålanda och Järn (endast den senaste ombyggnaden markerad här). Ett tiotal 
kyrkor nybyggdes under perioderna 1550–1760 och 1760–1860, något färre 
1860–1950. En liknande men något förenklad kartbild på rapportens baksida visar 
församlingskyrkorna i hela riket. 
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Förord
 

Sveriges 3 700 kyrkor är en väldig skatt av byggnader och föremål som ger karaktär 
åt landskapet och speglar historien. De talar till oss om de eviga livsfrågorna. Det 
är ett levande kulturarv som förvaltas av Svenska kyrkan genom dess församlingar. 
Kulturmiljövården ska bistå med kunskap och anvisningar om hur kulturarvet ska 
vårdas och skyddas och om hur det kan brukas. Kunskap behövs om varje enskild 
kyrka, men också om det samlade kyrkobeståndet i dess helhet. Det krävs överblick 
över hur kyrkorna tillkommit, förändrats och präglats av sin tid och sina socken
bor, och över hur de hänger samman med det omgivande landskapet. När vi har lik
formiga basuppgifter om samtliga kyrkor och deras miljöer kan vi göra jämförelser 
och urskilja det unika, det typiska och det märkliga. 

Kunskapen om de svenska kyrkorna och kyrkomiljöerna har hittills varit 
mycket ojämn. Vi har vetat mycket om en del och alltför litet om många. Genom 
projektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria, som arbetat 
med generöst stöd från Riksbankens Jubileumsfond under åren 1996–2001 har 
kunskapsläget nu förbättrats betydligt. Projektets forskare – konstvetare, kultur
geografer och religionsvetare från tre universitet – har samarbetat med Sveriges 
Kyrkor vid Riksantikvarieämbetet. Projektets resultat görs nu tillgängligt genom en 
serie rapporter och genom faktauppgifter som läggs in digitalt i Kulturmiljövårdens 
bebyggelseregister. Materialet blir en värdefull kunskapskälla för kulturmiljövår
den och för de församlingar, samfälligheter och stift som förvaltar det kyrkliga 
kulturarvet, liksom för alla andra som intresserar sig för våra kyrkor och deras 
samband med bebyggelseutvecklingen och landskapet. 

Erik Wegræus 

Riksantikvarie 
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Inledning
 
av Ingrid Sjöström och Markus Dahlberg 

Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehis
toria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrko
byggandet i landskapet Dalsland från medeltiden till 1950. Rapporten är en
del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att
redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter
som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet. 

sockenkyrkoprojektet 
Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från 
Riksbankens Jubileumsfond pågått 1996–2001. Anslaget förvaltas av Riks-
antikvarieämbetet. Projektet har som mål att behandla Sveriges kyrkor 
byggda före 1950, med tonvikt på de ca 2 600 församlingskyrkorna. Kyr
korna och deras närmiljö studeras både som element i landskapet och i 
bygden, och som byggnadsverk och kyrkorum. Projektet behandlar alltså i 
första hand de huvudkyrkor som kan knytas till kända socknar och försam
lingar. Socken och församling används här som synonymer och avser den 
minsta territoriella enheten inom Svenska kyrkan. 

Ett huvudsyfte för projektet har varit att behandla den totala kyrko
byggnadsverksamheten i riket och att kartlägga även de nu försvunna eller 
ruinerade kyrkorna. Studierna fokuserar dels etableringsskedet – när och 
var byggdes den första kyrkan – dels den fortsatta församlingshistorien 
med kyrkans om- och nybyggnadsfaser. Alla större förändringar som för
samlingskyrkorna genomgått från sin tillkomst och framåt noteras. Genom 
denna inventering får man en inte tidigare klarlagd bild av den väldiga 
arbets- och resursinvestering som sockenborna satsat på sina kyrkor. Påfal
lande är de stora variationerna både över tid och mellan olika regioner. Det 
går att urskilja regionala kulturgränser som inte alltid sammanfaller med 
de administrativa gränserna. Byggnadsaktivitet och regionala skillnader 
åskådliggörs genom kartserier och diagram. 

I projektet belyses även kyrkobyggnaderna och deras närmaste omgiv
ning ur ett samhälleligt och miljömässigt perspektiv. Hur har kyrkorna 
inpassats i landskapsbilden och i vilken relation står de till övrig bebyg
gelse? Särskilt uppmärksammas de kyrkligt anknutna byggnaderna, som 
prästgårdar, skolor och församlingslokaler. Den svenska kyrkbyn har 
internationellt sett sina specifika karaktärsdrag bl.a. genom att den oftast 
saknat centrala funktioner utöver de rent kyrkliga. Projektet har stickprovs
mässigt undersökt hur stor del av dessa miljöer som ännu är bevarade, samt 
vilka regionala särdrag i kyrkomiljöerna som kan knytas till allmänna geo
grafiska strukturer i landet. 
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Projektets forskare är arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer 
och religionsvetare. Tillsammans har vi sökt teckna bakgrund och orsaks
sammanhang till kyrkobyggandet och till kyrkornas lokalisering, utform
ning och användning. Kyrkorna speglar ambitioner, idéer, tillgång till – eller 
brist på – kompetens, material och resurser. Kyrkorna är scener för kyrk
ligt liv och religiös gemenskap, men också för relationer inom och mellan 
sociala grupper. Kyrkorna fungerar som offentliga rum och informations
centra. Lokalsamhällets värld möter här överhetens, genom kungörelser, 
påbud och impulser från läns- och stiftsstäder eller från huvudstaden. För 
den kyrkohistoriska bakgrunden hänvisas till verket Sveriges Kyrkohistoria, 
under utgivning i 8 delar (Svenska kyrkans forskningsråd). 

Projektet har i samarbete med Riksantikvarieämbetets registerenhet 
tagit fram basuppgifter för varje kyrkomiljö och kyrka. Där ingår uppgifter 
om församlingsutveckling, befolkningstal (för åren 1805, 1900 och 1995),
kyrkans läge, byggnadshistorik och viktigare egenskaper. De metodiska 
överväganden som styrt faktainsamlingen kommer att redovisas i en sär
skild rapport. En digital planritning, med tolkade byggnadsetapper, har 
också tagits fram för var och en av de befintliga församlingskyrkorna. Ett 
urval av planerna återges i landskapsrapporterna. Källorna har utgjorts av 
tillgänglig litteratur samt ritningar, akter, fotografier och annat arkivmate
rial i Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm (ATA). Många kyrkor, 
dock ej alla, är besökta och studerade på plats av en eller flera projekt
medarbetare. 

Detta basmaterial ligger till grund för landskapsrapporternas översikts
texter, kartor, tabeller, diagram och planritningar. De är utförda efter en 
enhetlig mall för alla landskapsrapporter, för att möjliggöra jämförelser. 
I takt med att landskapsrapporterna publiceras kommer basmaterialet att 
göras tillgängligt via Kulturmiljövårdens bebyggelseregister (www.raa.se/ 
bebygg). 

Med den väldiga mångfald och rikedom som kyrkorna visar i gestalt
ning, inredning och inventarier måste projektet med nödvändighet arbeta 
översiktligt. Tendenser och utvecklingslinjer analyseras och belyses med 
valda exempel. Många detaljfrågor och specialproblem återstår att be
handla; att visa på forskningsbehov och uppslag till fördjupade studier 
är en viktig sidofunktion för projektet. Projektet välkomnar påpekanden, 
kompletterande upplysningar och annat informationsutbyte och kontakter 
kring rapporten. 

dalslands kyrkor 
I Dalsland samspelar kyrkorna väl med det omväxlande, ofta dramatiskt 
kuperade landskapet. 45 kyrkor byggda före 1950 är bevarade, varav tolv 
i trä, resten i murverk. Tre av de 45 är äldre kyrkor som fått stå kvar trots 
att ny församlingskyrka har byggts. Vi känner härutöver till nära femtio 
föregångare till dagens kyrkor, de flesta från äldre medeltid. I en inventering 
1583 nämns 42 kyrkor, hälften byggda i murverk, hälften i trä. Flertalet har 
ersatts av nybyggen på samma plats. Ett tiotal medeltida kyrkor har stått 
på annan plats i socknen, varav två finns kvar som ruiner. Femton stenkyr
kor har bevarat murverk från medeltiden, men är alla mycket förändrade i 
senare perioder, särskilt beträffande koret. Tydligare tidsprägel har de kyr
kor som nybyggdes efter medeltiden och bevarats relativt oförändrade. 

Oavsett tidsperiod ter sig flertalet dalska kyrkor dock vid en första 
blick ganska lika: små eller medelstora, enkelt formade långhuskyrkor med 
fasader i vitt, ofta med påfallande låga torn eller helt tornlösa. Ett tiotal 
sena nyklassicistiska och nygotiska kyrkor skiljer ut sig genom större mått,
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elegantare proportioner och högre torn. Som solitärer framstår 1600-talets
få träkyrkor, varav endast Fröskog och Skållerud i dag är rödfärgade, samt 
de nygotiska Sundals-Ryr, byggd i natursten och Högsäter i tegel. 

En stor grupp Dalslandskyrkor har förnämliga och enhetliga inredningar 
främst från barocken och från det sena 1800-talet. Till dessa sevärdheter 
hör bl.a. Fröskog, Skållerud och Ånimskog (tidigt 1700-tal), Högsäter, 
Edsleskog och Sundals-Ryrs nya kyrka (kring 1900). De klassicistiska kyr
korna har förändrats mer, och få tidstypiska interiörer kvarstår. 

Litteraturen om de dalsländska kyrkorna är föga omfattande. En tidig 
kartläggning gjordes av prästen och fornforskaren Anders Lignell 1851–52. 
Endast de tio kyrkorna i Sundals-Ryrs härad har behandlats i serien Sveriges 
Kyrkor 1931. I Karlstads stift i ord och bild 1952 behandlades Värmlands
och Dalslands kyrkliga konst av landsantikvarie Helge Kjellin, som dock 
satte punkt vid medeltidens slut. Kollegan Sven Axel Hallbäck har bidragit 
med flera innehållsrika studier och inventeringar av bl.a. dopfuntar och 
dekorativt måleri. Samtliga kyrkor presenteras relativt fylligt i Dalslands
kyrkor, utgiven 1984 och skriven av den från landskapet härstammande 
rektorn Effe Runelid.

Större monografiska arbeten om dalsländska kyrkor saknas. För de 
flesta kyrkorna finns kortare vägledningar, tillkomna på församlingarnas 
initiativ och av skiftande kvalitet och grundlighet. Många av kyrkorna vore 
väl värda mer omfattande publikationer. 

Denna landskapsrapport över Dalslands kyrkor inleds av en presentation 
av kyrkorna i landskapet ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Därefter följer 
ett kort kapitel om gudstjänstbesökarnas placering i kyrkbänkarna utifrån 
bevarat bänklängdsmaterial. Bänklängdsmaterialet för hela riket publiceras 
i en särskild rapport. De följande fyra kapitlen är kronologiskt upplagda, 
indelade efter de perioder som projektet arbetar med: medeltiden (uppdelad 
i äldre och yngre medeltid, med gräns ca 1350), 1550–1760, 1760–1860, 
1860–1950. Tidsgränserna är schablonmässigt satta för att möjliggöra en 
grov sortering av materialet. Därefter följer ett kapitel om restaureringar 
från sent 1800-tal till nutid. Rapporten avslutas med en sammanfattning 
med tonvikt på de bevarade kyrkorna. 

Arbetet med landskapsrapporten har skett i kontakt med antikvariska 
expertis vid länsstyrelse och länsmuseum, där kyrkoantikvarier beretts till
fälle att läsa texterna. Vi har fått värdefulla synpunkter, för vilka vi framför 
ett varmt tack. 

Rapportens författare 
Ann Catherine Bonnier är docent i konstvetenskap vid Stockholms uni
versitet och antikvarie vid Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen. 
Forskare inom projektet från 1996. 

Markus Dahlberg är fil.dr i konstvetenskap, Göteborgs universitet, dokto
rand åren 1996–98 och därefter bitr. projektledare inom projektet. Numera 
antikvarie vid Sveriges Kyrkor, RAÄ. 

Margareta Kempff Östlind är fil.dr och universitetslektor i konstvetenskap, 
Stockholms universitet. Forskningsassistent inom projektet 1996–2000. 

Göran Lindahl är konstvetare och professor em. i arkitekturens historia vid 
Konsthögskolans arkitekturskola, Stockholm. Ingår i Sockenkyrkoprojek
tets ledningsgrupp. 
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Kyrkan i landskapet
 
av Birgitta Roeck Hansen 

Administrativ och kyrklig indelning 
Dalsland ingår i Västra Götalands län, som bildades 1998. Före 1998 ingick
Dalsland i Älvsborgs län, utom en församling, Valbo-Ryr, som sedan 1967
har tillhört Göteborgs och Bohus län. 1639–1654 tillhörde Dalsland Värm
lands län och från 1680 Älvsborgs län fram till 1998. Dalsland omfattade i
äldre tid de fem häradena Vedbo, Tössbo, Valbo, Nordal och Sundal. Under
medeltiden utgjorde den södra slättbygden mot Vänern, Dalboslätten, det
gamla landskapet Dal. Gränstrakterna mot Norge kallades Markerna. I slu
tet av medeltiden utgjorde Dalsland utom Valbo härad i sydväst men inklu
sive Nordmarks härad i Värmland ett slottslän, Dalaborgs län. Dalaborg, nu
ruin, var Dalslands enda medeltida borg, belägen vid Dalbergsån i Bolstads
socken. Borgen uppfördes 1304 under striderna mellan Birger Magnusson
och hans bröder hertigarna Erik och Valdemar och förstördes under Engel
brektsfejden. Under 1500-talet utgjorde landskapet grevskapet Dal.

I kyrkligt hänseende tillhör Dalsland sedan 1658 Karlstads stift. Land
skapet låg tidigare under Skara stift. Samhörigheten med Västergötland
tycks ha varit stark; på 1200-talet kallas dalborna ”västgötar västan Vänir”
och på 1400-talet talas det om ”Dal i Västergötland”. År 1950 fanns 43
församlingar (tab. 1, fig. 1). År 1963 sammanslogs Åmåls lands- och stads
församlingar, varefter antalet församlingar alltså är 42. Samtliga lands
bygdsförsamlingar kom till under medeltiden. Tre socknar upphörde tidigt:
Noreby, nu i Steneby, Mustasäter, nu i Ör och Östanå, nu i Holm. I slutet av
1860-talet uppgick Tydje socken i Tösse (fig. 4). 

Dalslands landskapsbild 
Tre regioner med olika karaktär kan urskiljas (fig. 2). I den norra delen av 
landskapet, som tillhör Värmlands och Dalslands dalbygder, är landskapet 
uppsplittrat med stora flikiga sjösystem omgivna av skogklädda höjder. 
Höjdskillnaderna är markanta. I detta område finns det största antalet sjöar 
i detta sjörika landskap. De långsmala sjöarna är ibland mycket djupa, t.ex. 
Stora Le med ett djup på 100 meter. Kalt berg med tunt eller osamman
hängande jordtäcke dominerar här omväxlande med områden med morän-
jord, i dalgångarna sedimentjordar (lera, finmo, isälvssediment). Delar av 
området ligger över högsta kustlinjen, d.v.s. över den nivå som havsytan 
nådde efter inlandsisens avsmältning för drygt 10 000 år sedan. På dessa 
ställen är moränjorden odlingsbar eftersom näringsämnena i jorden inte 
spolades bort av havsvattnet som i lägre liggande partier. På nivåerna under 
högsta kustlinjen finns i stället den odlingsbara jorden lågt i terrängen. 
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I sydvästra Dalsland, som ingår i Bohusläns och Dalslands dalbygder, är
landskapet till största delen högt och sönderbrutet genom väl avgränsade,
ofta rätt breda nord-sydliga dalgångar eller sjöar. Den odlingsbara jorden
(sediment av lera och finmo) finns i stor utsträckning i dessa dalgångar, t.ex.
i den bördiga Valbodalen. Regionen avgränsas i sydost av det ca 150 meter
höga och långsträckta Kroppefjäll. Sydöst om denna höjdrygg börjar den
tredje regionen, Dalboslätten, d.v.s. den sydöstra delen av landskapet när
mast Vänern. I denna slättbygd, som är Sveriges plattaste område, domine
rar den odlingsbara jorden och resultatet blir ett öppet jordbrukslandskap.
Slättbygd finns också i den östligaste delen av Tösse med Tydje församling. 

Sockenstorlek och bebyggelseutveckling 
Socknarna är i allmänhet relativt stora till ytan (fig. 5); undantagen finns i 
den sydöstra delen i den tätbebyggda slättbygden mot Vänern (Nordals och 
Sundals härader). Den senare bebyggelseutvecklingen har inte nämnvärt 

Fig. 1. Dalslands församlingar 1950. 
Församlingarna är betecknade med 
siffror och kan avläsas i tab. 1 på mot
stående sida. Den nordligaste delen 
utan siffra är Svanskogs församling, 
vars kyrka ligger i Värmland. 

Rapportens kartor visar 1750, 
1800, 1900 eller 1950 års församlingar 
(ritade efter nuvarande gränser), be
roende på kartans innehåll. Kartor 
som visar medeltida förhållanden ba
seras på 1750 års församlingsindelning. 
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Tab.1. Dalslands församlingar 1950. 

3 

1 

2 

Fig. 2. Topografisk indelning. Utifrån 
naturgeografiska och odlingsmässiga 
förutsättningar kan Dalsland indelas i 
tre regioner, markerade med streckade 
linjer: 1. Värmlands och Dalslands 
dalbygder. 2. Bohusläns och Dalslands 
dalbygder. 3. Dalboslätten. 

Församlingar förtecknade i 
nummerordning 

Församlingar förtecknade i 
bokstavsordning 
38 Bolstad 
37 Brålanda 
20 Bäcke 
16 Dals-Ed 
21 Dalskog 
5 Edsleskog 

27 Erikstad 
40 Frändefors 
11 Fröskog 
35 Färgelanda 
39 Gestad 
31 Gesäter 
26 Grinstad 
23 Gunnarsnäs 
24 Holm 
15 Håbol 
34 Högsäter 
29 Järbo 
25 Järn 
4 Laxarby 

32 Lerdal 
6 Mo 

1 Nössemark
 
30 Råggärd
 
33 Rännelanda
 
18 Rölanda
 
22 Skållerud
 
13 Steneby
 
36 Sundals-Ryr
 
12 Tisselskog
 
42 Torp
 

2 Torrskog 
17 Töftedal 
9 Tösse med Tydje 

43 Valbo-Ryr 
3 Vårvik 
7 Åmåls Lands 
8 Åmåls Stads 

10 Ånimskog 
14 Ärtemark 
41 Ödeborg 
19 Ödskölt 
28 Ör 

1 Nössemark 
2 Torrskog 
3 Vårvik 
4 Laxarby 
5 Edsleskog 
6 Mo 
7 Åmåls Lands 
8 Åmåls Stads 
9 Tösse med Tydje

10 Ånimskog 
11 Fröskog 
12 Tisselskog 
13 Steneby 
14 Ärtemark 
15 Håbol 
16 Dals-Ed 
17 Töftedal 
18 Rölanda 
19 Ödskölt 
20 Bäcke 
21 Dalskog 
22 Skållerud 

23 Gunnarsnäs 
24 Holm 
25 Järn 
26 Grinstad 
27 Erikstad 
28 Ör 
29 Järbo 
30 Råggärd 
31 Gesäter 
32 Lerdal 
33 Rännelanda 
34 Högsäter 
35 Färgelanda 
36 Sundals-Ryr 
37 Brålanda 
38 Bolstad 
39 Gestad 
40 Frändefors 
41 Ödeborg 
42 Torp 
43 Valbo-Ryr 

 

påverkat den gamla indelningen. Socknarna har namn efter nuvarande eller 
tidigare gårdar. Namnskicket i Dalsland visar stor överensstämmelse med 
angränsande norska bygders. Äldre ortnamnstyper saknas. 

Kulturlandskap och bebyggelsehistoria i Dalsland är relativt lite kända. 
Av bevarade gravfält att döma låg järnålderns kärnbygder framför allt i 
Valbodalen, i Dals-Edområdet och i sydöstra Dalsland. I landskapet finns 
också 24 fornborgar, som bedöms vara från järnåldern. Flera medeltida 
sätesgårdar är kända från landskapet. 

Under historisk tid bestod bebyggelsen huvudsakligen av enstaka hem
man. Ett mycket litet antal bebyggelseenheter bestod av mer än en kameral 
gård. Med tiden kom en del av ensamgårdarna att utvecklas till mindre 
byar genom hemmansklyvningar på liknande sätt som i Värmland. Den 
norra delen av landskapet koloniserades först under medeltiden. 

Dalslands medeltida historia präglas av läget som gränsbygd mellan 
Norge och Sverige. De många krigen mellan Sverige och Danmark under 
1500- och 1600-talen innebar stor ödeläggelse. Indikationer på ödeläggelse 
finns från socknar längs Vänern (Åmål, Holm, Mo och Ånimskog). Även 
den senare historien kännetecknas av stora svängningar i konjunkturerna 
med bebyggelsemässiga konsekvenser. 

Landskapets enda stad Åmål fick stadsprivilegier 1643. Här fanns 
tidigare en viktig handels- och marknadsplats. De järnbruk som började 
etableras mot slutet av 1600-talet och under 1700-talet gav upphov till 
tätorter som Billingsfors, Bäckefors och Upperud. Dalsland saknar i stort 
sett egna mineraltillgångar men tillgång på skog och vattenkraft i de många 
forsarna gjorde det fördelaktigt att frakta malm och tackjärn från Värm
land för vidare bearbetning. Bristen på egna malmtillgångar medförde dock 
en nedläggning av järnbruken mot slutet av 1800-talet och den industriella 
verksamheten inriktades på massa- och pappersproduktion. Skiffer, som 
finns i den geologiska bildning som kallas Dalformationen, började brytas 
i slutet av 1700-talet. Materialet förekommer ofta som takbeklädnad och 
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t.o.m. hela byggnader kläddes med skiffer, t.ex. Ekholmens herrgård i Gun
narsnäs, där också kyrkans tak (fig. 8) och klockstapel skifferkläddes. De 
större skifferbrotten fanns i Gunnarsnäs och i Dalskog. 

Befolkningsutvecklingen under 1800-talet och 1900-talets första decen
nier medförde stora förändringar i landskap och bebyggelse (fig. 3 a–c). 
Under perioden 1810–1860 mer än fördubblades folkmängden i landskapet. 
Den största ökningen skedde i norr och sydöst. Allt sämre marker odlades 
upp och bebyggelsen utökades genom hemmansklyvning och tillkomsten 
av ett stort antal torp och backstugor. De svaga odlingsförutsättningarna 
i delar av landskapet samt försämrade avsättningsmöjligheter för framför 
allt havre, som varit en dominerande gröda, ledde till en omfattande emi
gration huvudsakligen till USA. Ett stort antal av de sämre jordbruken kom 
att läggas ned och befolkningen minskade med 25 % fram till 1950. 

I skogsbygderna vittnar övergivna torpgrunder om detta förlopp. I slätt
bygderna mot Vänern har enskiftet satt sin prägel på landskapet: det är 
i dag en helåkersbygd med spridda gårdar som i en del fall under 1900-talet 

Fig. 3 a–c. Befolkningstal för försam
lingarna 1805, 1900 och 1995, över
fört i punkttäthet. En punkt motsvarar 
100 invånare. Befolkningstalen kulmi
nerade år 1880, i vissa församlingar 
redan 1860. 

Fig. 4. Kyrkplatser och kyrkoruiner. 
Kartan anger kända platser för var
aktigt övergivna församlingskyrkor, 
äldre än 1950. Fyra av de elva mar
kerade kyrkplatserna kan knytas 
till medeltidssocknar som uppgått i 
annan församling: Tydje (har upp
gått i Tösse med Tydje församling), 
Noreby (i Steneby), Östanå (i Holm) 
och Mustasäter (i Ör). De resterande 
kyrk platserna utgörs av äldre lägen för 
respektive församlings huvudkyrka. 

Fig. 5. Församlingarnas storlek. 
Kartan visar församlingarna 1750, 
grupperade efter ytstorlek. Dalslands 
församlingar har i allt väsentligt 
tillkommit under medeltiden. De 
minsta socknarna återfinns i de tidigt 
bebyggda slättbygderna i söder och 
längs Vänern. 

Ytstorlek i km² 

0–50  50–100 100–150 150–200 över 200
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 Fig. 6. Vårviks kyrka byggdes 1843–46
på den lilla Kyrkön i sjön Västra Silen 
i norra Dalsland. Den ersatte en tro
ligen medeltida träkyrka, om eller 
nybyggd vid 1600talets mitt. Den 
äldre kyrkan låg på fastlandet ca 500 
meter sydväst om den nya. Foto Pål
Nils Nilsson ca 1980, RAÄ. 

har koncentrerats till färre och större enheter. Järnvägsnätet i Dalsland 
började byggas ut 1879 och nådde maximal utsträckning 1928, varefter 
nedläggningar successivt vidtog. 

Kyrkan i landskapet 
De dalsländska kyrkorna ligger i anslutning till odlingsmarken. Det inne
bär att de ofta ligger relativt lågt i landskapet, i de uppodlade dalgångarna 
eller på slätten. Några få medeltida kyrkplatser har dock ett högt och domi
nerande läge, som Fröskog och Gesäter. Markanta höjdlägen har de nya 
kyrkorna i Tösse, Färgelanda och Högsäter (fig. 7), medan föregångarna 
ligger lägre i terrängen. Påfallande många kyrkor ligger i närheten av sjöar 
och vattendrag. I många fall är vattendragen reglerade genom utdikning 
men by- och sockengränser följer ofta det tidigare vattendragets sling
rande lopp. Närheten till vattendragen hör naturligtvis ihop med att det är 
omkring dessa som den bästa odlingsbara marken finns i detta landskap. 
I flera fall ligger kyrkorna i utkanten av odlingsbygden/dalgången, t.ex. i 
Högsäter, Steneby, Ödskölt och Ör. I Skållerud, Torrskog, Ånimskog och 
Ärtemark ligger kyrkorna på näs eller uddar i sjöar, i Vårvik ligger kyrkan 
på en egen holme (fig. 6). 

Flertalet kyrkor ligger i dag som avskilda enheter omgivna av några 
byggnader som prästgård och skola. I de flesta fall har bebyggelsesituatio
nen förändrats under de senaste dryga 100 åren – i flera socknar fanns det 
tidigare torp i kyrkans närhet och i tre socknar låg kyrkan intill en mindre 
by (Ödskölt, Tydje, Sundals-Ryr). I några fall har tätortsbildning förändrat 
bebyggelsestrukturen i kyrkans närhet. Ett exempel är Tösse där 1800 
talskyrkan (nya kyrkan) ligger centralt i den odlade bygden men cirka en 
kilometer från den moderna bebyggelsekoncentrationen i tätorten. 

Kyrkomiljöer 
Tolv landsbygdskyrkor utgör kulturhistoriskt riksintresse eller ingår som
en del i ett sådant område: Dals-Ed, Edsleskog, Färgelanda, Gesäter, Gun
narsnäs (fig. 8), Holm, Högsäter, Järbo (fig. 9), Råggärd, Torp, Töftedal och
Ödeborg. I flera fall rör det sig om ålderdomliga odlingslandskap i kyrkans
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Fig. 7. Högsäters kyrka har ett högt 
och dominerande läge på en sandås i 
den södra dalbygden. På samma plats 
fanns tidigare storhögar från järnål
dern. Kyrkan byggdes 1900–02 som 
en nygotisk tegelkatedral. Något lägre 
på den nuvarande kyrkogården låg den 
medeltida stenkyrkan, vars sakristia 
från 1732 är bevarad och inredd till 
gravkapell. Resten av kyrkan revs. 
Foto E. Bergman 1925, ATA. 

Fig. 8. Gunnarsnäs kyrka ligger i 
den norra delen av Dalboslätten 
intill Kroppefjäll. Kyrkans västra del 
innehåller murverk från medeltiden, 
medan östpartiet tillkom under 1600
talets förra hälft. Vapenhuset och 
sakristian tillbyggdes 1882. Kyrkans 
tak är skifferbeklätt, liksom klock
stapelns väggar och tak. Äldre vykort 
i ATA. 

närhet. I en del fall, som i Högsäter, Torp och Töftedal, finns enligt ekono
miska kartan från 1960-talet också ett fungerande sockencentrum (präst
gård, skola etc.) i närheten av kyrkorna. Kyrkomiljöer med levande funk
tioner är Gestad, Grinstad, Skållerud, Sundals-Ryr, Ånimskog, Ärtemark 
och Ör. Ur dessa båda grupper kan följande miljöer väljas ut som särskilt
intressanta med hänsyn till funktioner och läge: Gestad, Högsäter, Skålle
rud, Torp, Ånimskog, Ärtemark och Ör. Flera av dessa senare kyrkomiljöer
är också relativt oförändrade sedan häradskartans tid, d.v.s. 1860-talet.

I följande tidigare och nuvarande socknar finns en kyrka eller kyrkplats 
äldre än den nuvarande församlingskyrkan (fig. 4): Edsleskog, Erikstad,
Färgelanda, Gestad, Högsäter, Nössemark, Steneby, Sundals-Ryr, Tösse
med Tydje och Vårvik. Den nya kyrkplatsen ligger i allmänhet i närheten 
av den gamla. 

Prästgårdar och annan kyrkojord 
De socknar som har fastigheter med beteckningen Prästgården är alla eller 
har i äldre tid varit huvudsocken i ett pastorat. I de flesta fall ligger denna 
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Fig. 9. Järbo kyrka ligger öster om 
Kroppefjäll i Valbodalens norra del. 
Socknen ingår i Valbodalens riks
intresseområde. I kyrkan ingår medel
tida murverk. Kyrkan har om och 
tillbyggts både i öster och i väster, 
korpartiet tillkom 1732. Västtornet 
byggdes 1924 som ersättning för en 
klockstapel. Foto 1929, ATA. 

mark centralt i förhållande till kyrkan (Bolstad, Edsleskog, Färgelanda,
Högsäter, Steneby, Tösse och Ör). Undantagen utgörs av Dals-Ed och Frän
defors, där kyrkorna ligger i utkanten eller i närheten av tätorter, som kan 
antas ha påverkat markägoförhållandena i sin närhet. Det stora flertalet av 
dagens församlingar har fastigheter med beteckningen Stommen, varav 15
ligger centralt och 10 perifert i förhållande till kyrkan. 

Sex socknar saknar ägo- eller marknamn med kyrklig anknytning, 
därav två i utpräglad godsbygd (Holm och Gunnarsnäs). Här liksom på 
andra håll i landet kan prästgårdar dock ha funnits med andra namn eller 
beteckningar än Prästgården. I några socknar finns namn med kyrklig 
anknytning som en eventuell rest av tidigare markägande: Klockarebo 
(Frändefors), Prästegården (Gesäter) och Prästerud (Valbo-Ryr). 

Källor och litteratur 
Behrens, Sven & Tomas Germundsson m.fl.: ”Dalsland”, i Nationalencyklopedin, 

bd 4, 1990. 
Falck-Kjällquist, Birgit & Ivar Lundahl: ”Ortnamnen i Älvsborgs län”, i Sveriges 

Ortnamn, 1, 1948. 
Flink, Gerhard: ”Dalsland”, i Med arkeologen Sverige runt, 1980. 
Hultqvist, Per: ”På Dal i det förflutnas spår”, i Svenska turistföreningens årsskrift

1981. 

Roeck Hansen, Birgitta: ”Håbol”, i Kulturlandskapet och bebyggelsen. Sveriges 

Nationalatlas, 1994. 
Sporrong, Ulf: ”Kulturlandskapsregioner”, i Kulturlandskapet och bebyggelsen. 

Sveriges Nationalatlas, 1994. 
Wegraeus, Erik: ”Skiffer på tak – och uppåt väggarna”, i Svenska turistföreningens

årsskrift 1981. 
Älvsborgs län. Historia i gränsbygd, red. Mimi Håkansson, Länsstyrelsen i Älvs-

borgs län, 1997. 
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Bänklängder
 
av Margareta Kempff Östlind 

Sockenkyrkoprojektet har undersökt bevarade bänklängder i landet för att 
kartlägga de olika principer som varit vägledande för fördelningen av plat
ser i kyrkbänkarna. Mer än hälften av Dalslands socknar har bänklängder 
bevarade, men det finns ganska få uppgifter från varje socken. Vanligen 
finns det bara listor från ett eller ett par årtal. De är med tre undantag 
från 1700- och 1800-talen. Två kyrkor har uppgifter från senare hälften av 
1600-talet och från Ödeborgs kyrka kommer en längd från 1904. Så sena 
bänklängder är ovanliga i det svenska materialet. 

Materialet är enhetligt och för det mesta lätt att tyda. Nästan alla bänk
längder har delning efter hemman, utom tre som har delning efter lottning. 
Dessa är alla från senare hälften av 1700-talet. I Lerdal och Rännelanda,
som då lottat ut sina bänkrum, hade platserna tidigare fördelats efter hem
man. När platserna senare lottades utgick man i samtliga fall från hemmans-
talet. Det finns några uppgifter om att hemmansbänkarna skulle bytas, 
eller som det är uttryckt, roteras vid jämna tidpunkter, oftast en gång per 
år (Edsleskog och Grinstad). I Gestad förekom auktion av platser. 

Källor och litteratur 
Respektive sockens kyrkoarkiv i GLA. 

Gustafsson, Berndt: Kyrkoliv och samhällsklass i Sverige omkring 1880. En kyrko
historisk-sociologisk undersökning, 1950. 

Johansson, Bertil: ”Vad kan man finna i kyrkoarkiven”, i Västgöta-Dal 1995/96. 

bänkdelning efter hemman: 
Bolstad 1764 
Brålanda 1805 
Dalskog 1747 
Edsleskog 1705 
Erikstad 1769 
Fröskog 1730, 1822, utan år 
Färgelanda 1736, 1770 
Gestad 1681, 1704
 
Grinstad utan år, 1800-t. 
Holm 1820 
Håbol 1794 
Högsäter 1732, 1735, 1832 
Järn 1776 
Laxarby 1706
 
Lerdal 1727 
Mo 1822 

Råggärd 1665
 
Rännelanda 1727
 
Rölanda 1724
 
Torp 1861
 
Valbo-Ryr 1816
 
Ödeborg 1747, 1726, 1756, 

 1854, 1904
 
Ör 1747
 

bänkdelning efter lottning:
 
Gesäter 1795
 
Lerdal 1771
 
Rännelanda 1773
 
Sundals-Ryr 1842
 

bänkdelning efter auktion:
 
Gestad 1800-tal
 

Tab. 2. Bänkdelningsprinciper i Dals
land under 1600, 1700 och 1800
talen. Tabellen redovisar socknar och 
år då noteringar om bänkdelning är 
bevarade samt den princip kyrkbän
karna fördelats efter: hemman eller 
lottning, i ett fall efter auktion. Vissa 
bänkdelningslistor kan inte dateras 
med säkerhet. 

18 



 

 

   
 

 
   

 

 
   

  
 

  
 

  
 

  

 

 

Medeltidens kyrkor
 
av Ann Catherine Bonnier 

Dalsland, eller Dal, tillhörde under medeltiden Skara stift. Kyrkorna i 
Nordmarks härad, som tidvis räknats till Dalsland, hör sedan mitten av 
1500-talet till Värmland. I kyrkligt hänseende utgjorde Dal ett prosteri. År 
1378 var prosten stationerad i Bolstad och 1434 i Edsleskog. År 1540 delade
flera församlingar på en kyrkoherde, som ansvarade för mellan tre och sju 
kyrkor. Moderförsamlingar var Ör, Bolstad, Frändefors, Edsleskog, Tösse,
Färgelanda, Högsäter, Ed och Steneby. Till skillnad från Värmland har alla 
Dalslands socknar medeltida anor. Några har senare uppgått i grannsock
nen, såsom Östanå, Noreby, Mustasäter och Tydje.

Av de närmare 50 medeltida kyrkor som funnits har hälften varit byggda 
av trä. Stenkyrkorna är i samtliga fall ombyggda och har oftast förlorat sin 
medeltida karaktär. Inte mindre än sex sockenkyrkor har varit uppförda 
av tegel (tab. 3, fig. 10–11, 15). Två kyrkoruiner finns i Gestads socken,
den ena efter sockenkyrkan och den andra (i Murängen) efter en kyrka 
med okänd funktion. I Sundals-Ryr och Tösse finns de medeltida (senare 
ombyggda) kyrkorna kvar trots att man under 1800- och 1900-talen byggt 
nya kyrkor i socknarna. 

Förutsättningarna 
Inga runstenar har påträffats i Dalsland. Den forntida bygden återfinns 
framför allt i Valbodalen och på Dalboslätten, och det är där de första 
kyrkorna bör ha byggts. Kyrkorna i Dals-Ed, Gunnarsnäs, Högsäter och 
Råggärd ligger på eller i anslutning till järnåldersgravfält, vilket kan tyda 
på kontinuitet i begravningshänseende, något som också gäller kyrkoruinen 
i Murängen i Gestads socken. Tidiga kyrkogårdar kan ha funnits i Holm,
Rännelanda, Ånimskog och Mustasäter i Ör, eftersom man där påträffat 
ekstockskistor av en typ som förekom redan under 1000-talet. 

Enligt traditionen var kristna dalslänningar tvungna att ta sig över 
Vänern för att gå i gudstjänst i Skalunda i Västergötland, vars västingång 
liksom den i Gösslunda fortfarande kallas dalbodörren. Ett skeppsbrott 
med dödlig utgång i samband med en kyrkfärd skall ha föranlett invånarna 
i Grinstad att bygga sig en egen kyrka. Historien publicerades redan 1718
men har förmodats vara en skröna, inte minst därför att grannkyrkan i 
Bolstad är romansk och äldre än den i Grinstad. 

Det har förmodats att pilgrimsvägar till S:t Olovs grav i Nidaros har 
gått genom Dalsland och vidare genom Värmland eller Norge, men det 
finns inga belägg för detta. Ett flertal S:t Olovskällor vittnar dock om hel
gonets popularitet.
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Träkyrkor 
Flera av landskapets kyrkor har byggts av trä under efterreformatorisk tid.
År 1583 fanns det träkyrkor i ett tjugotal socknar, de flesta troligen medeltida
(fig. 10). Ingen av dessa har grävts ut, men sannolikt har de liksom de värm
ländska haft tämligen korta långhus med smalare kor och därmed liknat
träkyrkor på den norska sidan. Från en förmodad stavkyrka i Vårvik finns 
en planka med ornering i senromansk stil, möjligen från 1200-talets början
(nu i SHM). Om träkyrkan i Torp sägs 1583 att den hade torvtak. 

Vissa förhållanden talar indirekt för att en del av de medeltida stenkyr
korna haft föregångare av trä. Redan 1583 var nämligen ett tiotal av sten
kyrkorna i dåligt skick. I Gunnarsnäs och Holm hade murverket glidit ut, 
medan det i andra kyrkor beskrivs som ”fördärvat” eller ”rämnat”. Kanske 
hade kyrkorna härjats under det nordiska sjuårskriget (vilket nämns speci
fikt för Steneby), kanske överdrev man byggnadernas dåliga tillstånd. Men 
det är också tänkbart att man hade byggt på platser som ursprungligen 
valts för en träkyrka, inte för en tyngre byggnad. Så kan man tolka förhål
landena i Gestad, där den medeltida tegelkyrkan låg så sankt att man måste 
flytta den till en annan plats i slutet av 1700-talet. 

Träkyrkorna har funnits över hela Dalsland, inte bara i skogsbygden. 
Även i slättbygden utmed Vänern har några enstaka medeltidskyrkor varit 
byggda av trä, t.ex. Erikstad, Tydje och Åmål. 

Stenkyrkor 
Ett femtontal kyrkor innehåller troligen fortfarande medeltida murverk av
sten eller tegel. Stenkyrkorna är byggda av tuktad marksten, medan detaljer
och utsmyckning av huggen sten förefaller att ha varit sällsynt. Från Hög
säter finns dock övre delen av en portalomfattning av sandsten (nu i SHM),
med reliefornering i form av en repstav samt en mansfigur (kanske en dona
tor?) och en häst. Ingen kyrka har kvar sitt medeltida kor, eftersom kyrkorna
i Dalsland, liksom så många andra i Västsverige, har fått nya flersidiga kor
under 1600 och-1700-talen. Några av kyrkorna saknar murat gavelröste i
väster (Sundals-Ryr, Torp) och har kanske gjort så redan under medeltiden.
I likhet med träkyrkorna är stenkyrkorna spridda över hela landskapet men
har dominerat i den öppna bygden utmed Vänern (fig. 11). 

Fig. 10. Medeltida träkyrkor, belagda 
eller rimligt förmodade, antingen 
genom arkeologisk undersökning eller 
bevarad konstruktionsdel. De socknar 
med medeltida ursprung, vars äldsta 
kända kyrka var av trä, förmodas med 
rimlig säkerhet även ha haft träkyrka 
under medeltiden. 

Fig. 11 a–b. Medeltida kyrkor upp
förda i murverk. 

Fig. 11 a visar de kyrkor som med 
sannolikhet uppfördes under äldre 
medeltid. Bland dem är det endast 
kyrkan i Bolstad som daterats genom 
dendrokronologi (årsringsdatering). 
Till denna grupp hör även de 1200
talskyrkor som uppfördes i tegel (se 
fig. 15). Vid grävningar i Steneby 
kyrka framkom grundmurar efter ett 
smalare rakslutet kor, en plantyp som 
förknippas med äldre medeltid. Från 
Högsäters gamla kyrka har bevarats 
en portalomfattning av romansk 
karaktär. 

Fig. 11 b visar de medeltida mur
verkskyrkor som inte närmare kan 
åldersbestämmas. Kvarstående mur
verk i senare ombyggda medeltids
kyrkor ger sällan vägledning för date
ring. 
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Fig. 12. Medeltidskyrkor vars äldsta
kända planform har bestått av ett
rektangulärt långhus och ett smalare
kor. Endast tre av sockenkyrkorna
har belagd sådan planform, samtliga
med rak korvägg i öster. Gestads
medeltidskyrka kvarstår delvis som
ruin. Bolstads och Steneby kyrkor har
bägge bevarat det medeltida långhuset,
medan korets utformning är känd
genom arkeologiska undersökningar.
Även kyrkan i Murängen, Gestads
socken, hör till denna grupp (jfr
fig. 15). 

Fig. 13. Medeltidskyrkorna Bolstad 
(ovan) och Steneby (nedan) är bägge
ombyggda i senare tid. Kyrkornas
ursprungliga planformer, här mar
kerade med streckad linje, är kända
genom utgrävningar. 

Rapportens planritningar avser på
ett åskådligt sätt ge en uppfattning om 
kyrkornas planform, storlek och bygg
nadshistoria. Förlagorna är vanligen 
hämtade från Antikvarisktopografiska 
arkivet, Stockholm (ATA). Förlagor
nas mer detaljerade information har 
uteslutits, däribland fönsteröppningar 
och innertakets form. Skala 1:800. 

Tab. 3. Kända medeltida sockenkyrkor 
i Dalsland, fördelade i grupper efter
bevarandegrad. I tabellen förtecknas
46 huvudkyrkor i kända medeltida
socknar. Några av de medeltida sock
narna har uppgått i andra församlingar.
Se även fig. 4, 10 och 11. 

äldre medeltid 
Stenkyrkorna är besvärliga att åldersbestämma, eftersom det vanligtvis
inte finns något bevarat i arkitekturen som kan användas för en datering
på stilhistoriska grunder. Den romanska plantypen med smalare, rakslutet
kor har konstaterats på några ställen (fig. 12), men denna typ förekom
mer sporadiskt under hela medeltiden i andra landskap och är därför svår
daterad. Kyrkan i Steneby, som hör till dem som haft ett sådant kor, anses
dock ha byggts senast vid 1200-talets mitt (fig. 13). I Ånimskog finns en 
mycket hög och uppåt avsmalnande sydportal, vilket talar för att kyrkan
kan höra till de äldsta. Mynt från 1200-talets slut har hittats vid rivningen
av kyrkan i Högsäter. 

Av stenkyrkorna är kyrkan i Bolstad den enda som säkert är romansk 
och också den enda som kunnat dateras genom årsringsdatering (fig. 13,
16). Västra delen av långhuset är bevarad tillsammans med ett av allt att 
döma samtidigt uppfört torn, och koret har varit smalare och rakslutet, 
vilket framgår av rester under golvet. Tornet, det enda medeltida tornet 
i Dalsland (fig. 14), avsmalnar uppåt och en av dess ljudöppningar (den 
södra) har varit delad av en kolonnett. Virke i tornets norra ljudöppning har 
kunnat dendrodateras till 1140-talet, vilket skulle ge en datering för hela 
kyrkan. Västtornet tyder på att kyrkan i likhet med andra romanska kyrkor 

senare ombyggda kyrkor, där medel

tida partier ingår i långhus/kor:

Bolstad, Brålanda, Grinstad, Gun

narsnäs, Järbo, Järn, Rölanda, Steneby,

Sundals-Ryr, Tösse, Ånimskog, Ärte

mark, Ödeborg 

senare nybyggda kyrkor, där medel

tida partier ingår i långhus/kor:

Holm, Ör 

medeltidskyrkor bevarade som

ruiner:

Gestad 

försvunna medeltidskyrkor:

Bäcke, Dals-Ed, Dalskog, Edsleskog,


Erikstad, Frändefors, Fröskog,


Färgelanda, Gesäter, Håbol, 


Högsäter, Laxarby, Lerdal, Mo, 


Mustasäter (uppgått i Ör),


Nolby (uppgått i Nössemark),


Råggärd, Rännelanda, Skållerud, 


Noreby (uppgått i Steneby),


Tisselskog, Torp, Torrskog,


Tydje (uppgått i Tösse med Tydje),


Töftedal, Valbo-Ryr, Vårvik, Åmål, 


Ödskölt, Östanå (uppgått i Holm)
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i Götaland och Svealand har byggts på privat initiativ och först senare blivit 
sockenkyrka. Som en kuriositet kan nämnas att kyrkan ovanligt nog har 
bevarade räkenskaper från perioden 1451–1578. 

Ett speciellt problem erbjuder den stenkyrka med smalare, rakslutet 
kor som har grävts ut i Murängen i Gestads socken. Den är inte känd som 
sockenkyrka men har varit 21 meter lång och haft en inre bredd i koret 
på 3,75 meter. Där sydportalen legat påträffades en sliten trapphäll, vilket 
visar att kyrkan varit i bruk under lång tid. I ett senare skede har tegel 
använts inne i kyrkorummet. Kyrkobyggnaden har förmodats vara en äldre 
föregångare till socknens 1200-talskyrka av tegel (som revs på 1790-talet).
Proportionerna hos långhuset, som varit dubbelt så långt som det varit 
brett, talar dock emot att kyrkan skulle vara så tidig. Långhusets storlek 
gör det mindre sannolikt att det rör sig om en privatkyrka, varför man får 
gissa att det rör sig om församlingskyrkan i en till namnet okänd socken 
som senare uppgått i Gestad. Bilden kompliceras av att kyrkoruinen ligger 
tillsammans med resterna efter en drygt 20 meter lång profan byggnad. 

Det är svårt att veta hur de äldsta dalsländska kyrkorna förhållit sig till
kyrkorna i de omgivande landskapen. På grund av sitt romanska västtorn
har kyrkan i Bolstad satts i samband med kyrkoarkitekturen i Västergöt
land, där både absidkor och rakslutna kor finns bevarade. Enstaka torn
förekommer dock även i Värmland, Bohuslän och Østfold i Norge. För
en nära kontakt mellan Dalsland och Västergötland talar förekomsten i
Bolstad av en dopfuntsfot av västgötsk sandsten samt två liljestenar (grav
hällar med reliefornamentik), något som i övrigt inte har bevarats i Dals
land. Kyrkorna i Steneby och Järbo har eventuellt haft kvadratiska långhus
av en typ som är känd från tidiga kyrkor i Bohuslän och kan därför ha varit
romanska. I Bohuslän finns ännu tre absidkyrkor, även om rakslutna kor
också förekommit, och likartat är förhållandet på andra sidan den norska
gränsen. De norska kyrkorna har som regel västportal och korportal, men
inga sådana finns bevarade i Dalsland. I grannlandskapet Värmland tycks
absidkoren ha dominerat bland de få romanska kyrkorna. 

En särskild grupp bildar de dalsländska tegelkyrkorna, vilkas datering 
är omtvistad (fig. 15). Murverk av tegel återstår ännu till betydande delar 
i Grinstad, Tösse och Ör, och har funnits i de rivna kyrkorna i Edsleskog, 
Frändefors och Gestad. 

Fig. 14. Tornkyrkor. Bolstads kyrka på 
Dalboslätten är den enda kända kyrka 
med torn från äldre medeltid. 

Fig. 15. Sex sockenkyrkor i Dalsland 
uppfördes i tegel på 1200talet. Där
utöver har funnits en kyrka delvis 
byggd i tegel, i Murängen i Gestads
socken, nu ruin. Kyrkans status under 
medeltiden är inte känd. 
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Fig. 16. Bolstads kyrka ligger på Dal
boslätten i söder nära Vänern. Lång
husets västra del och tornet står kvar 
från den äldsta byggnadsperioden.
Tornet är dendrokronologiskt date
rat till 1140talet. Korpartiet tillkom 
1669–75 och korsarmarna 1756–61. 
Foto Runo Grolander ca 1955, 
Regionmuseum Västra Götaland. 

Den märkligaste tegelkyrkan har funnits i Edsleskog, där delar av en 
stor treskeppig kyrka med korsarmar fanns kvar fram till 1902 (fig. 17). År 
1583 beskrevs kyrkan sålunda: ”Kÿrkian är altsamman aff thegill, vpbÿgt 
vthi korslund [korsform] mz 5 gafflar och 8 pelare wnder stora kÿrkian, 
nesta effter Scharadomkiors maneringh allenast att hon icke haffr warit
hueffd [välvd] öffr  Choren, heller store kÿrkian vthan tuå små sacrasligh 
[sakristior?] som våre och äre nu huelffde och haffr  thenna kÿrkian varit 
itt herlighit och anseende tempel mz en skön högh spira, och tua sköna 
klockar och mÿkin annan zirath, men hon är för 15 åår sedhan bliffuin aff 
liungeld förbrend /…/”.

Exakt hur kyrkan varit utformad går inte att utröna av beskrivningen, 
och vid kyrkans rivning fanns endast mittskeppet bevarat. Avbildningar 
från denna tid visar att långhusets arkadbågar varit rundbågiga och att 
den ävenledes rundbågiga triumfbågen varit såväl hög som bred samt pro
filerad. En beskrivning från 1672 omtalar att kyrkan ursprungligen hade 
fönster i mittskeppet, d.v.s. var en basilika. Samma källa uppger också att 
kyrkan hade två torn, båda med klockor. Kyrkan tycks ursprungligen ha 
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varit cirka 40 meter lång och 20 bred förutom korsarmarna. I mittskeppets 
västmur löpte en trappa, vilket kan betyda att kyrkan var avsedd att välvas 
eller att en murad läktare fanns i denna del av kyrkan. 

Enligt ett påvebrev från 1220 stod en kyrka då under uppförande i
Edsleskog (antingen tegelkyrkan eller en föregångare av trä) till ära för
prästen Nicolaus, som blivit ihjälslagen när han skulle ge nattvarden åt en
sjuk. Till kyrkan knöts vallfart, som inbragte betydande inkomster, och
sockenkyrkan lades därför under domprosten i Skara före 1308. Dompros
ten kunde därigenom uppbära dels en helgonskatt, Nicolauspenningen,
som utgick från Västergötland och Dalsland, dels andra extraordinära
inkomster. Kyrkans storlek och utförande gör den till en av de märkligaste
svenska medeltidskyrkorna. Att den varit försedd med korsarmar tyder
på att den haft en särställning, eftersom sådana brukar förekomma vid
kyrkor med ett utökat prästerskap, framför allt vid domkyrkor och klos
terkyrkor. Detta är desto märkligare som socknen har varit obetydlig och
aldrig hyst något kloster. 

De övriga tegelkyrkorna har varit av en mer ordinär typ. Vid utgräv
ningen av kyrkan i Gestad konstaterades att den ursprungligen haft ett 
smalare, rakslutet kor och man kan förmoda att så varit fallet också i de 
andra kyrkorna. Bäst bevarad är kyrkan i Grinstad, där långhusmurarna är 
bibehållna. I Ör finns den södra och västra väggen kvar av långhuset, som 
har varit 16 meter långt och cirka 6 meter högt samt uppfört i munkför
band. I Gestad, Grinstad och Frändefors har kyrkan varit något mindre, i 
Tösse något större. 

Rundbågiga ursprungliga fönsteröppningar har bevarats i Grinstad och 
Ör (fig. 18), där färgspår visar att teglet varit avfärgat i rött med vitmålade 
fogar. Den senare kyrkan har troligen också haft en profilerad sydportal 
med en målad spiraldekor av samma typ som är känd från Strängnäs dom
kyrka. Ornamental utsmyckning tycks ha funnits i några av tegelkyrkorna. 
Från Gestad finns några lösa tegeldelar; i Grinstad en ansiktsmask, en orne
rad platta och en slutstensliknande knopp i glaserat tegel samt ett murtegel 
med ett inristat namn. Enkla blinderingar (i teglet försänkt dekor) har fun
nits i västgavlarna i Grinstad och Ör. 

I det inre av Murängens kyrka, i östra delen av långhuset och i koret, 
har tegel med en längsgående kantavstrykning använts. Tegel av samma typ 
har också ingått i dominikanernas kyrka i Lödöse från 1240-talet och har 
påträffats i Gestad, Ör och Edsleskog. Flera av teglen har enkla ristningar 
och ett har burit namnet [MA]RIA i runor, den enda kända runinskriften 
i Dalsland. 

Tegelkyrkornas ålder är omtvistad. Det smalare koret kan som nämnts 
inte ge så mycket ledning. Om årtalet 1220 för Edsleskog är riktigt, skulle 
de dalsländska tegelkyrkorna vara sensationellt tidiga. Påvebrevet säger 
endast att en kyrka stod under byggnad, inte i vilket material den uppför
des. Ett inristat årtal 1219, som på 1600-talet lästes på en tegelsten i Ör,
kan inte verifieras i dag. Eftersom byggnadsmaterialet i allmänhet infördes 
genom tiggarordnarna, som byggde sina klosterkyrkor i Skara och Lödöse
först på 1240-talet, är det sannolikt att kunskapen och tekniken uppträdde 
i landskapet först vid denna tid. De fönsteröppningar som bevarats i Grin-
stad och Ör är visserligen rundbågiga, men av unggotisk karaktär, och kan 
utan svårighet dateras till 1200-talets mitt eller senare del. Detsamma gäl
ler den förmodade utformningen av sydportalen i den sistnämnda kyrkan. I 
Gestad har två mynt från perioden 1250–1300 påträffats. 

Fyra av tegelkyrkorna ligger på Dalboslätten i landskapets sydöstra 
del (fig. 15), medan de två övriga återfinns i norr (Tösse i slättbygden och 

Fig. 17. Tegelkyrkan i Edsleskog var 
en stor treskeppig kyrka med kors
armar. Den brandskadades 1568 och 
allt utom långhusets mittskepp revs. 
På bilden syns de igenmurade bågarna 
mellan mittskeppet och södra sido
skeppet. Utbyggnaderna i söder och 
klockstapeln i väster har tillfogats 
senare. Efter en brand 1902 revs res
terna av den medeltida kyrkan och 
en ny kyrka upfördes på annan plats. 
Teckning Olof Sörling 1879, ATA. 
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Fig. 18. Örs kyrka ligger i den inre 
delen av Dalboslätten. I långhuset 
ingår betydande murpartier av en 
medeltida tegelkyrka med fönsteröpp
ningar av unggotisk typ, som tyder på 
att kyrkan uppförts under 1200talet. 
Foto Jan Johansson 1993, Region
museum Västra Götaland. 

Fig. 19. Medeltida valv. Kartan anger 
kyrkorum, d.v.s. långhus och/eller kor, 
som under medeltiden erhöll murade 
valv. Endast från Grinstad finns indi
cier på att kyrkorummet varit välvt 
under medeltiden. Antagandet bygger
på bevarade byggnadsfragment, bl.a. 
en möjlig valvslutsten. 

" 

Edsleskog i skogsbygden). Sockenkyrkor av tegel har inte funnits i grann
landskapen Värmland, Västergötland, Bohuslän, inte heller i angränsande 
delar av Norge. I Halland har dock tegel använts som byggnadsmaterial i 
fyra sockenkyrkor, och i det under medeltiden danska Skåne finns åtskilliga 
bevarade. Man har antagit att tegelkyrkorna i Dalsland är en följd av den 
dåliga tillgången på byggnadsmaterial på Dalboslätten eller att de influerats 
från Danmark. Möjligheten av exklusiva andliga eller världsliga byggherrar 
har även framhållits. I denna riktning talar också den västportal, som ännu 
1718 fanns kvar i Grinstad. Rester av gotiska kalkmålningar i rött finns i 
Grinstad (en labyrint, en krenelerad fris samt konsekrationskors) och har 
troligen utförts i samband med byggandet av kyrkan. 

yngre medeltid 
Kyrkornas förändringar under yngre medeltid är inte kända. Kyrkan i Edsle
skog hade 1583 inte valv annat än i ”sakristiorna” (hjälmvalv över absider 
i korsarmarna?), och det finns inte heller några säkra spår efter medeltida 
valv i de bevarade kyrkorna. Från Grinstad (fig. 19) finns ett glaserat tegel 
som kan vara slutstenen till ett senmedeltida valv (även om det förefaller 
väl litet), och det är möjligt att man slagit tegelvalv i kyrkan i Murängen i
Gestad, där rikligt med tegel hittats i den östra delen av kyrkan. 

Ett ”torn” över kyrkans mitt som togs ned på 1700-talet i Tösse kan ha 
varit en medeltida takryttare med plats för en klocka. Takryttaren kan i så 
fall ha varit senmedeltida, även om det funnits exempel på äldre takryttare 
i andra landskap. 

Sakristior tycks inte ha varit vanliga i Dalsland, medan vapenhus som
kan ha varit medeltida har funnits vid Bolstad, Brålanda, Gestad och Gun
narsnäs. I de omgivande landskapen är det sällsynt med bevarade vapenhus. 

Inventarier 
Inte mindre än 42 medeltida dopfuntar har bevarats, vilket motsvarar 
ungefär 90 % av dem som bör ha funnits. Över huvud taget har många dop
funtar bevarats just i Västsverige. Den övervägande delen är täljstensfuntar 
av norsk typ, och funten i Ärtemark anses vara huggen av Tunemästaren,
som var verksam i Norge. 
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Sandstensfuntar är helt eller delvis bevarade från Bolstad, Gunnarsnäs,
Gestad, Holm och Östanå, och dessa är inte bara besläktade med västgötska 
dopfuntar utan troligen också tillverkade av sten från Kinnekulle. Funtarna 
anses ha tillverkats tidigast under 1200-talet, med undantag för den i Bol
stad, som eventuellt kan vara från det föregående århundradet. Funten från 
Gestad är ovanligt ståtlig och pryds på cuppan av växtornamentik, som har 
en nära motsvarighet i en bohuslänsk funt. 

En smal gravhäll med bildframställning i relief från Dals-Ed, troligen 
från 1200-talet, förvaras i SHM och från samma tid är två gravhällar av 
västgötsk karaktär i Bolstad. En stavkorshäll finns i Ärtemark, kanske hug
gen på 1300-talet. 

Ytterst lite medeltida träskulptur har bevarats. En del av Dalslands 
medeltida kyrkoinventarier förstördes 1901, då Åmåls museum brann. Ett 
krucifix av romansk karaktär är bevarat i Nössemark. Influenser från norsk 
och engelsk konst finns i några madonnabilder, i ett unggotiskt madonna-
skåp från Fröskog (nu i SHM) samt i en stor och praktfull kalvariegrupp 
från 1300-talets förra hälft som finns i Ör (fig. 20). Enligt traditionen skall 
den senare härröra från Skara domkyrka och ha kommit till kyrkan på 
1600-talet. Med tanke på närheten till de många S:t Olovskällorna är det 
anmärkningsvärt att inga bilder av det norska helgonet är bevarade. 

Flera kyrkklockor av ålderdomlig typ finns ännu i Dalsland. Den för
modat äldsta i bruk varande klockan i Sverige finns i Ödskölt. Den tillkom 
under 1100-talet och hänger nu i en betydligt yngre stapel. 

Fig. 20. Triumfkrucifix med Maria 
och Johannes i Örs kyrka. Ett arbete 
av hög kvalitet, troligen tillverkat i 
en engelskinfluerad verkstad under
1300talets förra hälft, omnämnt 
tidigast 1673 i Ör. Nuvarande upp
ställning ej ursprunglig. Foto Henrik 
Hultgren 1960, ATA. 
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24 % 76 % 

Trä 

21 

Murverk 

3 

Okänt 
material 

D. Andel kyrkor med E. Andel kyrkorum med
salformad plan vid murade valv vid medel-
medeltidens utgång. tidens utgång. 

medeltidens kyrkor i siffror 

A. Nybyggda kyrkor. B. Nyuppförda medeltids- C. Andel nyuppförda
kyrkor per period.
    Äldre medeltid (–1350)

medeltidskyrkor med
smalare kor. 

    Yngre medeltid (1350–1550)
    Ospecificerad medeltid 

0 %  2 %  

Diagrammen avser huvudkyrkor i 46 medeltida socknar. De medeltidskyrkor

vilkas material är känt, eller med någorlunda säkerhet kan uppskattas, för

delar sig i två nära nog lika stora grupper uppförda antingen i trä eller i 

murverk (A). Den senare innefattar också sex kända tegelkyrkor. Tre av 

landskapets medeltidskyrkor kan inte bestämmas till materialet. Mustasäter, 

Noreby och Östanå övergavs tidigt och inget skriftligt material upplyser om 

kyrkornas utformning.

Kunskapen om Dalslands medeltidskyrkor är begränsad. Ingen av de 

medeltida träkyrkorna finns kvar. De medeltidskyrkor som uppfördes av sten 

eller tegel är utan undantag om- eller nybyggda i ett senare skede. Utifrån 

kyrkornas kända egenskaper har 24 % (11 st.) daterats till äldre medeltid (B). 

De resterande medeltidskyrkornas ålder har inte varit möjlig att fastställa. 

Ingen medeltidskyrka har sin planform intakt. Framför allt under 1600-

och 1700-talen företogs ombyggnader av kyrkornas korparti. Genom

arkeologiska undersökningar har man kunnat fastställa att tre av kyrkorna

ursprungligen bestått av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet

kor. Även om plantypen sannolikt varit allmän, finns alltså faktiska belägg

bara i 7 % av fallen (C). Ingen kyrka har, så vitt känt, erhållit salformad

plan under medeltiden (D). Endast en kyrka, vilket motsvarar 2 % av hela

beståndet, har av allt att döma erhållit murade valv i långhus/kor under

medeltiden (E). 

Avslutande kommentarer 
Vid medeltidens slut hade kyrkolandskapet redan fått den omfattning som i 
stort sett kvarstår till våra dagar. I varannan socken stod en träkyrka, inte 
bara i skogsbygden. Kyrkan i Bolstad är ett bevarat exempel på en tidig 
stenkyrka med tillhörande västtorn, vilket talar för att kyrkan byggts på 
privat initiativ. De ekonomiska och sociala förutsättningarna för detta är 
inte kända. 

Inte heller finns det några säkra förklaringar till varför så många som sex 
kyrkor byggts av tegel, som är ett ovanligt byggnadsmaterial i medeltidens 
sockenkyrkor. Särskilt märklig har den stora vallfartskyrkan varit som fun
nits uppe i skogsbygden i Edsleskog. 
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Kyrkorna 1550–1760
 
av Henrik Lindblad 

Bakgrund 
Under 1500-talet och långt in på 1600-talet var Dalsland som gränsland
skap mellan Sverige och Norge utsatt för gränskrig och skövlingar. Förut
sättningar för kyrkobyggande fanns knappast före 1650. 

Under 1500-talet fanns begynnelsen till en gruvnäring i Dalsland. Under 
1600-talets senare del var den i full gång på flera platser i landskapet. Men 
malmtillgången i Dalsland var för ringa för att några större järnbruk skulle 
kunna anläggas. Först med transporten av tackjärn från värmländska 
gruvor och hyttor etablerades en järnindustri. En av de tidigaste stång
järnshamrarna var Upperud i Skålleruds socken, som fick privilegier 1674. 
Andra hammare etablerades bland annat i Hanefors och i Forsbacka i Mo
socken kring år 1690 och i Gustavsfors i Torrskogs socken 1747. År 1643
fick handelsorten Åmål stadsprivilegier och Dalslands första stad blev så 
småningom ett centrum för järnhanteringen i landskapet. 

Efter reformationen var resurserna för underhållet av de dalsländska 
kyrkorna mycket begränsade. Enligt det inventarium från 1583 som nämnts 
i föregående kapitel var 35 av 42 kyrkor svårt förfallna. På fjorton kyrkor 
var taket i behov av reparation eller saknades helt. Orsakerna anges i några 
fall: Edsleskog hade varit utan tak i 15 år efter ett blixtnedslag, Steneby
saknade tak ”ty hon blev bränd av fienden”. Att kyrkorna i många fall var 
mycket enkla framgår av beskrivningarna. 

Under slutet av 1500-talet och under hela 1600-talets första hälft var 
byggnads- och reparationsinsatser fortsatt fåtaliga. Men genom präster
skapets privilegier utfärdade år 1650 fick sockenstämmorna rätt att besluta 
om kyrkornas ombyggnader, reparationer och utsmyckningar. De fick 
också rätt att bevilja medel genom beskattning till nödvändiga åtgärder. 

Som en följd av bergsbrukets utveckling blev ekonomi och befolknings
ökning gynnsammare i ett antal dalsländska socknar. Rätten till själv
bestämmande och skatteuttag underlättade för socknarna att omsätta de 
ökade resurserna i nya kyrkobyggnader. Dessutom utvidgades och nyinred
des ett flertal äldre kyrkor. 

Befolkningsutveckling 
Dalslands befolkning kan med relativt stor säkerhet skattas under denna
period (Palm 2000). Under senare delen av 1500-talet kan befolkningen
i hela landskapet ha uppgått till ca 7 000 personer. Det är en låg siffra,
möjligen uttryck för ett krisläge, som antingen har varit temporärt eller
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Edsleskog Omb. av långhus/kor (*) 1586 Murverk 

Bäcke Nybyggnad 1650–53 Trä 

Dalskog Nybyggnad (*) 1650 Trä 

Åmåls gamla Nybyggnad 1660-tal Murverk 

Ör Nybyggnad 1663 Murverk 

Frändefors Omb. av långhus/kor (*) 1667 Murverk 

Bolstad Omb. av långhus/kor 1669–75 Murverk 

Skållerud Nybyggnad 1676–79 Trä 

Fröskog Nybyggnad (*) 1680 Trä 

Mo Nybyggnad 1685 Trä 

Erikstad (ruin) Nybyggnad 1686 Murverk 

Brålanda Omb. av långhus/kor 1689 Murverk 

Frändefors Omb. av långhus/kor (*) 1706 Murverk 

Färgelanda Omb. av långhus/kor (*) 1707 Murverk 

Ödskölt Nybyggnad 1720–tal Trä 

Tisselskog Nybyggnad 1724–27 Trä 

Tösse gamla Omb. av långhus/kor 1725 Murverk 

Rännelanda Omb. av långhus/kor (*) 1726 Trä 

Järn Omb. av långhus/kor 1726 Murverk 

Ärtemark Omb. av långhus/kor 1728 Murverk 

Dals-Ed Nybyggnad (*) 1728 Murverk 

Fröskog Nybyggnad 1729–30 Trä 

Järbo Omb. av långhus/kor 1731 Murverk 

Högsäter Omb. av långhus/kor (*) 1732 Murverk 

Steneby Omb. av långhus/kor 1733 Murverk 

Råggärd Nybyggnad 1734–36 Trä 

Valbo-Ryr Nybyggnad (*) 1742 Trä 

Dalskog Nybyggnad 1747–50 Trä 

Torrskog Tillb. av korsarm (*) 1748 Trä 

Töftedal Nybyggnad 1748–49 Trä 

Torp Nybyggnad 1750–55 Murverk 

Steneby Omb. av långhus/kor 1751 Murverk 

Torrskog  Tillb. av korsarm (*) 1755 Trä 

Tydje Nybyggnad (*) 1756 Trä 

Bolstad  Tillb. av korsarmar 1756–61 Murverk 

Gestad (ruin) Omb. av långhus/kor 1757 Murverk 

Laxarby Tillb. av korsarmar 1759 Trä 

en del av en långvarig svacka. Därefter inleddes dock en anmärkningsvärd
uppgång. Fram till 1620 hade befolkningen i det närmaste fördubblats till
13 000 invånare. 1699 års siffror uppgick till 26 000 personer, d.v.s. ytter
ligare en fördubbling. De följande krigsåren fram till freden 1728 innebar
en svag tillbakagång. Därefter tog tillväxten återigen vid; 1760 års siffra 
blev drygt 34 000 invånare. De långa tillväxtskedenas befolkningskurvor
har sannolikt inte varit helt jämna. Fler fluktuationer torde ha förekommit
utöver den stagnation, som förorsakades av Karl XII:s krig. Kriser av detta
slag kan tillfälligt ha inverkat på lusten och förmågan att bygga. Helhets
bilden är dock en annan: kyrkobyggandet skall ses mot bakgrund av en
både stark och ihållande befolkningsökning. 

Byggnadsverksamheten 
Under tidsperioden 1550–1760 nyuppfördes 20 kyrkor i Dalsland (tab. 4).
I två socknar, Dalskog och Fröskog, uppfördes kyrkor två gånger. Sex av 

Tab. 4. Nybyggnader och viktigare
planförändringar under perioden
1550–1760, i kronologisk ordning.
Endast kända årtal. Två nybyggda
och sex ombyggda kyrkor med
osäker datering saknas i tabellen, se
fig. 21–22. 

Med nybyggnad menas att en helt ny 
kyrka uppförts, eller att ett helt nytt 
kyrkorum tillskapats genom att exem
pelvis en äldre kyrka i ett och samma 
skede både vidgats och förlängts. I de 
kyrkor som angivits som nybyggda 
kan alltså äldre murpartier eller till
byggnader finnas kvar (långhusets 
nordvästra hörn, torn, sakristia etc.). 

Med ombyggnad menas en plan
förändring av långhus/kor, exempelvis 
genom en förlängning i väster eller 
genom att en kyrka med tidigare sma
lare kor erhållit ett korparti av lång
husets bredd. 

Bland de viktigare planförändring
arna har också medtagits tillbyggnad 
av en eller flera korsarmar. Det redo
visas då som separat åtgärd. Tillbygg
nad av torn, sakristior och annat som 
i regel inte berört kyrkorummets plan 
har däremot inte angivits. 

Asterisk anger att ny, om eller till
byggnaden, såvitt känt, inte kvarstår i 
den nuvarande kyrkans stomme. 
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Fig. 21. Kyrkor uppförda under perio
den 1550–1760. I Dalskog och Frö
skog uppfördes ny träkyrka två gånger. 
Dateringarna för Holms och Laxarbys 
nybyggnader är osäkra, troligen 1600
talets förra hälft. 

Fig. 22. Kyrkor som genomgått vikti
gare planförändringar under perioden 
1550–1760. Flera av kyrkorna föränd
rades i flera etapper: Bolstad, Frän
defors, Gestad, Steneby och Torrskog 
(jfr tab. 4). Dateringarna för föränd
ringarna i Grinstad, Gunnarsnäs,
Rölanda, SundalsRyrs gamla, Ånim
skog och Ödeborg är osäkra, troligen 
1600tal. 
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kyrkorna byggdes i natursten, resten i trä. Ungefär lika många äldre kyrkor 
byggdes om under perioden. Dateringarna är i några fall osäkra; två av de 
nya och sju av de ombyggda saknar fast datering under perioden. Av de nya 
kyrkorna finns tretton kvar i dag, många dock i starkt förändrat skick. 

I de flesta fall finns murrester från de medeltida kyrkorna kvar i de för
nyade stenkyrkorna. Vad gäller de timrade kyrkorna var det ännu lättare 
att återanvända materialet och också lätt att flytta byggnaden. I en del trä
kyrkor från 1600- och 1700-talen bör det därför finnas medeltida timmer 
bevarat i konstruktionen, såvida den gamla byggnaden inte brunnit ned 
eller sålts för profana ändamål. Därmed är det ibland svårt att dra gränsen 
mellan nybyggnad och ombyggnad. 

Efter 1650 fick som nämnts sockenstämmorna själva bestämma över
nybyggnader och reparationer. Först då tog kyrkobyggandet fart (tab. 4). De 
flesta byggdes i trä, men några i sten: Åmåls gamla kyrka cirka 1650 och 
Erikstads kyrka 1686. Örs medeltida kyrka nybyggdes 1663 med utnytt
jande av det medeltida murverket i söder och väster (fig. 23). Under samma 
skede ombyggdes också andra medeltida kyrkor. 

Mellan 1700 och 1760 byggdes tio kyrkor, varav åtta i trä. Dals-Ed från 
1728 och Torps kyrka, påbörjad 1750, var de enda som uppfördes i sten. 
Dals-Ed är inte bevarad, inte heller träkyrkorna i Tydje och Valbo-Ryr. Ett 
tiotal större ombyggnader inföll under samma period. 

De nya kyrkorna byggdes alltså under en hundraårsperiod mellan 
åren 1650 och 1750. Under drygt trettio år, från slutet av 1680-talet till
1720-talets början, var det dock ett uppehåll i nybyggnadsverksamheten. 
Endast ett par ombyggnader utfördes. Under 1700-talets första årtionden 
kan den låga aktiviteten förklaras med armod och befolkningsminskning 
på grund av kriget. Under 1690-talet rådde däremot fred och befolkningen 
ökade, vilket inte gav genomslag i byggandet. Den kraftiga befolkningsök
ningen 1730–50 motsvaras inte heller av något markant ökat byggande. De 
befintliga äldre och nya kyrkorna tycks i stort sett ha motsvarat behoven. 

De kyrkor som uppförts under perioden fördelar sig, med undantag 
för Dalboslätten, ganska jämnt över landskapet. I skogsbygderna, där 
järnindustrin expanderade under 1600- och 1700-talen, kom ett antal 
medeltida träkyrkor att ersättas av nya och rymligare träkyrkor. I jordbruks
bygderna, d.v.s. på Dalboslätten och i dalgångarna i sydväst, ersattes endast 
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Laxarby, uppförd vidLaxarby, uppförd vid 
Ör, uppförd 1663.Ör, uppförd 1663.1600-talets mitt,1600-talets mitt, 

tillbyggd medtillbyggd med 
korsarmar 1759.korsarmar 1759. 

Skållerud, uppförd 1676–79.Skållerud, uppförd 1676–79. Råggärd, uppförd 1734–36.Råggärd, uppförd 1734–36. 

Töftedal, uppförd 1748–49.Töftedal, uppförd 1748–49. Torp, uppförd 1750–55.Torp, uppförd 1750–55. 

Brålanda, ombyggd i öster 1689.Brålanda, ombyggd i öster 1689. Ärtemark, ombyggd i öster 1728.Ärtemark, ombyggd i öster 1728. 

–1350 1860 –1950 

1350 –1550 1950 – 

1550 –1760 Ospec. 

0 5 10M1760 –1860 

Fig. 23. Ett urval kyrkor uppförda 
eller planförändrade under perioden 
1550–1760 återgivna i skala 1:800. 

Brålanda kyrkas byggnadshistoria 
är ej fullt klarlagd. Troligen är delar av 
långhuset medeltida. Korpartiet till
kom 1689, västpartiet 1876 och sakri
stian i öster 1926. Medeltida murverk 
finns troligen även i Ärtemarks lång
hus. Korpartiet tillkom 1728, troligen 
även sakristian. Tornet byggdes 1893. 

några få av de medeltida stenkyrkorna av nya stenkyrkor. Förklaringen 
torde vara att de gamla stenkyrkorna var större och i bättre skick än de 
medeltida träkyrkorna i skogsbygderna. 

Byggherrar 
De enda namngivna byggherrarna i Dalsland under tidsperioden är överste 
Johan Stake och brukspatron Paul Rokes. Johan Stake, ägare till säteriet 
Vättungen i Bäcke socken, lät vid 1600-talets mitt bekosta uppförandet av 
träkyrkan i Bäcke. Den nya byggnaden ersatte en äldre träkyrka, sannolikt 
medeltida. Den fick en rektangulär plan med tresidigt avslutat kor. Inget 
av 1600-talsinredningen är bevarad. Överste Stake bekostade också byg
gandet av en ny träkyrka i grannsocknen Dalskog, vilken även den ersatte 
en medeltida träkyrka. Redan 1747 befanns den dock vara för liten och 
revs till förmån för den nuvarande träkyrkan. Från den gamla kyrkan finns 
predikstolen från 1670 och altaruppsatsen från 1711 ännu kvar, om än 
omgjorda vid överflyttningen. 

Paul Rokes, rådman i Göteborg och ägare till Upperuds järnbruk i Skål
leruds socken, bekostade uppförandet av den nya kyrkan i Skållerud år 
1676–79 (fig. 24).

Karaktäristiska drag 
Den typiska kyrkobyggnaden i Dalsland som nyuppfördes under denna
period var en timrad träkyrka med tresidig koravslutning, ofta utan torn
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Fig. 24. Skålleruds träkyrka på Dalbo
slätten byggdes 1676–79 med smalare, 
tresidigt kor, det låga tornet tillkom 
1746. Kyrkan har varit brädfodrad 
åtminstone sedan 1700talet och röd
färgad senast från 1800talets början. 
Foto Göran Lindahl 2002. 

(fig. 23). Den var spån- eller panelinklädd och omålad eller rödfärgad.
Senare, framför allt under 1800-talet, målades många av träkyrkorna vita
för att efterlikna de putsade stenkyrkorna. Under 1900-talet har det fun
nits en strävan att återställa det tidigare utseendet. 

De träkyrkor som uppfördes i Dalsland under 1600-talets andra hälft 
samt under 1700-talet byggdes, såvitt känt, samtliga med tresidiga kor. 
Numera har tre kyrkor från den aktuella perioden, Mo, Tisselskog (fig. 
33) och Ödskölt, raka koravslutningar som härrör från ombyggnader 
under 1800-talet. Förmodligen var även dessa kor ursprungligen tresidigt 
avslutade. De nyuppförda stenkyrkorna fick alla tresidiga koravslutningar. 

Ett stort antal av de medeltida stenkyrkorna i Dalsland utvidgades
under 1600- och 1700-talen och försågs även de med den omtyckta tre
sidiga korformen. De första som byggdes om var kyrkorna i Gunnarsnäs
(fig. 8) och Ånimskog, båda under 1600-talets förra hälft. Under resten
av århundradet utvidgades koren i ytterligare tio medeltida kyrkor. Under
perioden 1700–1760 tillkom fem tresidiga korutbyggnader, den sista i
Steneby kyrka 1733 (fig. 13). Sannolikt försågs även flera av de medeltida
träkyrkorna med tresidiga koravslutningar, men ingen av dessa finns kvar
i dag. 

Varför fick så många kyrkor tresidiga kor? När de alltför små medel
tida koren, byggda med rak östvägg och eventuellt en absid, behövde
utvidgas under 1600-talet bestämde sig byggherrar och byggmästare för
en form som redan fanns i de stora gotiska katedralerna och som alltså
i sig var medeltida. Polygonformen blev åter populär genom Klara kyrka
i Stockholm (1577–90), som även fick en efterföljare i Mariestads dom
kyrka (1593–1619). Eftersom Dalsland tillhörde Skara stift ända till 1658
fanns alltså förebilden för de första utvidgningarna i samma stift. När
Dalsland uppgick i Karlstads stift fanns även en förebild där: Karlstads
första stenkyrka påbörjades någon gång under 1620-talet och invigdes
1629. Byggnaden var sannolikt uppförd efter samma plan som den något
äldre domkyrkan i Mariestad: långhus och kor av samma bredd, det senare
tresidigt avslutat. 

Även i grannlandskapet Värmland, liksom i övriga delar av Bergslagen, 
byggdes många kor med tresidiga avslutningar, men där var också korskyr

33 



 

 
   

 

 

kan en karaktäristisk planform. I Dalsland är korsplanen inte lika vanlig. 
Under den aktuella perioden tillkom endast två korskyrkor. Den medeltida 
stenkyrkan i Bolstad på Dalboslätten utvidgades med korsarmar vid 1700 
talets mitt (fig. 13). I Laxarby i norra Dalsland försågs den timrade 1600 
talskyrkan med korsarmar år 1759, förmodligen genom att byggnaden 
delades på mitten, varvid koret flyttades österut och de nya korsarmarna 
kunde tillfogas i norr och söder (fig. 23, 40). 

Från perioden finns fem torn bevarade, uppförda åren 1724 till 1751. 
Samtliga är uppförda i väster. Träkyrkorna i Tisselskog, Råggärd och Töf
tedal har torn som är samtida med kyrkobyggnaden, den medeltida sten
kyrkan i Steneby har ett sekundärt torn från 1721. 

Periodens tornkrön är mestadels enkelt utförda. Tisselskogs och Skålle
ruds torn (fig. 24) har låga svängda spiror. Råggärds och Töftedals kyrkor 
har pyramidhuvar, i Töftedal krönt av en sluten lanternin. Tornet i Steneby 
har en välformad klockhuv med öppen lanternin. Alla dessa tornkrön 
tillkom under 1700-talets förra hälft. I Mo blev västtornet inbyggt vid en 
utvidgning av långhuset 1881. Träkyrkan med tornet uppfördes 1685, men 
i varje fall tornets avslutning, en något valhänt formad svängd huv med hög 
lanternin, torde vara utförd senare. 

Inredning 
Ny- och ombyggnadsverksamheten i kyrkorna från 1600-talets mitt ledde 
till omfattande nyinredningar. Många nya altaruppsatser, predikstolar, 
läktarbröstningar och målade innertak utfördes. I en uppsats i Hembyg
den (1929) skriver landsantikvarien Bertil Waldén: ”Kvaliteten är i regel 
icke över hövan respektingivande. Ordet bondbarock /…/ är nog det mest 
adekvata för denna dalsländska kyrkokonst.” Yttrandet om kvaliteten kan 
diskuteras, men uttrycket ”bondbarock” är nog en träffande beskrivning av 
den inredning i provinsiell barockstil som tillverkades i de dalsländska och 
värmländska kyrkorna ända in på 1800-talet. 

Av kyrkobyggnader uppförda under perioden har endast träkyrkorna
Dalskog, Fröskog (fig. 25) och Skållerud välbevarade inredningar.

Övriga nybyggda kyrkor har förändrats kraftigt vid restaureringar under
1800-talet. Välbevarad äldre inredning finns även i 17 av de ombyggda 
medeltida kyrkorna. I vissa fall har också äldre inventarier flyttats över

Fig. 25. Fröskogs träkyrka sydväst 
om Åmål har en av Dalslands bäst 
bevarade interiörer från 1700talets 
början. Det plana taket målades av 
Hans Georg Schüffner 1739 med sce
ner ur Gamla och Nya testamenten. I 
det tresidiga koret står altaruppsatsen, 
som liksom predikstolen är snidad av 
Nils Falk och målad av Schüffner sam
tidigt med takmålningen. Foto Henrik 
Lindblad 1995, SvK:s arkiv, RAÄ. 

34 

i 



 
 

 

 
 

 

  

 
 

Fig. 26. Predikstolen i Laxarby trä
kyrka är snidad av bildhuggaren Isak 
Schullström 1747. De ursprungliga 
färgerna togs fram vid konservering 
på 1930talet. Foto Henrik Lindblad 
1995, SvK:s arkiv, RAÄ. 

till nybyggda kyrkor. Inventarier och inredning från 1600-talets senare
del och tidigt 1700-tal präglar alltså mer än hälften av Dalslands kyrkor
byggda före 1950. 

Dalsland liksom Värmland tillhör det område i sydvästra Sverige där 
det efterreformatoriska kyrkomåleriet blomstrade under målarskrået i 
Göteborg, eller Göteborgs Stads Konst och Målarämbete. I landskapet har 
det funnits åtminstone 16 kyrkor – varav tre från medeltiden – med olje
målningar på trätak eller annan inredning, utförda av skråets målare. I dag 
finns endast sex kyrkor i Dalsland där arbeten från målarskrået är helt eller 
delvis bevarade. I Skållerud och Bolstad finns verk av Erik Eriksson Grijs
(ca 1650–1720), Göteborgsskråets förste ålderman. Även fadern Erik Grijs 
var kyrkomålare. 

Hans Georg Schüffner (1713–85) hade varit lärling hos en av mästarna 
i det göteborgska målarskrået men slog sig ned i Lidköping och senare i 
Åmål. De vackra målade taken i Fröskog (fig. 25) och Ånimskog, bägge 
från år 1739 vittnar om att han också lärt av den tradition som brukar 
kallas Läcköskolan. Skulptören Nils Falk fick burskap i Karlstad 1696 och 
kan således ha varit född på 1670-talet. Han dog cirka 1730 på sin gård 
Västra Bräcke i Ånimskogs socken. Falks många altaruppsatser liknar när
mast de verk som Magnus Gabriel De la Gardie lät tillverka och skänkte 
till olika sockenkyrkor. Falk kan ses som lärofader till Isak Schullström 
(ca 1712–78). Denne var länge bosatt i Svanskogs socken i Värmland. Hans 
altaruppsatser är till uppbyggnaden enklare än Falks, men liksom predik
stolarna med rik utsmyckning och starka färger (fig. 26). 
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1600-talets inredningar 
Den bevarade 1600-talsinredningen återfinns i de flesta fall i stenkyrkor
av medeltida ursprung. Före 1650 var nyinredningen av kyrkorna mycket
begränsad och beroende av donationer från adelsmän och brukspatroner. 

Den tidigaste bevarade predikstolen är från 1632 och står i Gunnarsnäs
kyrka. I Sundals-Ryrs gamla kyrka finns både predikstol, av stram renäs
sanstyp, och altaruppsats från 1600-talets andra hälft. I Järbo kyrka finns 
en altartavla i form av en oljemålad triptyk från 1672. I Bolstads kyrka är 
altaruppsatsen från 1675, med målningar av Erik Eriksson Grijs, bevarad.

Av de senare uppförda kyrkorna har Dalskogs träkyrka en delvis beva
rad predikstol från 1670, härrörande från den gamla kyrkan. Skålleruds 
träkyrka är den enda 1600-talskyrkan med någorlunda välbevarad inred
ning. Interiören restaurerades 1924–25 med avsikten att återställa kyrko
rummets 1600- och 1700-talskaraktär. 

Kyrkorummet skall ha varit det enda i Dalsland som före 1800-talet
hade välvt innertak, vilket troligen var byggherren Paul Rokes förtjänst. 
Det brädvälvda innertaket dekorerades 1682 av Erik Eriksson Grijs. Tyvärr
förstördes taket av fukt efter isoleringsåtgärder vid sekelskiftet 1900. Dock 
finns fortfarande målningar av Grijs på triumfbågsväggen, ovan orgelläk
taren och på läktarbröstningen. Även altaruppsats och predikstol – förvär
vade 1679 och delvis omgestaltade 1760 av Isak Schullström – fick tillbaka 
sin ursprungliga färgsättning och bidrar till kyrkorummets stilkaraktär. 

1700-talets inredningar 
Flera av de ursprungligen medeltida stenkyrkor som ombyggdes under 
1600- och 1700-talen har inredning kvar från denna tid. Ånimskog har 
en välbevarad barockinredning från 1700-talets första hälft, däribland ett 
rikt bemålat innertak från 1739 av Hans Georg Schüffner, med tidstypisk 
framställning av Yttersta Domen. Där finns även en altaruppsats respektive 
predikstol från samma år, utförda av Nils Falk. 

Även i Sundals-Ryrs gamla kyrka präglas interiören av 1700-talet, med 
platt innertak och läktarbröstning utförda av Schüffner 1748. Den slutna 
bänkinredningen är dock från 1824. Holms kyrka har likaså ett platt inner
tak med målningar av Schüffner. Altaruppsats och predikstol är från 1727
respektive 1742, bägge av Isak Schullström. 

I Ärtemarks kyrka härrör altaruppsats respektive predikstol från 1700 
talet, den sistnämnda skulpterad av Schullström år 1767 i praktfull senba
rock. Den slutna bänkinredningen utfördes dock vid restaureringen 1937. 

Många av takmålningarna från den aktuella tidsperioden är numera 
försvunna: Erikstad (Schüffner, 1700-talets mitt), Högsäter (målarmästare 
Krok, 1700-talets förra del), Råggärd (okänd målare), valvmålningarna 
i Skållerud, Tisselskog (okänd), Tösse (okänd), Ödskölt (okänd), och Ör 
(Schüffner, 1747). 

De mest välbevarade senbarocka kyrkorummen återfinns i Dalskog och
i Fröskog. I Dalskog, där långhuset till sin sträckning är oförändrat, domi
neras kyrkorummet av det plana takets rika barockmåleri, utfört 1759 av
Schüffner. Till interiörens stilkaraktär bidrar även predikstolen (1670) och
altaruppsatsen (övre delen från 1711), som härrör från 1600-talskyrkan,
men som ”påbättrades” vid överflyttningen till den nya kyrkan. Nederdelen
av altartavlan är antagligen utförd av Schüffner. Fröskogs kyrka har en
enhetlig och praktfull interiör från 1700-talets första hälft (fig. 25). Tim
merväggarna har prytts med dekorativa draperimålningar kring fönsteröpp
ningarna. Det platta innertaket bemålades av Schüffner år 1739. Blått och
grått är dominerande färger, med inslag av rött och gult. 
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Murverk Trä	 Murverk Trä 

A. Nybyggda kyrkor.	 B. Viktigare planförändringar av
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar). 

42 %	 49 % 

  C. Andel nyuppförda D. Andel kyrkorum som genomgått 

kyrkor. viktigare planförändring.
 

kyrkorna 1550–1760 i siffror 

Diagrammen avser de 43 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång. 
Under perioden byggdes 20 nya kyrkor, varav sex i murverk och 14 av trä (A). 
Fröskogs och Dalskogs församlingar nyuppförde sin kyrka två gånger. Ande
len nyuppförda kyrkor vid periodens utgång utgjorde alltså 42 % (18 st.) av det 
totala beståndet (C). Planförändringarna var 26 till antalet, varav huvuddelen 
berörde kyrkor i murverk (B). Flera av dem gällde en och samma kyrka, näm
ligen Bolstad, Frändefors, Gestad, Steneby och Torrskog (se tab. 4). Andelen 
kyrkorum som vid periodens utgång genomgått viktigare planförändringar 
utgjorde således 49 % (21 st.) av det totala beståndet (D). 
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Kyrkorna 1760–1860
 
av Göran Lindahl 

Inledande synpunkter 
Äldre kyrkobyggande utmärks av att tillägg gjordes undan för undan. 
Mer utrymme krävdes för församlingen, nya liturgiska krav ställdes. För 
att möta behoven fanns ofta redan beprövade metoder, som sedan kunde 
anpassas efter lokala villkor. Detta är välkända förlopp, som inte heller 
avstannat i vår tid. Resultatet kan avläsas som en följd av ingrepp eller till-
lägg, i många fall utspridda över hundratals år. 

Det finns emellertid en variant av detta skeende som kanske inte alltid
uppmärksammas. I en landsända som Dalsland, där villkoren ofta varit
knappa, framträder den med särskild tydlighet. När ett nybygge beslöts
gällde det att i första hand åstadkomma en kyrkobyggnad, som svarade
mot de allra mest grundläggande kraven. Det betydde under den tid som
detta kapitel avser, ett långhus med kor. För det inre behövdes altare, pre
dikstol och bänkar. Detta tillvägagångssätt innebar inte att man saknade
intresse för andra inslag i en kyrkobyggnad, bara att de fick komma senare
när medel fanns och i den ordning som då uppfattades som lämplig. Kan
ske man först skaffade en ny och ståtligare altaruppsats och därefter en
orgel. Ett antal år senare kunde tiden vara mogen att bygga ett torn, som
emellertid måste bli lågt och försett med tak av enkelt slag. Nästa insats
blev kanske en sakristia eller en läktare med större orgel. En förhöjning av
tornet fördes också på tal men avskrevs tills vidare för att kanske förverk
ligas i 1900-talets början. I vår tid har sedan flera varandra motstridiga
restaureringar följt. 

Ser man förloppet på detta sätt blir det tydligt att de som en gång pla
nerade och byggde inte alls avsåg en tornlös kyrka eller en kyrka med lågt 
och stabbigt torn. Det handlade bara om etapper i ett utdraget förlopp, som 
inte alltid fullbordats. Målet kan ändå ha varit en byggnad komplett med 
alla delar lämpligt utformade. Här möter man det gamla samhällets sätt 
att hantera för sin tid krävande byggnadsuppgifter och där små resurser 
förlängde och försvårade processen. 

Den förändring av kyrkobyggandets villkor som inträdde vid 1700 
talets slut, och där statlig intervention spelade en viktig roll, innebar
början till slutet för detta successiva arbetssätt. De nya kyrkorna såg inte
bara annorlunda ut, de byggdes också oftast färdiga i ett sammanhang.
Tornet fick från början den rätta höjden, tornspiran eller lanterninen sin
definitiva form. Sakristia ingick och interiören innehöll inte bara vad som
behövdes för den allra närmaste tiden utan just de inslag som skulle förbli
där så lång tid som man överhuvud kunde föreställa sig. Ett så slutgiltigt
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Tab. 5. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1760–1860, i kronologisk ordning. 
Asterisk anger att ny eller ombygg
naden, så vitt känt, inte kvarstår 
i den nuvarande kyrkans stomme. 
Ytterligare förklaringar till tabellen, 
se tab. 4, s. 30. 

Färgelanda Omb. av långhus/kor (*) 1762 Murverk 

Torrskog Nybyggnad 1767–68 Murverk 

Lerdal Nybyggnad 1770–71 Murverk 

Rännelanda Nybyggnad 1773 Murverk 

Nössemark Nybyggnad 1790–94 Murverk 

Håbol Nybyggnad 1793–94 Trä 

Gesäter Nybyggnad 1795 Trä 

Gestad Nybyggnad 1796–99 Murverk 

Bäcke Omb. av långhus/kor 1797 Trä 

Frändefors Nybyggnad 1797–1800 Murverk 

Åmåls nya Nybyggnad 1801–06 Murverk 

Vårvik Nybyggnad 1843–46 Murverk 

Tösse nya Nybyggnad 1848 Murverk 

arbetssätt ställde stora krav på tillgängliga resurser och uteslöt i de flesta
fall extravaganser. Massbyggandet från 1700-talets slut till 1800-talets 
mitt präglas av enkelhet på gränsen till torftighet också i landskap som
uppfattades som välmående; slösade man med något gällde det storleken
och utrymmet. Det är självklart att resultatet av detta tillvägagångssätt
blev kyrkor utan tidsdimensioner av det slag som ständigt möter i den
gamla tidens byggnader.

Byggnadsverksamheten 
Dalsland hade 1750 31 650 invånare. Den långt tidigare inledda tillväxten 
fortsatte till 1800-talets början; missväxtåren under 1770-talet innebar
dock ett avbrott, liksom också kriget 1809–14. Desto märkligare är vad 
som sedan följde. Redan under 1810-talet började en folkökning utan 
tidigare motsvarighet. År 1815 räknade Dalsland 40 862 invånare, 1850
70 629. Tillväxten fortsatte till 1860-talet för att sedan dämpas något. Den 
slutliga kulmen nåddes 1880 med 84 397 invånare, d.v.s. mer än en för
dubbling på drygt 60 år. Sedan dess har befolkningen minskat, snabbt fram 
till 1900, sedan i en lugnare takt. 

Från omkring 1750 fram till århundradeskiftet fortsatte byggnadsverk
samheten på traditionellt sätt. Uppehållet under 1780-talet kan kanske tol
kas som en något försenad följd av missväxtårens svårigheter. Äldre kyrkor 
utvidgades eller kompletterades med vad man tidigare inte mäktat fullfölja. 
Nya kyrkor byggdes men med sikte på att tillägg kunde göras senare. I 
Torrskog byggdes 1767–68 en efter omständigheterna stor stenkyrka, välvd 
i trä och från början försedd med ett torn (fig. 30). Det byggdes om och fick 
en hög spira 1894, samtidigt som också en sakristia tillfogades. Den lilla
stenkyrkan i Lerdal, byggd 1770–71, försågs efter några år med ett torn i 
trä. Ett avbalkat utrymme bakom altaret tjänar fortfarande som sakristia. 
Den stenkyrka som byggdes i Rännelanda 1773 fullbordades först 1943
med torn och sakristia (fig. 30). 

Därmed upphörde nybyggandet för att inte upptas förrän 1793 då en 
ny kyrka av trä började byggas i Håbol (fig. 30). Den fick korsformad plan 
med tresidigt kor och torn i väster, allt således fortfarande i traditionell 
anda. Sakristia tillfogades 1874. Stenkyrkan i Nössemark härrör från 1794. 
I detta fall nöjde man sig med det nödvändigaste, ett tresidigt avslutat lång
hus. Torn lades till 1890, sakristia 1958. I Gesäter byggdes en korsformad 
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träkyrka 1795, välvd och försedd med torn (fig. 30). Någon sakristia har 
inte tillkommit.

Den byggnadsverksamhet som här antytts, var till största delen koncen
trerad till den skog- och sjörika dalbygden i nordväst. Befolkningen växte, 
men det handlade ändå om små församlingar. Störst 1805 var Nössemark
med 1 043 invånare, minst Gesäter med 387 samma år. De ekonomiska 
resurserna kan inte ha varit betydande, vilket bidrar till att förklara de 
oftast små måtten, valet av trä som byggnadsmaterial och fasthållandet vid 
beprövade former. Med några markanta undantag nöjde man sig också med 
en jämförelsevis torftig inredning. 

De följande åren skulle innebära en förändring. I Frändefors på Dalbo-
slätten i söder hade den medeltida stenkyrkan utvidgats i flera etapper och 
också försetts med målningar av Schüffner. Storleken svarade ändå inte mot 
behovet. Församlingen var Dalslands folkrikaste med 2 272 invånare 1805. 
Med kyrkoherden som pådrivare byggdes en ny kyrka som stod färdig 1800

Fig. 27. Kyrkor uppförda under perio
den 1760–1860. 

Fig. 28. Kyrkor som genomgått vikti
gare planförändringar under perioden 
1760–1860. 

Fig. 29. Frändefors kyrka, byggd
1797–1800, har altaruppställning och 
predikstol från 1829, ritade av Jacob
Wilhelm Gerss vid Överintendents
ämbetet. Altartavlan är en målning av 
Per Krafft d.y. Altaruppställningens 
tempelfronton buren av kolonner var 
ett omtyckt klassicistiskt motiv, lik
som predikstolens cylinderform. Foto 
Sigfrid Gunnäs 1914, ATA. 
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Rännelanda,Torrskog, 
uppförd 1773. uppförd 1767–68. Håbol, uppförd 1793–94. 

Gesäter, uppförd 1795. Frändefors, uppförd 1797–1800. 

Vårvik, uppförd 1843–46. 

Åmåls nya kyrka, uppförd 1801–06. 

Tösse nya kyrka, 
uppförd 1848. 
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Fig. 30. Ett urval kyrkor uppförda 
under perioden 1760–1860 återgivna i 
skala 1:800. 

(fig. 29–30). Ansvarig var murmästaren Lars Westman från Vänersborg, 
tillhörig en byggmästarsläkt från Västergötland med medlemmar också 
i Värmland, som samtidigt var engagerade i flera kyrkobyggen. Den nya 
kyrkan blev en stenbyggnad av betydande mått, traditionell i meningen att 
koret brutits tresidigt, men från början komplett med torn i väster och sakri
stia i öster. Altaruppsatsen ritades av arkitekten i Överintendentsämbetet 
Jacob Wilhelm Gerss. Mellan dess kolonner fick en målning av Per Krafft 
d.y. sin plats, bekostad av kyrkoherdens son som hunnit bli hov predikant 
och därefter det närbelägna Bolstads pastor. 

Här handlade det uppenbart om ett skifte både vad gällde byggnads
organisation och estetiska idéer. Förändringen fick ytterligare tyngd 
genom att samme byggmästare samtidigt byggde på samma sätt i den 
likaledes folkrika grannförsamlingen Gestad. Där placerades predikstolen 
över altaret, en typ av arrangemang som höll på att vinna terräng (altar
predikstolen bröts upp 1914). Initiativtagare var en ryttmästare Aminoff 
på Lövås säteri i socknen. 

Mer konsekvent gestaltad i tidens anda blev den nya stadskyrkan i 
Åmål. Den ritades 1794 av Per Vilhelm Palmroth, arkitekt i Överinten
dentsämbetet, som en rektangel, vars södra långsida byggts ut med en 
bred förhall, krönt av ett torn, ett blickfång i fonden av stadens huvudgata 
(fig. 30–31). Detta är ett tidigt exempel på plantypen med torn mitt på 
långsidan, som Palmroth prövat i en handfull kyrkor i landet på 1790 
talet. Kyrkorummet omgavs av läktare på tre sidor. Prästen kunde välja 
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mellan en altarpredikstol i öster och en talarstol mitt på norrsidans läk
tare – man räknade tydligen med många besökare, kyrkan var gemensam
för stad och landsförsamling. Byggnaden kom verkligen till utförande och
invigdes 1806. 

För Carl Georg Brunius, som besökte Åmål 1838, blev kyrkan ett huvud
exempel på Överintendentsämbetets inkompetens och en utgångpunkt för 
ett eget reformprogram. Han blev inte sannspådd i sin förutsägelse att torn 
och förhall skulle störta samman, men i övrigt har kyrkan förändrats helt 
under en följd av restaureringar, den första 1860. 

Under de närmast följande åren hände inte mycket. Det dröjde till 1840 
talet innan nästa nybygge kom till stånd, en kyrka av sten i Vårvik, uppförd
av länsbyggmästaren i Värmland Carl Salin (fig. 6, 30). Alldeles har han 
inte klarat av de estetiska problemen. Det smala koret mellan de två låd
liknande sidorummen samverkar inte väl med takformen. Bättre lyckades 
han med den 1848 invigda kyrkan i Tösse, störst i Dalsland – avsedd för 
1 200 personer – och därtill särdeles exponerad på en kulle i det annars 
platta landskapet. 

Planformen med torn på långsidan är densamma som i Åmåls kyrka
(fig. 30). Salin hade här en vacker ritning av Fredrik Blom att utgå ifrån.
Blom var just nybliven t.f. överintendent vid Överintendentsämbetet, en
av landets ledande arkitekter. Socknens starke man, brukspatron Mauritz
Sahlin, som ledde uppförandet av den nya kyrkan, underkände emellertid
Bloms projekt som ”alldeles oduglig och ofullständig”, och gav i stället
uppdraget åt Carl Salin. Prästen och historikern Anders Lignell, som vid
denna tid var sysselsatt med sin Beskrifning öfver Grefskapet Dal, fann
Salins kyrka vara landskapets prydligaste: ”Hon är i nyaste tidens smak
med tornet vid södra långväggen”.

Fig. 31. Åmåls nya kyrka byggdes 
1801–06 på en höjd i staden, med 
tornet placerat på södra långsidan, 
väl synligt från huvudgatan. Kyrkans 
ståtliga nyklassicistiska exteriör är 
välbevarad. Ritningarna utfördes vid 
Överintendentsämbetet 1791 med
utgångspunkt från ett förslag från 
orten. Foto i ATA. 
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Fig. 32. Tösse nya kyrka är Dalslands 
största, invigd 1848. Kyrkorummets 
längd är 43 meter. Altaruppsatsen och 
predikstolen är samtida med kyrkan. 
Kyrkorummet har förändrats vid flera 
tillfällen; lillkyrkan med tväraxel i 
kyrkorummets mitt anordnades 1978. 
Foto Göran Lindahl 1995. 

Av det sagda framgår att den utomordentligt starka befolknings
ökningen inte ledde till en motsvarande byggnadsaktivitet. Snarare bygg
des det färre kyrkor än under 1600- och 1700-talen, då invånarantalet
visserligen ökade men inte i samma takt. De kyrkor som faktiskt uppför
des byggdes däremot alla i sten. De var också betydligt större och från
början komplett utrustade. Därtill kan läggas den estetiska aspekten. De
nybyggda kyrkorna var inte produkter av en lokal tradition; i allt väsentligt
överensstämde de med den officiella smaken. 

Inredningar 
Under det här behandlade skedet förtunnades och försvann till sist den 
barockkonst som tidigare varit ett så självklart komplement till kyrkobygg
naderna. Ett sent exempel är den rikt utstyrda predikstolen i Torrskogs 
kyrka från 1785, helt i Isak Schullströms anda men antagligen utförd av 
hans lärjunge Erik Grund. 

En ny inredningskonst tog den gamlas plats. Det finns dock i dag i Dals
land långt färre kyrkor med en välbevarad klassicistisk inredning än de som 
präglas av barocken. Predikstolen i Grinstad från 1774 har ännu drag av 
rokoko. Enhetliga och väl bevarade klassicistiska kyrkorum finner man i 
Lerdal och Frändefors (fig. 29), båda med altaruppställningar och predik
stolar av hög klass. Enklare och delvis förändrade är altaruppsatserna och 
predikstolarna i Gestad, Tösse (fig. 32) och Vårvik, medan Gesäter, Nös
semark, Torrskog och Rännelanda pryds av inventarier från äldre kyrkor på 
platsen. Håbol och Åmål har inredning från 1900-talet. 
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Murverk Trä Murverk Trä
 

A. Nybyggda kyrkor.	 B. Viktigare planförändringar av
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar). 

25 %	 5 %  

C. Andel nyuppförda 
kyrkor. 

D. Andel kyrkorum som genomgått 
viktigare planförändring. 

kyrkorna 1760–1860 i siffror 

Diagrammen avser de 44 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång, 
inklusive Tösse gamla kyrka som lämnades öde 1812 när ny kyrka stod färdig 
på annan plats, men åter togs i bruk 1961. Under perioden uppfördes 11 kyr
kor. Av dem var 9 murade och 2 av trä (A). Andelen nyuppförda kyrkor vid 
periodens utgång utgjorde således 25 % (11 st.) av det totala beståndet (C). 
Endast två viktigare planförändringar skedde under perioden: Färgelanda 
kyrka omgestaltades i öster 1762, och Bäcke kyrka förlängdes i väster 1797
(B). Andelen kyrkorum som vid periodens utgång genomgått viktigare plan
förändringar utgjorde således 5 % (2 st.) av det totala beståndet (D). 

Källor och litteratur 
Brunius, Carl Georg: Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohus

län, Dalsland, Wermland och Wästergötland år 1838, 1839. 
Gunnäs, Sigfrid & Bertil Waldén: Kyrkor i Sundals härad, SvK vol. 34, Dalsland 

bd I:1, 1931. 
Lignell, Anders: Beskrifning öfver Grefskapet Dal, 2, 1852. 
Runelid, Effe: Dalslands kyrkor, 1984. 
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Kyrkorna 1860–1950

av Anders Åman 

Efter en lång tid av folkökning i landskapet nådde befolkningstalen på 1860 
talet över 80 000 invånare, för att sedan på 1880-talet – efter missväxtår, 
bruksnedläggningar och utvandring – vända nedåt och långsamt sjunka till 
63 000 vid 1950-talets början (fig. 3). Samtidigt skedde en omflyttning från 
den rena landsbygden till tätorterna. Men mer än i de flesta andra landskap 
bevarades en gammal och spridd bebyggelsestruktur. 

De växande tätorterna var många och små, med visst undantag för 
Åmål. I flera fall var de gamla järnbruk som övergick till papper eller pap
persmassa. Men antingen de var nya eller gamla låg de påfallande ofta vid 
sidan av den gamla kyrkplatsen, vilket ytterligare förstärkte det decentrali
serade bebyggelsemönstret.

Sådana tätorter med skiftande ekonomisk och historisk bakgrund var 
Bengtsfors (Ärtemarks socken), Dals-Långed (Steneby), Dals-Rostock
(Gunnarsnäs), Fengersfors (Fröskog), Gustavsfors (Torrskog), Håverud 
(Skållerud), Mellerud (Holm), Skåpafors (Laxarby), Stigen (Färgelanda)
och Åsensbruk (Skållerud). I andra fall markerade läge och ortnamn en 
viss anknytning till gamla kyrkplatser – i Brålanda, Bäckefors, Dals-Ed och 
Ödeborg – men utan att tätorten för den skull framstod som en expande
rande kyrkby. Härav följde att de gamla kyrkplatserna blev mindre påver
kade av nya bebyggelsemönster än i många andra landskap. 

Vad kyrkogeografin beträffar ska noteras att södra delen av landska
pet hör till det västsvenska område som starkt präglades av den schartau
anska väckelsen och att det stora kyrkobygget i Färgelanda under prosten
Johan Ferlin ska ses just i det sammanhanget. Det är mindre vanligt att
prästens insats blir lika ihågkommen som här, men Ferlin drev först bygg
nadsfrågan och fyllde sedan kyrkan med lyssnande församlingsbor, i mer
än tjugo år. 

Kyrkobyggandet under 
det sena 1800-talet och 1900-talets början 
Åtta kyrkor nybyggdes eller planförändrades under perioden 1860–1900, 
och fyra nybyggdes straxt efter sekelskiftet (tab. 6, fig. 34–35). 

Stora, nya stenkyrkor byggdes i Dals-Ed 1863 (i anslutning till äldre 
torn), i Färgelanda 1870 och i Erikstad 1881 (fig. 33). De förstnämnda var 
klassicistiska kyrkor i en lång tradition, medan Erikstads kyrka, ritad av 
J. E. Söderlund, med sina spetsbågiga fönster och trappgavlar på torn och 
långhus markant avvek från detta ideal. Här fanns också gotiserande inslag 
i interiören. 
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Tisselskog, uppförd 1877. 
Erikstad, uppförd 1880–81. Färgelanda, uppförd 1869–70. 

Högsäter, 

uppförd 1900–02. Edsleskog, uppförd 1902–05.
 

Sundals-Ryrs nya kyrka, uppförd 1903–06. 

–1350 1860 –1950 

1350 –1550 1950 – 

1550 –1760 Ospec. 

0 5  10M 1760 –1860 

Valbo-Ryr, uppförd 1902–03. 

Fig. 33 Ett urval kyrkor 
uppförda under perioden 
1860–1950 återgivna i skala 
1:800. 

Helt nya träkyrkor byggdes inte längre, men i Tisselskog (fig. 33) och 
Mo bygg des nya långhus av trä 1877 respektive 1880, i anslutning till beva
rade torn från äldre träkyrkor. Det vanliga var annars att nya torn byggdes 
i anslutning till de äldre tornlösa kyrkor som var så vanliga i Dalsland. 
Så skedde i Grinstad 1862, i Laxarby 1884 (fig. 23), i Nössemark 1890, i 
Bäcke 1892, i Ärtemark 1893 (fig. 23), i Ödskölt 1894, i Järbo 1924 (fig. 9), 
i Rölan da 1936 och i Rännelanda 1944 (fig. 30). I Bäcke, Ärtemark och 
Ödskölt var tornen ritade av Fredrik Lilljekvist, men alla numera ombyggda; 
i Järbo av Sten Branzell och i Rännelanda av Axel Forssén. 

Det redan antydda sammanhanget med Bohuslän markeras också av fyra 
stora nybyggen från det tidiga 1900-talet: Högsäter 1902 (fig. 7, 33, 36), 

Järn Omb. av långhus/kor 1861 Murverk 

Dals-Ed Nybyggnad 1861–63 Murverk 

Ödskölt Omb. av långhus/kor 1862 Trä 

Färgelanda Nybyggnad 1869–70 Murverk 

Brålanda Omb. av långhus/kor 1876 Murverk 

Tisselskog Nybyggnad 1877 Trä 

Erikstad Nybyggnad 1880–81 Murverk 

Mo Omb. av långhus/kor 1881 Trä 

Högsäter Nybyggnad 1900–02 Murverk 

Edsleskog Nybyggnad 1902–05 Murverk 

Valbo-Ryr Nybyggnad 1902–03 Murverk 

Sundals-Ryrs nya Nybyggnad 1903–06 Murverk 

Tab. 6. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1860–1950, i kronologisk ordning. 
Förklaringar till tabellen, se tab. 4, 
s. 30. 
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Fig. 34. Kyrkor uppförda under perio
den 1860–1950. I Tisselskog byggdes 
nytt långhus på platsen för en träkyrka 
från 1727, vars torn kvarstår. 

Fig. 35. Kyrkor som genomgått vikti
gare planförändring under perioden 
1860–1950.
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#
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 Trä 

Fig. 36. Högsäters kyrkas inredning 
med inventarier ritades av arkitekten, 
Adrian Crispin Peterson, och var klar 
vid invigningen 1902. Den är välbe
varad så när som på den målade vägg
dekor som togs bort vid restaureringen 
1978–80. Foto Rune Jacobsson 1985. 

Valbo-Ryr 1903, Edsleskog 1905 (fig. 33) och Sundals-Ryr 1906 (fig. 33, 
37). Utom Valbo-Ryr är de alla ritade av Adrian Crispin Peterson i Göte
borg, i nygotiska former, med höga tornspiror och detaljrika fasader, vit
putsade i Edsleskog och Valbo-Ryr, av grovhuggen granit i Sundals-Ryr,
av rött fasadtegel i Högsäter. De stora breda kyrkorummen med rikt utfor
made trävalv och arkitektritad inredning är i de båda sistnämnda fallen 
påfallande välbevarade.

För landsförsamlingar med begränsade resurser krävde byggen av detta 
slag en lång förberedelsetid och dessa stort tilltagna Dalslandskyrkor är vad 
rymligheten beträffar mindre ett svar på samtidens behov än på situationen 
några decennier tidigare. 

I landskapet är de ett frapperande inslag, Högsäters kyrka alldeles 
särskilt. Där har också, som på några andra håll i landet, den folkliga 
föreställningen varit levande att ritningar blivit förväxlade och att detta är 
förklaringen till kyrkans ovanliga form. Ur samma häpnad kommer också 
benämningen ”Dalslands domkyrka”. 
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Det var en förvåning som bland nationalromantikens dalslänningar snart
mätte sig med en annan: häpnaden över att den gamla, medeltida, kyrkan i
Högsäter revs så sent som 1909, några år efter att den nya stod färdig.

Kapellbyggandet under 1900-talet 
Efter det tidiga 1900-talet revs inte längre några gamla kyrkor i Dalsland 
och de få nybyggena var inte sockenkyrkor i egentlig mening utan kapell 
som byggdes på platser där det tidigare inte fanns någon kyrka och där 
initiativtagaren var en från församlingen fristående stiftelse (fig. 39). Av det 
slaget är den av Simon Svensson ritade kyrkan i Bengtsfors, färdig 1926, ett 
träkapell med valmat tak, något senare kompletterat med en klockstapel 
(fig. 38). Till samma kategori hör Timmerviks kapell från 1928, en enkel 
tegelbyggnad med västtorn. 

En mer genomarbetad form har Klöveskogs kapell från 1932. Det 
ritades av arkitekten Göran Pauli i nära anslutning till gamla kyrko
byggnadstraditioner, nationella och regionala. Torn och tornspira ger 
tydliga associationer till landskapets enda bevarade romanska kyrktorn, i 

Fig. 37. SundalsRyrs nya kyrka på 
Dalboslätten i södra Dalsland är upp
förd i granit 1903–06, och ritad av 
Adrian Crispin Peterson, arkitekt till 
många liknande kyrkor även i Bohus
län och Västergötland. Foto Jakob 
Lindblad 1998, SvK:s arkiv, RAÄ. 
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Fig. 38. Bengtsfors kyrka ligger sju 
kilometer från moderkyrkan i Ärte
marks socken i norra Dalsland. Den 
lilla träkyrkan byggdes 1926, för att 
invånarna i det växande Bengtsfors
skulle få egen kyrka på närmare håll. 
Klockstapeln tillkom 1933. Foto 
Göran Lindahl 2002.  

" 

" 

" 

" 

Fig. 39. Bevarade kapell uppförda 
under perioden 1860–1950. 1906–50
byggdes endast mindre kyrkor och 
kapell i Dalsland, som komplement till 
befintliga församlingskyrkor: Bengts
fors kyrka byggd 1926 (Ärtemark),
Timmerviks kyrka 1926–27 (Gestad),
Klöveskogs kyrka 1930–34 (Grinstad)
och Melleruds kapell 1931–32 (Holm). 

Bolstad (fig. 16). För dekorationsmåleriet svarade arkitekten Yngve Kernell, 
engagerad också i Timmervik. 

Det är samma princip som följdes vid restaureringarna: att få land
skapets kyrkor att så långt det var möjligt och så effektfullt som möjligt 
visa upp en lång historia. I nyrestaurerade Dalslandskyrkor betonades 
framför allt det tidiga 1700-talet: takmålningar av Erik Eriksson Grijs och 
Hans Georg Schüffner, predikstolar och andra inventarier av Nils Falk, 
Isak Schullström och Erik Grund, så långt det gick också medeltiden. Men 
att Dalslands museum i Åmål brunnit 1901 var en svår förlust. De på 20 
talet genomförda restaureringarna av träkyrkorna i Fröskog (Sven Brandel, 
1920–23) och Skållerud (Axel Forssén, 1924–25) var antikvariskt ambi
tiösa samtidigt som de pekade ut ett alldeles nytt ideal, i medveten motsats 
till sekelskiftets nya Dalslandskyrkor. 

Den enda större beställningen av alldeles ny kyrklig konst var Olle
Hjortzbergs arbete i samband med omgestaltningen av den nyklassicistiska 
interiören i Åmåls nya kyrka 1932–33: målningar på predikstol och läktar
bröstningar och den stora altartavlan ”På vandring mot den eviga staden” 
(fig. 42). 

Kontinuiteten kunde också betonas genom att övergivna kyrkor rustades 
upp och åter togs i bruk: så skedde 1918 med brukskyrkan i Billingsfors och
1944 med medeltidskyrkan i Sundals-Ryr. Den senare hade en rik inredning 
med ett målat tak av Schüffner och hör till de lyckade fallen av restaurerade 
ödekyrkor. Senare, men enklare exempel är den på 1840-talet övergivna 
medeltidskyrkan i Tösse (återinvigd 1961) och den 1806 övergivna 1600 
talskyrkan i Åmål (1968).

Liknande motivering fanns bakom återupprättandet av gamla kyrk
platser, som i Gestad 1919 och på flera andra håll i landskapet. Dessa åter
upprättade kyrkplatser, ordnade för friluftsgudstjänster, ofta med bevarade 
grundmurar och med sparsamt bevarade järnkors och gravstenar, skulle 
vara värda en studie i sig. Försedda med minnesstenar om den gamla kyr
kans historia, och stundom välskötta som parker, är de inget oväsentligt 
inslag i kulturlandskapet. 
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1 2 2 

Murverk Trä Murverk Trä 

A. Nybyggda kyrkor. B. Viktigare planförändringar av
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar). 

18 % 9 %  

C. Andel nyuppförda 
kyrkor. 

D. Andel kyrkorum som genomgått 
viktigare planförändring. 

kyrkorna 1860–1950 i siffror 

Diagrammen avser de 45 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång. 
Under perioden uppfördes 8 kyrkor, varav sju i murverk och en i trä (A). 
Andelen nyuppförda kyrkor vid periodens utgång utgjorde således 18 % 
(8 st.) av det totala beståndet (C). Viktigare planförändringar skedde under 
perioden i fyra kyrkor: Brålanda, Järn och Mo förlängdes i väster, medan 
Ödskölts kyrka erhöll ett nytt korparti (B). Andelen kyrkorum som vid 
periodens utgång genomgått viktigare planförändringar utgjorde således 9 % 
(4 st.) av det totala beståndet (D). 

Källor och litteratur 
Ahnlund, Henrik: ”Apropå en kyrkorestaurering”, i Hembygden 1980–81. 
Gunnäs, Sigfrid & Bertil Waldén: Kyrkor i Sundals härad, SvK vol. 34, Dalsland 

bd I:1, 1931. 
Kjellin, Helge; ”Karlstads stifts kyrkor”, i Karlstads stift i ord och bild, 1952. 
Repetzky, Henning: Die westschwedische Kirchenarchitektur des Göteborger 

Architekten Adrian C. Peterson. Sein Werk unter Berücksichtigung zeitgenös

sischer Vorgaben, 1998. Diss. 
Runelid, Effe: Dalslands kyrkor, 1984. 
Åman, Anders: ”Kyrkorna i det historiska landskapet”, i Tidevarv komma, tide

varv försvinna. Om det kyrkliga kulturarvet i Värmland och Dalsland, 1997. 
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Restaureringar från
1800-talets slut till i dag 
av Henrik Lindblad 

Uppgifterna om restaureringar i Dalslands kyrkor under 1800-talet är 
så fåtaliga att det är svårt att dra några slutsatser om händelseutveck
lingen. Under 1900-talets första decennier var inte heller åtgärderna
många. Men från 1920-talet fram till 1990 var aktivitetsgraden högre 
och påfallande jämn under årtiondena. En långsam ökning märks från
1920-talet till 1980-talet, det decennium då byggnadsarbetena i de dals
ländska kyrkorna varit som intensivast. Undantaget är krigsdecenniet,
1940-talet, men minskningen är liten. I andra landskap brukar 1950-talet 
vara en mycket intensiv restaureringsperiod, men i Dalsland skiljer det sig
inte från intilliggande decennier. Jämförelser kan göras med både Närke
och Värmland, där restaureringsaktiviteten var mycket ojämnare under
1900-talet.

Av de arkitektnamn som återkommer oftast märks framför allt Axel 
Forssén, som var verksam vid minst 13 olika restaureringar under mer än
30 års tid: från 1924 till 1957. Några andra arkitekter som förekommer
flera gånger är Ärland Noreen, Sven Brandel, Einar Lundberg och Jerk
Alton (tab. 7). 

Vad gjordes i kyrkorna? 
Hur såg de dalsländska kyrkorna ut vid tidpunkten för 1800-talets om
byggnader och restaureringar? I landskapet fanns relativt många tidiga
medeltida stenkyrkor kvar, om än kraftigt förändrade under senare tid
både exteriört och interiört. Liksom i Värmland var dock i kyrkorummen
endast enstaka inventarier från medeltiden bevarade, den fasta inredningen
och utsmyckningen härrörde från 1600-, 1700- och 1800-talen. 

1800-talet 
Under 1800-talets sista decennier moderniserades många dalsländska 
kyrkor avseende både funktion och form. Stilen var utpräglat dekorativ, 
ofta med inslag av nygotik. I kyrkorummen kläddes träkyrkornas tim
merväggar in med pärlspåntpanel, värmekaminer installerades och öppna 
bänkar ersatte de gamla slutna bänkinredningarna. Innertakens 1700 
talsmålningar doldes av panel eller vit färg. Inredningar från 1600- och 
1700-talen revs ut eller målades över, under större delen av 1800-talet ofta 
med vit färg. Exteriört ersattes träkyrkornas rödmålade spån med vitmålad 
brädpanel och stenkyrkorna putsades om och vitkalkades. Nya och större 
fönster togs upp och nya byggnadskroppar, som torn och vapenhus, till
kom. Kyrkor i Dalsland som restaurerats under det sena 1800-talet och 
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tidiga 1900-talet är t.ex. Bäcke, Gunnarsnäs, Laxarby, Mo, Skållerud, 
Steneby, Töftedal, Åmåls nya, Ärtemark, Ödskölt och Ör.

Träkyrkan i Mo från 1865 har fortfarande exteriören från ombyggnaden
1881 bevarad, med spetsbågiga fönsteröppningar, vitmålad brädfodring och
skiffertäckt sadeltak. I Gunnarsnäs stenkyrka, med ursprung i medeltiden,
upptogs större rundvälvda fönsteröppningar under 1800-talet. Det nuva
rande vapenhuset, liksom sakristian, tillfogades 1882. I kyrkorummet kläd
des det plana taket med pärlspåntpanel och 1904 sattes öppna bänkar in.

Laxarby kyrka, uppförd i trä under 1600-talet, fick år 1884 en kraftigt 
förändrad exteriör med ett nyuppfört torn och en i vitt avfärgad fasad i 
nygotik (fig. 40). Invändigt målades bl.a. takmålningarna över och väg
garna täcktes med pärlspåntpanel. 1800-talsexteriören är bevarad ännu 
i dag, men kyrkorummet har senare återrestaurerats. I Töftedal har träkyr
kan, uppförd under 1740-talet, likaså återrestaurerats under 1900-talet.
De rektangulära fönsteröppningarna från 1887, liksom altaruppsatsen 
från 1898, är dock bevarade. I Ärtemark, en stenkyrka ursprungligen från 
medeltiden, präglas exteriören fortfarande av ombyggnaden 1893, i nygotik 
med spetsbågiga fönsteröppningar och tillfogat västtorn med hög spira. I 
den medeltida stenkyrkan i Steneby har 1895 års dekorationer på inner
väggar och brädtak, som övermålades 1936, återställts vid en restaurering 
1984–85. I Ör revs innertaket med målningar från 1700-talet omkring år 
1900 för ett nytt, plant brädtak. 

Fredrik Lilljekvist restaurerade träkyrkorna i Bäcke och Ödskölt 1892
respektive 1894. I Bäcke kyrka från 1600-talets mitt skedde en omfat
tande tillbyggnad, då byggnadskroppar som sakristia, vapenhus och torn 
uppfördes. I kyrkorummet är bänkinredningen från 1890-talet bevarad.
I Ödskölt, byggd 1726, fick kyrkan bl.a. ett nytt västparti med gaveltorn, 
vars klockvåning var helt öppen under en plåtinklädd spira. Restaureringar 
under 1920-talet (Bäcke och Ödskölt) och 1959–60 (Ödskölt) har till stor 
del raderat ut Lilljekvists verk. 

1900-talet 
Under 1900-talets förra hälft skedde många återrestaureringar. Det senare
1800-talets tillägg betraktades som i stort sett värdelösa och ambitionen
var nu i stället att återskapa 1600- och 1700-talens kyrkorum och exteri
örer. De invändiga pärlspåntpanelerna, som dolde både väggar och äldre
innertak av trä, avlägsnades. Gammal inredning som altaruppsats, predik
stol och bänkar, rekonstruerades så långt möjligt. Övermålade tak- och
väggmålningar togs fram och konserverades.

De kyrkorum Axel Forssén (1888–1961) restaurerat har fått en stram 
och enkel karaktär i ljusa färger, oftast med vitputsade väggar. Exempel 
på detta finns i Ör, Rännelanda och Järn. I varje fall vid de tidigare res
taureringarna har tillägg från 1800-talets senare del, t.ex. dekorations
måleri och bänkinredningar, rensats bort. Ambitionen hos arkitekten har 
varit att återställa kyrkorummet till utseendet före det sena 1800-talets
förändringar, men förmodligen följde han inte alltid den ursprungliga färg
sättningen. Vid restaureringen av Skålleruds kyrka, som leddes av Forssén 
åren 1924–25, var avsikten att så långt möjligt återställa kyrkorummets 
1600- och 1700-talskaraktär. I Holms kyrka, en stenkyrka av medeltida 
ursprung, ansvarade Forssén för restaureringarna både 1927 och 1944–45. 
År 1887 hade den gamla bänkinredningen rivits ut och all inredning målats 
vit. Vid restaureringen 1927 avlägsnades bl.a. den vita färg som altarupp
sats och predikstol övermålats med. Knappt 20 år senare fullföljde Forssén 
restaureringen. Innertakets pärlspånt avlägsnades och underliggande tak-

axel forssén 
Skållerud 1924–25 
Holm 1927 
Ör 1938 
Rännelanda 1943–44 
Holm 1944–45 
Järn 1947 
Järbo 1948–49 

Dals-Ed 1949–50 

Sundals-Ryrs nya 1950–51 

Töftedal 1950 

Gesäter 1954 

Valbo-Ryr 1954 
Nössemark 1957–58 

sven brandel 
Vårvik 1922 
Fröskog 1923 
Ånimskog 1928–29 
Laxarby 1931–35 

ärland noreen 
Torrskog 1938–39 
Erikstad 1946 
Tösse nya 1948–50 
Steneby 1957–58 

Tab. 7. Arkitekter som förestått res
taureringar i fler än två Dalslandskyr
kor under 1900talet. 
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Fig. 40. Laxarby träkyrka från 1600
talet med korsarmar från 1759 fick 
ett torn på södra sidan, sockel, fasad
beklädnad och färg vid restaureringen 
1884. Foto Henrik Lindblad 1995, 
SvK:s arkiv, RAÄ. 

målningar från 1742 konserverades. Även den ursprungliga bemålningen 
på altaruppsats och predikstol togs fram. Bänkarna från 1887 byggdes om 
och ny puts lades på kyrkorummets väggar. 

I Sundals-Ryrs nya kyrka, uppförd 1903–06 med Adrian Crispin Peter-
son som arkitekt, gav Forssén vid restaureringen 1950–51 kyrkorummet
en ”vackrare och renare färgsättning” (ur restaureringsförslaget från
1946), vilket innebar betydligt ljusare färger än de föregående. År 1984
återställdes dock kyrkorummets ursprungliga färgsättning. Även kyrkan i
Valbo-Ryr blev vid Forsséns restaurering 1954 vitputsad invändigt, vilket
den fortfarande är. 

Sven Brandel (1886–1931) ansvarade i Dalsland för restaureringen av 
Fröskogs kyrka 1923. Med avsikten att framhäva kyrkorummets 1700 
talskaraktär avlägsnades bl.a. 1880-talets pappbeklädnad som dolde de 
bara timmerväggarna (fig. 25). Åren 1928–29 ledde han restaureringen
av Ånimskogs kyrka. Bl.a. byggdes den ursprungliga bänkinredningen om 
kraftigt, men med bibehållande av de gamla dörrarna. 

År 1931 gjorde Sven Brandel ett restaureringsprogram för Laxarby
kyrka, som hade förändrats vid en ombyggnad under det sena 1800-talet.
Emellertid dog arkitekten strax efter. Gustaf Clason övertog uppdraget och 
restaureringen utfördes fyra år senare. Äldre målningar och inredning åter
ställdes så långt möjligt i ursprungligt skick. Pärlspåntpanelen på väggarna 
ersattes dock med det då moderna materialet masonit. 

Gustaf Clason genomförde även tillsammans med konstnären Olle
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Hjortzberg den stora restaureringen av Åmåls nya kyrka 1932–33
(fig. 41–42). Förutom Hjortzbergs omfattande målningssvit på altartavla, 
predikstol och läktarbröstningar innebar restaureringen att innertaket, 
bänkinredningen och predikstolen byggdes om och dekormålning från sent 
1800-tal avlägsnades. Interiören blev därmed ett konsekvent genomfört 
1930-talsrum, radikalt förändrat men ändå i god harmoni med det klas
sicistiska grundtemat. 

Liksom Axel Forssén strävade Ärland Noreen (1888–1970) efter att ge
kyrkorummen en ljus färgskala och att avlägsna, eller dämpa, det sena 1800 
talets tillägg. I Ärtemark, som hade genomgått en omfattande ombyggnad
1893, förnyades 1937 den fasta inredningen. I Torrskog fick det vitputsade
kyrkorummet, liksom övrig färgsättning och fast inredning, sin nuvarande
karaktär vid en restaurering 1938–39. I Steneby lät Noreen år 1957 måla 
över dekorationerna från 1895. De återställdes dock på 1980-talet. 

I de 1800-talskyrkor som Noreen restaurerade på 1940-talet, Tösse nya 
kyrka, uppförd 1848, och Erikstads kyrka, uppförd 1880–81, har han inte 
gjort några radikala förändringar i den fasta inredningen. Den nuvarande 
färgsättningen i Tösse, med ljusrosa väggar och vitmålat trätunnvalv, här
rör från Noreens restaurering. 

Den enda restaurering som Erik Fant (1889–1954) ansvarade för i Dals
land var i Gunnarsnäs kyrka 1946. I sitt restaureringsprogram var Fant 
mycket kritisk till kyrkans utseende och förkastade i stort sett helt före
gående decenniers tillägg: ”Det plana taket är nu beklätt med en mycket 
missprydande pärlspåntpanel /…/. Bänkarna från 1904 äro av en trist bön-
husmodell /…/. Fönstren, troligen upptagna under 1800-talet, äro alltför 
stora och äro klumpigt utförda. /…/ Altaret är ett underligt konglomerat av 
äldre delar och har under tidernas lopp undergått flera förändringar.” 

Fant ville återskapa 1700-talsinteriören. Innertakets pärlspåntpanel av-
lägsnades och 1700-talsmålningarna togs fram. Altarpredikstolen demon
terades och predikstolen, ursprungligen från 1600-talet, återfick sin gamla 
plats. Altaruppsatsen från 1700-talet rekonstruerades. Långhuset fick åter
igen sluten bänkinredning. 

Under de senaste decennierna har de antikvariska principerna varit mer 
uttalade än under föregående år och större hänsyn har tagits även till senare 
tiders, t.ex. 1800-talets, tillägg. Men principerna fick, i varje fall under 

Fig. 41. Åmåls nya kyrka, byggd 
1801–06, restaurerades 1875–76, 
varvid bl.a. ett fönster i öster togs upp 
och inredningen förnyades. Foto tidigt 
1900tal, ATA. 
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Fig. 42. Åmåls nya kyrka fick sin 
nuvarande karaktär vid restaureringen 
1932–33, då mycket av 1870 talets 
tillägg togs bort och Olle Hjortzbergs 
målningar tillkom. Vykort, ca 1992, 
SvK:s arkiv, RAÄ. 

1960- och 1970-talen, ibland ge vika för experimenterande med nya mate
rial, som t.ex. plast- och alkydoljefärger. De allt större kraven på bekväm
lighet har också medfört omfattande ingrepp i form av serviceutrymmen, 
olika tekniska installationer och tilläggsisolering av väggar och vindar. De 
åtgärder som utförts under 1980- och 1990-talen handlar dock oftast om, 
förutom rent underhåll och konservering, att anpassa kyrkorummet till en 
krympande samling besökare, ändrade gudstjänstritualer och nya funk
tioner. Tidstypisk är den lillkyrka som 1978 efter ritningar av Rolf Bergh 
tillskapades i Tösse nya kyrka, med altare i norr (fig.32). Tvärgången i nord-
syd breddades och markerades med lampor på höga stativ. Möbleringen 
mot altaret sker med lösa stolar. 

I Högsäters kyrka utfördes en restaurering åren 1975–79, med Jerk 
Alton som arkitekt (fig.36). Vid detta tillfälle tillkom bl.a. läktarunderbygg
nader i norr och söder. I Laxarby hade kyrkan, som framgått ovan, restau
rerats 1935. År 1980–82, med Uno Asplund som arkitekt, ändrades kyrko
rummets färgsättning till en ljusare skala än förut. Väggarna fick en ton i 
svagt rosa och bänkarna laserades i blått. Med syftet att visa kyrkorummets 
ursprungliga utseende avlägsnades masoniten i hörnet vid orgeln, varvid 
timmerväggen blottades. Ett nytt skrank tillkom för att avskilja denna del 
av kyrkan. 

I Sundals-Ryrs kyrka från 1903–06 hade den ursprungliga färgsätt
ningen ändrats vid restaureringen 1950–51. År 1983 konstaterade landsan
tikvarie Henrik Ahnlund att ”interiören /…/ i hög grad förvanskats genom 
att Petersons effektfulla färgsättning ersatts med en genomgående ’såsig’ 
grågrön färgton.” I stor utsträckning återställdes den ursprungliga färg
sättningen av väggar, tak och inredning vid restaureringen 1984 (arkitekt:
Ture Jangvik), varför detta kan betraktas som en återrestaurering av en 
sen 1800-talsinteriör. I Brålanda kyrka uppfördes år 1990, under ledning 
av Jerk Alton, ett nytt vapenhus, i en stil som avsågs harmoniera med de 
äldre byggnadskropparna. I Holms kyrka (Ture Jangvik) gjordes 1992 koret
större genom att bänkarna längst fram togs bort och dopfunten flyttades. 
Vid ingången i vapenhuset byggdes ett modernt vindfång av metall. Utvän
digt putsades väggarna om. År 1992 målades hela interiören om i Ödskölts 
kyrka. I avsikt att ge mer plats i kyrkorummet togs bänkraderna längst 
fram vid koret bort, liksom längst bak vid vapenhuset. 
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Dalslands kyrkor – kulturarv 

och bebyggelsehistoria
 
av Birgitta Roeck Hansen 

Förutsättningarna 
Under äldre tider var Dalslands läge mer centralt än i dag. Landskapet 
hörde till ett västsvenskt kulturområde, där också Värmland och Västergöt
land ingick. Framför allt slättbygden hörde till den västgötska kultursfären. 
Läget som gränsland mot Norge gjorde landsdelen strategiskt viktig. Alla 
nuvarande socknar, utom Åmåls stadsförsamling, bildades under medel
tiden. Dalsland var då en del av Skara stift och inflytandet från Västergöt
land är märkbart i kyrkoarkitekturen ännu under 1600-talet.

Tre landskapsregioner kan urskiljas (fig. 2). Den norra delen av land
skapet utgörs av Värmlands och Dalslands dalbygder med omfattande 
sjösystem och markanta höjdskillnader. Området har begränsade odlings
förutsättningar och koloniserades till stora delar först under medeltiden. 
Socknarna omfattar ofta stora områden. Under slutet av 1600-talet och 
under 1700-talet kom tillgången på skog och vattenkraft i området att 
utnyttjas i flera anläggningar för bearbetning av järn från Bergslagen. Pro
duktionen kom från slutet av 1800-talet att inriktas mot massa och papper. 
Bohusläns och Dalslands dalbygder i sydväst utgörs av ett höglänt och sön
derbrutet landskap med breda dalgångar med odlingsbar jord. Valbodalen 
har varit bebodd sedan järnålder. Dalboslätten slutligen, landskapets syd
östra del mot Vänern som sträcker sig upp mot Tösse, är ett slättområde 
med hög uppodlingsgrad. Här fanns en av järnålderns kärnbygder och 
socknarna är relativt små till ytan. Kontrasten mellan de olika landskaps
typerna är slående och exponeras dessutom på en jämförelsevis liten yta. 
Det gör Dalsland till ett upplevelserikt landskap. Till intrycket bidrar de 
många små tätorterna, av vilka några är den gamla järnhanteringens arvta
gare, andra senare tillkomna. 

Byggnadsintensitet och regionala särdrag 
Av de medeltida kyrkorna byggdes hälften i trä och hälften i murverk. Inga 
av de medeltida träkyrkorna är bevarade. Sex kyrkor byggdes i tegel, ett 
exklusivt material som inte använts i de angränsande landskapens kyrkor. 
De flesta av de medeltida tegelkyrkorna låg på slätten men två fanns i de 
norra dalbygderna. Av dessa är särskilt den stora vallfartskyrkan i Edsle
skog intressant och gåtfull, eftersom ingenting i kyrkans närhet kan för
klara byggnadens storlek och speciella utformning. Den brann under 1500 
talet och revs slutligen 1902. 1905 ersattes den av en ny kyrka. 

Av övriga medeltida kyrkor återstår i dag endast murpartier, som ingår 
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i de nuvarande byggnaderna. De flesta finns på Dalboslätten. Oftast har 
den medeltida karaktären gått förlorad genom ombyggnader och det som 
återstår är svårt att datera. Den enda säkert romanska kyrkan är Bolstad,
troligen från 1140-talet. Den har västtorn och kan förmodas ha uppförts 
som privatkyrka för att senare inlemmas i sockenorganisationen. 

Byggnadsaktiviteten tycks ha varit mycket låg under senmedeltiden och 
fram till mitten av 1600-talet (fig. 43). Flera möjliga orsaker kan anföras. 
Dalsland kan ha drabbats hårt av både pest och krig. När folkökningen 
verkligen kom igång under senare delen av 1500-talet saknades former för 
hur kyrkobyggandet skulle organiseras och finansieras. Gustav Vasa hade 
berövat socknarna i hela landet huvuddelen av tiondet och det dröjde till 
1650 innan sockenstämmorna fick möjlighet att uttaxera medel och fatta 
beslut om deras användning. För Dalslands del inleddes därmed ett långt 
skede av livaktigt kyrkobyggande som sträckte sig till 1700-talets slut.

Landskapet fick också ett uppsving genom de järnbruk som etablera
des där det fanns tillgång till skog och vattenkraft. Många medeltida kyr
kor ersattes nu av nya eller kompletterades och utvidgades, de flesta mellan 
1650 och 1750 med uppehåll cirka 1680–1720 (fig. 44). Den typiska kyr
kan under perioden var en timrad byggnad med tresidig koravslutning, ofta 
utan torn. I de norra dalbygderna ersattes under 1600- och 1700-talen ett 
tiotal medeltida kyrkor av nya. Att det huvudsakligen var äldre träkyrkor 
som ersattes torde kunna förklaras av att de gamla stenkyrkorna var större 
och i bättre skick än de medeltida träkyrkorna i skogsbygden. Nära tjugo 
stenkyrkor ombyggdes, samtliga med tresidig koravslutning. Denna kor-
form fanns i Mariestads domkyrka och Karlstads första stenkyrka, vilka 
troligen verkat som förebilder. 

Framför allt innebar 1700-talets första hälft en blomstringstid för inte
riörkonsten. De plana innertaken försågs med målningar samtidigt som
träskulptörer med sinne för effekter bidrog med rikt utstyrda altaruppsatser
och predikstolar. Det var mästare som hade både Dalsland och västra Värm
land som sina arbetsfält.

   Tiden kring 1800 betydde början till något nytt. Rimligtvis kan det 
ha dröjt en tid innan man inom socknarna förstod att det nu handlade om 
folkökning av helt andra mått än tidigare. Tvärtemot vad man kunde vänta 
sig berördes inte bara periferin utan i än högre grad jordbrukssocknarna 
på Dalboslätten. Resultatet blev inte något försök att helt svara mot de 
nya kraven utan ett begränsat antal stora kyrkor, alla byggda i sten och 
präglade av Överintendentsämbetets direktiv. Under denna tid byggdes fem 
nya kyrkor, fyra stora stenkyrkor i slättlandskapet utmed Vänern samt en 
(Vårvik) i de norra dalbygderna. I Frändefors, Dalslands då folkrikaste för
samling, stod en ny, stor stenkyrka färdig år 1800. 

Åmåls nya stora stenkyrka, invigd 1806 och gemensam för stads- och
landsförsamlingen, ritades av arkitekten vid Överintendentsämbetet Per
Vilhelm Palmroth. Vårviks och Tösse nya kyrka ritades båda av läns
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Fig. 43. Kyrkobyggandet i perioder 
(äldre medeltid, yngre medeltid,
1550–1760, 1760–1860, 1860–1950).
Antal anger nybyggnader per årtionde. 
Kyrkor med oviss datering till medel
tid (ljusgrå stapel) har i diagrammet 
uppdelats i lika delar mellan äldre och 
yngre medeltid. Inga säkra dateringar 
till yngre medeltid har konstaterats. 
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Fig. 44. Antal nybyggnader (mörk 
stapel) och viktigare planföränd
ringar (ljus stapel) per årtionde. 
Med viktigare planförändring avses 
ombyggnad av långhus/kor och 
tillbyggnad av korsarm/ar. Endast 
kända årtal. Liksom i Värmland är 
den samlade byggnadsaktiviteten
störst under 1700talet, för att 
därefter sjunka. I de flesta andra 
landskap kulminerar kyrkobyggan
det under 1800talet. 

Fig. 45. Medeltidskyrkornas beva
randegrad. Någon helt bevarad 
medeltidskyrka finns inte i landskapet. 
Femton medeltidskyrkor är delvis 
bevarade, d.v.s. ursprungligt mur
verk ingår i varierande omfattning i 
långhus/kor. Samtliga har dock i ett 
senare skede om eller nybyggts. 
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byggmästare Carl Salin och invigdes på 1840-talet. Tösse nya kyrka är
den största i Dalsland och har ett dominerande läge på en höjd i slätt
landskapet.

När befolkningen minskade från och med slutet av 1800-talet skedde 
samtidigt en omflyttning från landsbygd till tätorter. De växande tätorterna, 
som i många fall var gamla bruksorter, låg ofta vid sidan av de gamla kyrk
platserna som därigenom blev mindre påverkade av den nya bebyggelsen 
än i många andra landskap: en äldre, spridd bebyggelsestruktur bevarades. 
Denna utveckling har också inneburit att många kyrkomiljöer har bevarats, 
åtminstone sedan mitten av 1800-talet. Under slutet av 1800-talet påverka
des kyrkobyggandet av den schartuanska väckelsen, framför allt i den södra 
delen av landskapet. 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet byggdes sju nya 
kyrkor, flertalet i den södra delen av landskapet och alla i sten eller tegel: 
Dals-Ed och Färgelanda i klassicistisk tradition medan Erikstad fick gotise
rande drag. Trots den pågående befolkningsminskningen byggdes fyra stora 
kyrkor under tidigt 1900-tal, nybyggen som mer motsvarade behoven när 
byggena började planeras några decennier tidigare: Högsäter, ibland kallad 
”Dalslands domkyrka”, Valbo-Ryr, Edsleskog och Sundals-Ryr. Alla kyr
korna utom Edsleskog ligger i den södra delen av landskapet och alla har 
nygotisk karaktär. De nya kyrkobyggnaderna placerades i närheten av den 
äldre kyrkplatsen och oftast betydligt högre i landskapet. Edsleskog, Hög
säter och Sundals-Ryr ritades av den produktive arkitekten Adrian Crispin 
Peterson i Göteborg.

Ett antal träkyrkor, de flesta i norr, fick under perioden torn eller nya 
långhus. Under tiden fram till 1950 byggdes inga nya församlingskyrkor, 
endast mindre annexkyrkor och kapell. 

Kyrkorna i dag 
Dalslands äldre kyrkor är i samtliga fall kraftigt förändrade genom ombygg
nader, restaureringar och återrestaureringar med varierande idémässiga 
utgångspunkter (fig. 45–46). En stiliserad beskrivning kan se ut så här: 
”Den typiska Dalslandskyrkan är en vitputsad och skiffertäckt stenkyrka 
med låga takfall. Murverket är delvis från medeltiden men efter många om- 
och tillbyggnader under 1700- och 1800-talen kan den äldsta historien 
bara anas. Byggnaden är tornlös eller har ett på 1700-talet tillbyggt torn,
eventuellt en skifferklädd klockstapel. Kyrkorummet är smalt, täckt av ett 
plant trätak, kanske med målningar av Hans Georg Schüffner, och även här 
har man vid 1900-talets restaureringar velat lyfta fram allt som är äldre än 
1800-talet” (Åman 1997). 

De flesta kyrkorna i Dalsland ligger lågt i det uppodlade landskapet, ofta
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vid sjöar och vattendrag. Ett fåtal medeltida kyrkplatser har ett högt och
dominerande läge, liksom några kyrkor byggda på 1700- och 1800-talen. 

1800-talets restaureringar av äldre stenkyrkor eller eftermedeltida trä
kyrkor innebar ofta vitmålning eller vitputsning såväl exteriört som interi
ört. Under den första hälften av 1900-talet försökte man utplåna spåren av 
det tidigare seklets förändringar medan man därefter har varit mer tolerant 
mot spåren från 1800-talet och inriktat sig på att visa kyrkobyggnadernas 
långa historia. Hälften av landskapets kyrkor ombyggdes eller restaurera
des mellan 1922 och 1958. Det gällde både trä- och stenkyrkor, från alla 
byggnadsperioder och spridda över landskapet. 

De restaureringar som utförts under de senaste decennierna har medfört 
förändringar främst i interiörerna. Under 1900-talet har också några tidi
gare övergivna äldre kyrkor rustats upp och på nytt tagits i bruk (Sundals-
Ryr, Tösse och Åmål). Intresset för kontinuiteten med tidigare perioder låg 
också bakom återupprättandet av gamla kyrkplatser, nu för friluftsguds
tjänster. 

Av äldre inredningar återstår oftast endast delar, som predikstolar 
(Gunnarsnäs, Sundals-Ryr, Dalskog) eller altaruppsatser (Järbo, Bolstad).
Påfallande är dock att mer än hälften av Dalslands bevarade kyrkor byggda 
före 1950 har kvar målningar eller träskulptur från senbarocken. Det är en 
större andel än i de flesta andra landskap. Säkert ligger resursbrist bakom 
den höga bevarandegraden, men rimligen också pietet och känsla för de 
gamla inventarierna. Skickliga västsvenska bildhuggare och målare har 
här samverkat och skapat kyrkorum med stor uttryckskraft. Bland de bäst 
bevarade är Dalskog och Fröskog, samt de ursprungligen medeltida kyrkor 
som ombyggts under 1600- och 1700-talen, Holm, Sundals-Ryrs gamla, 
Ånimskog, Ärtemark. I flera kyrkorum som förändrats under 1800-talet
återställdes 1600- och 1700-talskaraktären genom restaureringar på 1900 
talet (t.ex. i Skållerud). Undanställda och förvanskade inventarier konser
verades och sattes åter upp i kyrkan. 

Elva av landsbygdskyrkorna utgör riksintresse för kulturmiljövården 
eller ingår som en del i ett sådant område. Förutom dessa kyrkor finns 
flera kyrkomiljöer som bevarats relativt oförändrade sedan drygt 100 år 
tillbaka.

Källor och litteratur 
”Inventarium för kyrkorna i Skara stift 1583”, utg. Sven Lampa, i Västergötlands

fornminnesförenings tidskrift 1912. 
Åman, Anders: ”Kyrkorna i det historiska landskapet”, i Tidevarv komma, tide

varv försvinna. Om det kyrkliga kulturarvet i Värmland och Dalsland, 1997. 
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–1350 1760 –1860 

1860 –1950 

Flera byggnadsetapper 

Fig. 46. Helt bevarade kyrkor per 
period. Med helt bevarade kyrkor 
avses sådana som uppförts i en etapp 
och därefter inte genomgått ombygg
nad av långhus/kor. Det vita fältet 
markerar ombyggda kyrkor, d.v.s. 
kyrkor som innefattar flera byggnads
etapper i långhus/kor. I diagrammet 
ingår de i dag 45 bevarade kyrkor som 
fungerar eller tidigare har fungerat 
som huvudkyrkor i församlingar före 
1950. 

Ingen medeltidskyrka är helt beva
rad. Kyrkorna som uppförts efter 
med eltiden är i högre grad bevarade 
med intakt planform, och fördelar sig 
i tre jämnstora grupper. Ett karakte
ristiskt inslag för Dalsland är också de 
kyrkor med medeltida ursprung som 
byggts om i ett senare skede, och som 
nu präglas av flera byggnadsperioder. 

1350 –1550 

1550 –1760 
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Litteratur om Dalslands kyrkor
 
sammanställd av Ingrid Sjöström 

Litteraturen om de dalsländska kyrkorna är föga omfattande. Här förtecknas ett 
urval arbeten som berör flera kyrkobyggnader eller innehåller översikter om land
skapets kyrkoinredningar. Uppslagsböcker och encyklopedier tas ej upp här. 

Många av de enskilda kyrkorna beskrivs i kortare vägledningar av skiftande 
karaktär. De har tillkommit på församlingarnas initiativ och ingår inte i någon 
serie utgiven av län eller stift. Få Dalslandskyrkor har ägnats grundligare mono
grafier. Effe Runelids bok från 1984 är den enda mer utförliga text som behandlar 
samtliga kyrkor i landskapet. 

Brunius, Carl Georg: Antikvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohus

län, Dalsland, Wermland och Westergötland år 1838, 1839. — Reseskildring 
med beskrivningar av bl.a. kyrkor. 

Hallbäck, Sven Axel, landsantikvarie i Älvsborgs län: Medeltida dopfuntar på Dal, 

1959. Inventering med bild och kort text samt analys. – ”Det efterreformatoriska 
dekorativa kyrkomåleriet på Dal och i Västsverige”, samt ”Till Guds namns ähra 
och kyrkan till prydnad”, i Svenska turistföreningens årsskrift, 1981. – Dalsland, 

1982, översikt med ett kapitel om kyrkorna. – Hallbäck är även författaren till den 
fylliga kulturhistoriska översikten i Dalsland. Allhems landskapsböcker, 1959, där 
de äldre kyrkorna beskrivs i text och bilder. 

Hembygden, årsbok utgiven av Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund. 
Innehåller ofta uppsatser om kyrkor. Se även Waldén, B. 

Illerstad, Lennart: Nya svenska kyrkor, 2, Götaland, Rapport RAÄ, 1993. — Kata
log över kyrkor byggda 1920–84. Innehåller fem kyrkor i Dalsland. 

”Inventarium för kyrkorna i Skara stift 1583”, utg. Sven Lampa, i Västergötlands

fornminnesförenings tidskrift 1912. — Inventarielistan omfattar större delen av 
dåvarande Skara stift. 

Karlstads stift i ord och bild, 1952. — Innehåller en rad uppsatser om stiftets 
kyrkliga liv alltifrån kristnandet. Samtliga kyrkor avbildas med en exteriör och en 
interiör, med korta data om kyrkan. Se även Kjellin, H. 

Karlstads stifts julbok utkommer årligen och innehåller bl.a. notiser om genom
förda restaureringar. 
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Kjellin, Helge: ”Värmlands och Dalslands kyrkliga konst”, i Karlstads stift i ord 

och bild, 1952. — Uppsatsen av konsthistorikern och landsantikvarien vid Värm
lands museum Kjellin omfattar enbart medeltiden. Kjellin har även sammanställt 
notiserna om samtliga kyrkor i stiftsboken. 

Lignell, Anders: Beskrifning öfver Grefskapet Dal, 1851–52. — Prästen och forn
forskaren Lignell var kontraktsprost i Gillberga kontrakt, och riksantikvariens
ombud för Värmland och Dalsland. Beskrivningen tar upp uppgifter av alla slag om
natur och kultur, med kortare notiser om kyrkor.

Repetzky, Henning: Die westschwedische Kirchenarchitektur des Göteborger

Architekten Adrian C. Peterson. Sein Werk unter Berücksichtigung zeitgenössi

scher Vorgaben. Diss. Kiel 1998. — Behandlar utförligt de tre kyrkor i Dalsland 
som ritades av arkitekt A. C. Peterson. 

Runelid, Effe: Dalslands kyrkor, 1984. — Dalslands samtliga kyrkor presenteras 
av hembygdsforskaren och rektorn Runelid i text och bild kontraktsvis. 

Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium: Gunnäs, Sigfrid & Bertil Waldén: 
Kyrkor i Sundals härad, SvK vol. 34, Dalsland bd I:1, 1931. — Skriften behandlar 
utförligt tio kyrkor i häradet, de enda i Dalsland som utkommit i SvK-serien. 

Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Om det kyrkliga kulturarvet i Värmland och 

Dalsland. Utg. av Karlstads stift i projektet Tidernas kyrka, 1997. — Innehåller 13
uppsatser, bl.a. en jämförelse mellan Dalslands och Värmlands kyrkor av Anders 
Åman. 

Västgöta-Dal, årsbok för Älvsborgs läns museum, Vänersborg, 1983–. — Inne
håller ofta uppsatser om kyrkor. Årsboken 1995/96 hade temat ”Kyrkan. Om kyr
kobyggare och tro” med ett tjugotal korta uppsatser om kyrkor och kyrklig konst 
i Västsverige, bl.a. Karl-Arne Karlsson, ”Älvsborgs 1000-åriga kyrkobyggnads
historia” och Christian Aarsrud, ”Begravningsskick och gravvårdar”, en utförlig 
inventering av Dalslands kyrkogårdar, kors och gravstenar. Flera kapitel behandlar 
restaureringar och konservering med dalsländska exempel. 

Waldén, Bertil: ”Ur Dalslands kyrkoinventarium”, i Hembygden 1929. — Genom
gång av en mängd olika inventarier i dalsländska kyrkor. Waldén var fil.dr i 
konsthistoria, landsantikvarie och chef för Örebro läns museum. Se även Sveriges 

Kyrkor. 
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Register
 
Register över orter och personer. Kyrkans eller kapellets namn anges endast i de 
fall flera finns på orten. Referenser, fotografer och författare är ej indexerade. För 
förteckning av samtliga församlingar i Dalsland 1950 hänvisas till tab. 1, s. 13. Fet
kursiv stil anger illustration. 
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Medeltidskyrka helt eller delvis bevarad 

Kyrka uppförd 1550–1760 

Kyrka uppförd 1760–1860 

Kyrka uppförd 1860–1950 

DALSLAND 
LANDSKAPETS KYRKOR 
I Dalsland är 45 församlingskyrkor 
byggda före 1950 bevarade. Vi 
känner till nästan lika många före
gångare till de stående kyrkorna. I 
alla socknar har medeltida kyrkor 
funnits. Av dem återstår ingen 
i ursprunglig form, tretton har 
kraftigt ombyggts, resten är ersatta 
av senare kyrkor. Nybyggandet 
ägde rum främst under 1600- talets 
senare del och vid 1700- och 
1800-talens slut. 

Flertalet dalsländska kyrkor är 
ganska oansenliga långhuskyrkor 
med låga torn eller tornlösa, avfär
gade i vitt, ofta om- och tillbyggda. 
Ett enkelt yttre rymmer ofta rika 
interiörer, med verk av intressanta 
lokala mästare. Ur mängden skiljer 
sig några grupper välbevarade och 
mer påkostade kyrkor: senbarock
ens träkyrkor med målade tak och 
praktfulla inventarier, nyklassicis
mens ståtliga och välproportione
rade murverkskyrkor samt det sena 
1800-talets stora nygotiska kyrkor 
med tidstypisk inredning. 

I denna rapport ges en översikt 
av alla Dalslands kyrkor, både de 
som är bevarade och de som för
svunnit. Kartor och diagram visar 
kyrkobyggandets kronologi från 
medeltid till 1950. Restaureringar 
följs fram till nutid. 

Rapporten ingår i en serie som 
kommer att omfatta samtliga 
landskap. Hela serien ger ett rikt 
grundmaterial av värde för alla 
som intresserar sig för Sveriges 
bebyggelsehistoria och det kyrkliga 
kulturarvet. 

Forskningsprojektet 
Sockenkyrkorna. 
Kulturarv och bebyggelsehistoria 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 




