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Dalarnas församlingskyrkor 1950 
Kartan visar byggnadsperioder för Dalarnas kyrkor. Av 58 kyrkor som är eller har 
varit huvudkyrka i en församling bildad före 1950 är 57 bevarade i dag. Aspeboda 
kyrka som byggdes 1669–81 brann 1959. Av de fyrtiotal kyrkor som byggdes på 
medeltiden är endast tre helt bevarade, alla i kärnbygden söder om sjön Runn, 
medan fjorton har förändrats under 1600-talet eller senare. 1600- talet och 1700- 
talets början var Dalarnas stora kyrkobyggnadsperiod, både när det gällde att bygga 
om och att bygga nytt. Nybyggandet 1760–1860 var också omfattande, medan 
ganska få kyrkor byggdes 1860–1950. På rapportens baksida återges en något för
enklad kartbild över församlingskyrkorna i hela riket. 



Fylld prick anger period för uppförande. 

Inre ring anger period för eftermedeltida 
ombyggnad av långhus/kor. 

Yttre ring anger period för eftermedeltida 
tillbyggnad av korsarmar. 

Exempel: medeltida kyrka, ombyggd i långhus/kor 
1760–1860,  tillbyggd med korsarmar1760–1860. 

Medeltiden 

1550–1760 

1760–1860 

1860–1950 
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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 
likformiga basuppgifter om samtliga kyrkor och deras miljöer kan vi göra jämfö
relser 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 Bebyggelseregistret 
– Kulturhistorisk bebyggelseinformation. Materialet blir en värdefull kunskaps
källa för kulturmiljövården 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. 

Inger Liliequist 

Riksantikvarie 





 

 

 
 

  

Inledning
 
av Ingrid Sjöström 

Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehis
toria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrko
byggandet i landskapet Dalarna från medeltiden till 1950. Rapporten är en 
del i en serie där samtliga landskap ingår. Resultaten av projektet redovisas 
också i den rikstäckande rapporten Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyg
gelsehistoria, red. M. Dahlberg och K. Franzén, 2008. Här beskrivs utför
ligt projektets förutsättningar och metodiska tillvägagångssätt. I samarbete 
med Riksantikvarieämbetet görs vidare projektets uppgifter om de enskilda 
kyrkomiljöerna och kyrkorna successivt tillgängliga via Internet. 

sockenkyrkoprojektet 
Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från Riks
bankens Jubileumsfond pågått 1996–2001 med Riksantikvarieämbetet som 
huvudman. Projektet har haft som mål att behandla Sveriges kyrkor byggda 
före 1950, med tonvikt på de ca 2 600 församlingskyrkorna. Kyrkorna och 
deras närmiljö har studerats 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 församlingar. 
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. Det 
går att urskilja regionala kulturgränser som inte alltid sammanfaller med 
de administrativa gränserna. Påfallande är de stora variationerna både över 
tid och mellan olika regioner. 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 inter
nationellt sett sina specifika karaktärsdrag bland annat genom sin ringa 
storlek och genom att den oftast saknat centrala funktioner utöver de rent 
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kyrkliga. I allmänhet finns inte det omfattande sociala och kommersiella liv 
som präglar den kontinentala byn. Projektet har stickprovsmässigt under
sökt hur stor del av landets kyrkomiljöer som ännu är bevarade, samt vilka 
regionala särdrag som kan knytas till allmänna geografiska strukturer. 

Forskarna inom projektet är arkitekturhistoriker, konstvetare, kultur
geografer och religionsvetare. Tillsammans har vi sökt teckna bakgrund 
och orsakssammanhang till kyrkobyggandet och till kyrkornas lokalisering,
utformning och användning. Kyrkorna speglar ambitioner, idéer, tillgång 
till – eller brist på – kompetens, material och resurser under olika skeden. 
Kyrkorna är scener för kyrkligt liv och religiös gemenskap, men också för 
relationer inom och mellan sociala grupper. Kyrkorna har fungerat som 
offentliga rum och informationscentra. Lokalsamhällets värld mötte här 
överhetens, genom kungörelser, påbud och impulser från läns- och stifts
städer eller från huvudstaden. För den kyrkohistoriska bakgrunden hänvi
sas till det genom Svenska kyrkans forskningsråd nyligen fullbordade verket 
Sveriges kyrkohistoria. 

Projektet har i samarbete med Riksantikvarieämbetets kulturdataenhet 
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. En digital plan
ritning, 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 arkivmaterial i Antikvarisk-topogra
fiska arkivet i Stockholm (ATA). Många kyrkor, dock ej alla, är besökta och 
studerade på plats av en eller flera projektmedarbetare. 

Detta basmaterial ligger till grund för rapporternas översiktstexter, 
kartor, tabeller, diagram och planritningar. De är utförda efter en enhet
lig mall för alla landskapsrapporter, för att möjliggöra jämförelser. Med 
den väldiga mångfald och rikedom som kyrkorna visar i gestaltning, inred
ning och inventarier måste projektet med nödvändighet arbeta översiktligt. 
Tendenser och utvecklingslinjer analyseras och belyses med valda exempel. 
Många detaljfrågor och specialproblem återstår att behandla. Att visa på 
forskningsbehov och uppslag till fördjupade studier är en viktig sidofunk
tion för projektet. Påpekanden, kompletterande upplysningar och annat 
informationsutbyte kring rapporten är därför välkomna. 

dalarnas kyrkor 
Dalarna och Småland är de enda landskapsnamnen i Sverige som har plu
ralform, Dalarna allra tydligast. Det är främst de breda dalgångarna längs 
Öster- och Västerdalälven och längs Dalälven som avses, men namnfor
men framhäver också mängden av bygder med olika natur- och kulturprä
gel. Över tiden har kontrasterna accentuerats mellan de leende älvdalarna 
och Siljansbygden å ena sidan och de moderna industrisamhällena i södra 
Dalarna å den andra. Dalarna kan med sin mångskiftande topografi inde
las på olika sätt, med hänsyn till såväl näringsgeografi och natur, som till 
administrativa gränser. Två olika modeller tillämpas i denna rapport. 

Mångfald utmärker även kyrkorna, mindre beroende på regionala skill
nader än på att de tillkommit under olika tider och genomgått många för
ändringar. Sedan medeltiden fram till 1950 känner vi till mer än hundra
kyrkobyggen, varav ett tiotal avser nybygge flera gånger i samma socken. Ett
fyrtiotal kyrkor tillkom redan under medeltiden. Av dessa drygt hundra åter
står i dag 57 sockenkyrkor. Endast tre är helt bevarade från medeltiden, elva
från tiden 1550–1760, 19 från tiden 1760–1860 och sex från 1860–1950. 
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Som sockenkyrka räknas här utöver socknarnas huvudkyrkor ytterligare
tolv kyrkor som tidvis haft sådan status, tidvis varit underordnad kyrka i
kapell- eller annexförsamling. Kapell och annex som inte har varit huvud
kyrka medtages inte i rapportens sammanfattande statistiska sammanställ
ningar. Bevarade kapell äldre än 1950 redovisas särskilt på sidan 80. 

Eftersom funktion och namnskick växlat över tid, är det inte alltid helt 
lätt att sortera de olika kyrkotyperna. I Dalarna har sockenstrukturen väx
lat ovanligt mycket genom åren. De medeltida kända socknarna var 27, år 
1760 hade antalet ökat till 51, medan de var 60 år 1950. I jämförelse med 
grannlandskapet Värmland, av ungefär samma storlek, har Dalarna betyd
ligt färre socknar, varav många tidigt haft extremt höga befolkningstal. 
Det är en av orsakerna till att Dalarna har färre, men i gengäld ofta större 
sockenkyrkor än Värmland. I stället för att dela upp socknarna valde man 
ofta att komplettera huvudkyrkan med kapell eller annexkyrkor. 

Jämfört med andra skogrika landskap har Dalarna en ovanligt hög 
andel stenkyrkor. Av de sockenkyrkobyggen vi känner till är drygt hälften 
murverksbyggen. Dock får man räkna med att det byggts många fler trä
kyrkor än som finns dokumenterat, särskilt under den tidiga medeltiden. 
Inga medeltida träkyrkor har bevarats. Sexton träkyrkor och lika många 
kapell är bevarade, byggda 1550–1950. De många små träkyrkorna och 
kapellen, ofta rödfärgade och spånklädda, smälter väl in i den traditionella 
dalabebyggelsen. I det inre är många genuina inredningar från 1600-talet
bevarade, t.ex. i Särna, Amsberg och Enviken. Den kanske förnämsta trä
kyrkan, den i Aspeboda, har tyvärr gått förlorad genom brand. 

Av det trettiotal stenkyrkor som uppfördes på senmedeltiden är tre helt 
bevarade, medan cirka femton ombyggts kraftigt under senare tid, främst 
under 1600-talet och resten ersatts av nybyggen. Många av de medeltida kyr
korna fick häpnadsväckande mått och flera skepp, som i Stora Tuna, Stora
Kopparberg, Mora och Leksand. Denna storstilade och för landet unika 
tradition fortsatte under 1600- och 1700-talet, både när man utvidgade 
äldre kyrkor och byggde nya. De många breda, ljusa och praktfullt inredda 
kyrkorna från denna tid, som exempelvis Grangärde och Söderbärke, vitt
nar om hur både folkmängd och tillgångar kraftigt ökade i Bergslagen och 
Siljansbygden. Nybyggandet kulminerade under tiden 1760–1860, då nära 
tjugo ljusputsade nyklassicistiska stenkyrkor tillkom, även de ofta av ansen
liga dimensioner, som i Sollerön och Lima. Därefter var behovet i stort sett 
fyllt, men ett par kyrkor från 1800-talets slut fick också stora mått: Ore
och Siljansnäs. Under 1900-talet var det mest stadsdelskyrkor och kapell 
i de växande städerna som uppfördes. Arkitekterna sysselsattes i stigande 
grad med att restaurera befintliga kyrkor i enlighet med rådande smakideal. 

Litteraturen om Dalarnas kyrkor är omfattande men fragmentarisk. 
Antalet enskilda kyrkobeskrivningar och sockenhistoriker är anslående, 
men sammanfattande översikter saknas i stort sett. Det konsthistoriska 
studiet startade tidigt genom Gerda Boëthius, chef för Zornmuseet i Mora. 
Hon bidrog med flera volymer i serien Sveriges Kyrkor mellan åren 1916
och 1941, omfattande sammanlagt 19 sockenkyrkor och fyra kapell. Mot 
författarens engagerade och inträngande studium av äldre skeden kontras
terar hennes ointresse för senare perioders kyrkor, liksom för restaurering
arna av äldre kyrkor. De innehållsrika volymer av Sveriges Kyrkor av Mats 
Bergman, som utgavs 1984–89, rörande sex sockenkyrkor och lika många 
kapell, ger mer utrymme åt sentida förändringar. 

Samtliga landskapets kyrkor och kapell intill nutid finns med i Hakon 
Ahlbergs fylliga och välillustrerade Dalarnas kyrkor i ord och bild 1996, 
byggd på rikhaltig litteratur. De många skrifter, som utgivits av Västerås 
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stifts kyrkobeskrivningskommitté ger också god vägledning. Bland de fliti
gaste författarna i denna serie är kyrkoherde Sune Garmo, som står för mer 
än hälften av de hittills utkomna beskrivningarna. En sammanställning 
av viktigare litteratur om Dalarnas kyrkor återfinns i slutet av rapporten. 
Använd speciallitteratur redovisas däremot i anslutning till varje kapitel. 

Landskapsrapporten inleds av en presentation av området ur ett kul
turgeografiskt perspektiv. De följande kapitlen om kyrkolandskapets histo
ria är kronologiskt upplagda och indelade efter de perioder som projektet 
arbetar med: medeltiden (uppdelad i äldre och yngre medeltid), 1550–1760, 
1760–1860 och 1860–1950 (med senare renoveringar). Tidsgränserna är 
upprättade av praktiska skäl för att göra det möjligt att grovt kunna sortera 
materialet och göra jämförelser mellan olika landskap. Rapporten avslutas 
med en sammanfattande karakteristik och analys av landskapets kyrkobyg
gande med tonvikt på det för Dalarna typiska i relation till landet i övrigt. 

Sockenkyrkoprojektet har även undersökt bevarade bänklängder i landet 
för att kartlägga de olika principer som varit vägledande för fördelningen 
av platserna i bänkarna under 1600-, 1700- och 1800-talen. Förhållandena
i Dalarna redovisas i ett särskilt avsnitt. Bänklängdsmaterialet för hela riket 
finns sammanställt i en särskild rapport. 

Studierna rörande Dalarnas kyrkor utfördes huvudsakligen 2005–06, 
med slutlig kontroll 2008. Arbetet har skett i kontakt med landskapets 
antikvariska expertis vid länsstyrelser och länsmuseer. Vi har fått många 
värdefulla synpunkter och påpekanden, för vilka vi framför ett varmt tack. 

Rapportens författare 
Ann Catherine Bonnier är docent i konstvetenskap, Stockholms universitet. 

Markus Dahlberg är fil.dr i konstvetenskap, Göteborgs universitet, anti
kvarie vid Riksantikvarieämbetet. 

Kristina Franzén är fil.dr i kulturgeografi, Stockholms universitet, verksam 
vid Riksantikvarieämbetet. 

Margareta Kempff Östlind är fil.dr i konstvetenskap, Stockholms univer
sitet. 

Göran Lindahl är konstvetare och professor em. i arkitekturens historia vid 
Konsthögskolans arkitekturskola, Stockholm. 

Gunnar Risberg är fil. kand i kulturgeografi, Stockholms universitet. 

Ingrid Sjöström är docent i konstvetenskap, Stockholms universitet. 

Anders Åman (†) var professor em. i konstvetenskap, Uppsala universitet. 

Förkortningar 
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet, RAÄ 
DS Diplomatarium Suecanum 
RAÄ Riksantikvarieämbetet 
SHM Statens historiska museum 
SvK Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, RAÄ 
ULA Uppsala landsarkiv 
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Kyrkan i landskapet
 
av Kristina Franzén och Gunnar Risberg 

Administrativ och kyrklig indelning 
Dalarnas landskap sammanfaller i stort sett med Dalarnas län. Av de områ
den som faller inom Dalarnas landskap men har annan länstillhörighet är 
Hamra det största undantaget. Kapellaget tillhör sedan sin tillkomst 1846
Los församling i Hälsingland. Mindre områden med annan länstillhörighet 
är: en del av Rämmens socken som hör till Värmlands län, del av Rams-
bergs socken (Örebro län) och del av Västanfors (Västmanlands län). 

I Dalalagen från början av 1300-talet nämns att landskapet är indelat i 
tredingar. Vad de omfattat lämnas dock inga uppgifter om. Det är emeller
tid inte otänkbart att de tre tredingarna stämmer ganska väl med de senare 
benämningarna Österdalarna, Västerdalarna och Dalabergslagen. Till 
Dalabergslagen hörde inpå 1600-talet även Norbergs och Skinnskattebergs 
bergslager i Västmanland. Till landskapet hör numera också det s.k. Norra 
Dalarna med fjällsocknarna Särna och Idre som blev svenska på 1600-talet.
Dalarna styrdes administrativt av fogden i Västerås och kronans fogdar satt 
på kungsgården i Husby socken. 

Den finska invandringen från sent 1500-tal blev problematisk för pasto
ralvården. De nya bosättningarna i de tidigare obebodda skogarna i norra 
Dalarna och västra Hälsingland hade orimligt långa avstånd till kyrkor och 
präst. Förhållandena förbättrades 1846, då Los bröts ur Färila som egen 
församling, och Hamra kapellag bildades inom denna. Den nya försam
lingen omfattade delar av Mora och Orsa socknar i Dalarna, del av Lillhär
dal i Härjedalen, del av Sveg och Ytterhogdal i Jämtland och del av Färila i 
Hälsingland. Kyrkan samt församlingens huvuddel ligger inom landskapet 
Hälsingland och tillhör Uppsala stift. Orsa finnmark kom från församling
ens bildande att ingå i Hamra kapellag. 1856 fördes även byn Fågelsjö i 
Mora finnmark (då tillhörande Svegs församling) till Los. Länsgränserna 
justerades 1864, för att bättre överensstämma med den nya socken- och 
stiftsgränsen. 

Kyrkligt hör Dalarna till Västerås stift och var år 1950 indelat i 58 för
samlingar (fig. 1). Majoriteten är medeltida församlingar men i flertalet fall 
har förhållandena ändrats under 1500- och 1600-talen. Dels har delar av 
församlingar brutits ut som kapellförsamlingar eller kapellag, dels har tidi
gare kapell- och annexförsamlingar blivit egna. Under 1700- och 1800 
talen fortsatte församlingsnybildningen. Under tidernas lopp har också 
församlingar som brutits ur moderförsamlingar senare återförts, när inte 
tillräckligt befolkningsunderlag funnits. Det har kunnat röra sig om mindre 
församlingar som tillkommit i samband med bruksrörelsen för att sedan 
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Församlingar förtecknade i nummerordning Församlingar förtecknade i bokstavsordning 

1 Idre 

2 Särna 

3 Transtrand 

4 Älvdalen 

5 Lima 

6 Venjan 

7 Mora 

8 Våmhus 

9 Orsa 

10 Hamra 

11 Ore 

12 Boda 

13 Rättvik 

14 Bingsjö-Dådran 

15 Enviken 

16 Svartnäs 

17 Svärdsjö 

18 Sundborn 

19 Stora Kopparberg 

20 Bjursås 

21 Leksand 

22 Siljansnäs 

23 Sollerön 

24 Järna 

25 Malung 

26 Äppelbo 

27 Säfsnäs 

28 Nås 

29 Floda 

30 Djura 

31 Ål 

32 Gagnef 

33 Mockfjärd 

34 Grangärde 

35 Stora Tuna 

36 Aspeboda 

37 Falu Kristine 

38 Hosjö 

39 Vika 

40 Stora Skedvi 

41 Husby 

42 By 

43 Folkärna 

44 Garpenberg 

45 Grytnäs 

46 Avesta 

47 Hedemora lands 

48 Hedemora stads 

49 Säters lands 

50 Säters stads 

51 Gustafs 

52 Torsång 

53 Silvberg 

54 Ludvika 

55 Grängesberg 

56 Norrbärke 

57 Söderbärke 

58 Malingsbo 

36 Aspeboda 

46 Avesta 

14 Bingsjö-Dådran 

20 Bjursås 

12 Boda 

42 By 

30 Djura 

15 Enviken 

37 Falu Kristine 

29 Floda 

43 Folkärna 

32 Gagnef 

44 Garpenberg 

34 Grangärde 

45 Grytnäs 

55 Grängesberg 

51 Gustafs 

10 Hamra 

47 Hedemora lands 

48 Hedemora stads 

38 Hosjö 

41 Husby 

1 Idre 

24 Järna 

21 Leksand 

5 Lima 

54 Ludvika 

58 Malingsbo 

25 Malung 

33 Mockfjärd 

7 Mora 

56 Norrbärke 

28 Nås 

11 Ore 

9 Orsa 

13 Rättvik 

22 Siljansnäs 

53 Silvberg 

23 Sollerön 

19 Stora Kopparberg 

40 Stora Skedvi 

35 Stora Tuna 

18 Sundborn 

16 Svartnäs 

17 Svärdsjö 

27 Säfsnäs 

2 Särna 

49 Säters lands 

50 Säters stads 

57 Söderbärke 

52 Torsång 

3 Transtrand 

6 Venjan 

39 Vika 

8 Våmhus 

31 Ål 

4 Älvdalen 

26 Äppelbo 

försvinna när konjunkturen vänt. Ett exempel är Malingsbo som bildades
som kapellag under Söderbärke omkring år 1650, för att sedan brytas ut 
som egen församling 1708 och åter uppgå i Söderbärke 1970. Även för
hållandet mellan stads- och landsförsamlingar har växlat. Säters stadsför
samling bröts ut från landsförsamlingen 1642 för att sedan införliva lands
församlingen 1952. Ytterligare förändringar i församlingsstrukturen följde 
framför allt under 1900-talets senare del, i Dalarna likväl som i övriga 
landet. Sammantaget kännetecknas församlingsbildningen i Dalarna av 
ganska stor föränderlighet. Efter sekelskiftet 2000 har antalet församlingar 
minskat, och beslut föreligger (2009) om ytterligare sammanläggningar. 

Dalarnas landskapsbild 
Kulturlandskapet i Dalarna har i stor utsträckning formats av Dalälvens 
flöde genom landskapet. Ja, själva namnet Dalarna kan härledas från älvens 
båda huvuddalgångar uppströms sammanflödet vid Djurås i Djura socken. 
Söder därom utbreder sig ett slättlandskap utmed älven vars mäktighet har 
få motsvarigheter i landet i övrigt. 

På sin väg mot havet passerar Dalälven högsta kustlinjen ungefär i nivå 
med Siljan. Detta innebär att älvdalarna norr därom är trånga – det är 
egentligen bara flodsedimenten utefter själva älvfåran som kunnat odlas 

Tab. 1, fig. 1. Dalarnas församlingar 
1950. Församlingarna är betecknade 
med siffror och kan avläsas i tabellen 
i nummerordning respektive alfabetisk 
ordning.

Rapportens kartor visar antingen 
1750, 1800, 1850, 1900 eller 1950 års 
församlingar (ritade efter nuvarande 
gränser), beroende på kartans inne
håll. Gränsen mellan Söderbärke och 
Malingsbo är justerad av Sockenkyr
koprojektet. Kartor som visar medel
tida förhållanden baseras på 1750 års 
församlingar. 
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upp. Nedanför högsta kustlinjen har däremot en djup havsvik tidigare 
trängt in i landet och i detta vatten har älven avsatt sitt slam och grus. Detta 
har medfört att sediment av mo och mjäla breder ut sig på ömse sidor om 
älven, från Stora Tuna och nedströms. Landskapet växlar alltså karaktär 
just här, när vi färdas längs älven mot sydost. 

Vid sidan av huvudälven förekommer mindre odlingsbygder i anslutning
till sjösediment och andra älvdalar, bl.a. de som ansluter till Dalälven. Exem
pel på sådana bygder finner vi i Ludvikatrakten och runt Falun. Det går en
skarp bebyggelsehistorisk gräns genom landskapet Dalarna. Människorna
som bebott sedimentslätterna utefter den södra delen av Dalälvens lopp har
tidigt haft administrativa och ekonomiska kontakter med Mälardalen och
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södra Norrlands kusttrakter. Bebyggelsen har här i likhet med övriga öst
svenska förhållanden vanligtvis formats till mindre byar, som ligger relativt
tätt i landskapet. I södra och mellersta Dalarna har också den tidiga indu
strialiseringen och gruvbrytningen påverkat bebyggelsebilden och kyrkobyg
gandet. Dessa tydliga naturgeografiska drag har Norrlandskaraktär. 

Över högsta kustlinjen ser bebyggelsemönstret annorlunda ut. Till stora
delar beror detta på goda odlingsförhållanden betingade av kalkrik morän
från Siljansringen, som omfattar Boda och Ore socknar. Men de kulturella
förhållandena är också annorlunda än i landskapet i övrigt. Här har man
utnyttjat s.k. sämjodelning under lång tid. Detta arvssystem innebar att alla
barn fick arvslotter i inägomark, vilket ledde till ett uppsplittrat odlingsland
skap med många gårdar i varje by. Det är inte ovanligt med upp mot 50–60
fastigheter i byarna. Försörjningsfrågornas lösning har sammanlänkat famil
jer och släkter till stora sociala system där både arv och giftermål styrdes av
ett raffinerat regelverk. Detta har i sin tur medfört att gårdsnivån administra
tivt sett har fått ge vika för en tydligt utformad sockengemenskap. Sålunda
var de äldre skattläggningssystemen inte relaterade till gården utan till sock
nen – man överlät åt sockenmenigheten att beskatta sig själv. Socknen har
alltså en stark ställning i övre Dalarna genom detta sociala och ekonomiska
sammanhang. Dessutom har sämjodelningen lett till att socknarnas befolk
ningstal blivit omfattande. 

Topografisk indelning 
Topografiskt-geologiskt kan landskapet grovt indelas i regioner med likartad
karaktär: skogsbygd, odlingsbygd och bergslag (fig. 3). För hela landskapet
gäller att odlingsbygderna återfinns längs sjöstränder och älvdalar. Land
skapet är som helhet mycket sjörikt och små öppna marker förekommer
längs sjöarna, med undantag av de minsta och nordligaste. De mest fram
trädande odlingsbygderna finns framför allt i Siljansbygden kring den s.k.
Siljansringen, ett särpräglat landskapsparti där geologiska processer avsatt
kalkhaltiga jordlager lämpade för odling (fig. 5). Orsasjön förenas genom

Fig. 2. Ett exempel från Älvdalar
nas odlingsbygder kan hämtas från 
Malung där kyrkan är belägen på 
Västerdalälvens strand. Här har älven 
meandrat och skapat olika formele
ment, bland annat Prästön strax syd
väst om kyrkan. Kring älvens dalgång 
förekommer vissa odlingsmarker. 
I övrigt består socknen av kuperad 
skogs- och myrmark. Foto Oscar 
Bladh, trol. 1930-tal, ATA. 

Fig. 3. Topografisk indelning. Utifrån 
naturgeografiska och odlingsmässiga 
förutsättningar kan Dalarna indelas i 
fyra regioner, markerade med streckad 
linje: 1. Siljansbygden. 2. Älvdalarnas 
odlingsbygder. 3. Skogsbygderna. 
4. Bergslagen och södra Dalarnas 
odlingsbygder. Jfr fig. 30. 
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Fig. 4. Kyrkomiljön i Särna enligt ett 
foto från 1936. Särna hör till västra 
Dalarnas skogsbygder. Men kyrkbyn 
och den huvudsakliga bebyggelsen är 
lokaliserad till Västerdalälvens dal
gång som genomkorsar socknen. Den 
nya kyrkan från 1893–95 renoverades 
1958 och tornavslutningen fick då 
en annan form. I socknen finns även 
Gammelkyrkan från 1680-talet. Kyr
kan fick förfalla efter den nya kyrkans 
uppförande, men restaurerades 1953. 
Foto Oscar Bladh, ATA. 

Siljansringen med dalgångarna i Ore och Boda; landskapet i de senare trak
terna är dock inte lika öppet och på sina ställen mera höglänt och kuperat.
Längs Väster- och Österdalälvarnas dalgångar finns smala stråk av åker
mark, sällan bredare än 1–2 km. Dalgångarna blir smalare och åkermarken
avtar ju längre norrut man kommer. I Österdalälven, mellan Älvdalen och
Siljan, återfinns betydande arealer uppodlad mark. Västerdalälvens dalgång
är trängre och kan även den uppdelas i en övre och nedre del. Från Floda till
Äppelbo öppnar sig bygden kring älven med större sammanhängande byg
der medan sträckan från Malung till Transtrand kännetecknas av betydligt
trängre dalgångsbygd (fig. 2). I Södra Dalarna förenar sig de båda älvarna
och här är landskapet öppnare och odlingsbygderna mer sammanhängande.

Dalarnas skogsbygder är en del av Södra Norrlands skogsland och omfat
tar stora delar av landskapet. Längst upp i nordväst har vi de båda fjällsock
narna Särna och Idre med sina specifika karaktärsdrag (fig. 4, 57). I norr och
nordost finns betydande områden med kuperade och blockrika skogsmarker
som endast marginellt kunnat utnyttjas för bosättning och odling. I väster
sammansmälter skogsbygderna med norra Värmlands skogsbygder. 

Mot sydost övergår skogsbygderna i Bergslagsregionen. I denna region
är södra Dalarnas odlingsbygder insprängda (fig. 6). Odlingsbygderna åter
finns kring de många sjösystemen, med störst koncentration i Ludvikatrak
ten. Bergslagsregionen fortsätter i de angränsande landskapen, Värmland,
Västmanland och Gästrikland. Topografiskt skiljer sig Bergslagsregionen
föga från skogsbygdsregionerna, utom att sjösystemen är fler och större.
Däremot präglas regionen både näringsmässigt och bebyggelsehistoriskt av
bergshanteringen, vilken skapat många utmärkande särdrag. 

Bebyggelsehistoria 
Under yngre järnålder återfinns den huvudsakliga bebyggelsen i anslutning
till Dalälven och på sediment kring landskapets sjöar. I södra Dalarnas
odlingsbygder, från trakten av Hedemora till Stora Tuna finner man några av
landskapets verkliga kärnbygder med kontinuitet från järnålder in i medel
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tid. Här förekommer sockennamn som indikerar förhistoriska centralbygder
såsom Stora Tuna, Stora Skedvi och Husby. Husby kyrka tillhör de äldsta i
landskapet och under medeltiden var Husby kungsgård säte för landskapets
tidiga administration. Stora Tuna är en av Dalarnas äldsta socknar och
ursprungligen av mycket större omfattning än nu. Under medeltiden utveck
lades centralortsfunktioner med bl.a. landskapets tingsplats och en kyrka av
närmast katedrals storlek byggdes. Till de verkliga kärnbygderna hör också
Torsång vid sjön Runn och Vika socken. Torsång har ett intressant stra
tegiskt läge i sammanflödet mellan Runns utlopp och Dalälven. I socknen
förekommer ett flertal vikingatida gravfält, några med anknytning till kyr
kan. Sockennamnet Torsång härrör möjligen från en hednisk kultplats. 

I trakterna av Öster- och Västerdalälvens sammanflöde inträder också 
en förändring i de naturliga odlingsförutsättningarna. Kring Gagnef och 
Djura saknas direkta lämningar efter någon etablerad yngre järnåldersbygd. 
Området utgör under perioden ett slags bebyggelsehistoriskt gränsområde 
mellan södra Dalarnas odlingsbygder och Siljansbygden. Siljanstrakten 
utgör en andra centralbygd i landskapet och här har de goda förutsättning
arna bidragit till en förhållandevis väl utvecklad järnåldersbebyggelse. Till 
de mer betydande exemplen hör gravfältet vid Leksands kyrka med intres
santa begravningsformer från övergången mellan hedendom och kristen
dom. Det stora gravfältet med spektakulära gravfynd som undersökts på 
Sollerön visar sannolikt på en betydande centralort. Hela västra delen av 
Siljansområdet, i synnerhet trakten upp mot Orsa, är också mycket rik på 
lämningar efter den primitiva järnhanteringen. Uppströms Dalälven från 
Mora avtar tecknen på en mera utvecklad yngre järnåldersbygd. I Västerda
larna är etablerade järnåldersbygder endast punktvis förekommande, ofta 
där sjöar sammanfaller med älvens lopp. Järna har flest sådana lämningar i 
området som helhet. Från Äppelbo och uppåt avtar spåren efter den yngre 
järnåldersbygden. Många av de tidiga kyrkorna ligger således i miljöer med 
etablerad bebyggelse från yngre järnålder eller tidig medeltid. 

Under tidig medeltid introducerades bergsbruket och tekniken att 
utvinna järn ur myrmalm övergavs i nedre Dalarna. I övre Dalarna fortgick 
den dock in på 1700-talet. Möjligheterna att utvinna malm och mineraler 
och förädla råvaror har varit av genomgripande betydelse för landskapets 
utveckling. Tidigt kom Falu koppargruva att bilda grund för stadsliknande 
rättigheter i Falun, senare tillkom bl.a. koppargruvan i Garpenberg. Cen
tralmakten utfärdade privilegiebrev för bergshanteringen. I privilegierna för 
silver- och kopparbergen ingick också skattefrihet för nyodling i anslutning 
till bergen. Inte minst medförde detta att mark som tidigare inte använts 
kom att uppodlas. Nyodlingen avspeglas i ortnamn med ändelserna -arv, 
-hytta, och -benning. Bergsbruken med centra i Falun och Hedemora gav 
från medeltiden och långt in i 1800-talet utkomst för stora skaror rörlig 
arbetskraft från de folkrika socknarna kring Siljan. 

Arbetsvandringarna gick dels till bruken inom och utom Dalarna, dels 
från 1600-talet och framåt till mer avlägsna bygder för arbetsinsatser av 
skilda slag. Inkomsterna från arbetsvandringarna blev ett viktigt tillskott 
som gjorde det möjligt för bönderna att bo kvar i sina socknar trots väx
ande konkurrens om odlingsmarken. Dalfolk av bägge könen arbetade 
säsongsvis inom en rad hantverk och sålde även hemtillverkade produkter. 
Hårkullor, roddarmadamer, trädgårdsdrängar och hantlangare av skilda 
slag efterfrågades i Stockholm och på många andra håll i landet. Arbets
vandringarna kunde ibland även sträcka sig utanför landets gränser. 

Slättområdena i älvdalarna kom att växa fram till betydande jordbruks
bygder. Under högmedeltid skedde en betydande bebyggelseexpansion i Sil
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jansbygden och i södra Dalarnas odlingsbygder. Den påtagliga kontrasten 
mellan vikingatida och högmedeltida bygd är intressant. Det bebyggelse
indikerande fornlämningsmaterialet är förhållandevis magert i jämförelse 
med beläggen i de tidigaste skriftliga källorna. Medeltidskyrkornas ålder 
är i många fall oklar, men det tycks som om de flesta fick sin form under 
hög- och senmedeltid. En allmän nedgång vid mitten av 1300-talet med 
bl.a. agrarkris och ödeläggande av gårdar brukar sättas i samband med 
digerdöden, klimatförsämringar och provinsiella kraftmätningar märkbara
i hela Västeuropa. Under denna tid tillkom fogdeborgarna vid Grådö och 
Borganäs i trakten av Hedemora och Stora Tuna. Bergsbruket blomstrade 
under 1400-talet och handeln kring gruvbergen var livlig. Dessa verksam
heter försökte man reglera i Hedemoras stadsbildning vars första privile
gium utfärdades år 1446. 

Flera nya kapell och kyrkor byggdes och nya församlingar bildades på 
1500-talet men framför allt på 1600-talet. Det skedde främst i de områ
den som hade samband med en omfattande bergshantering. Expansionen 
i bergslagsregionen hade bl.a. sin grund i att nya tekniker som stångjärns-
smidet infördes. Talrika exempel på bruk som anammade den nya tekniken 
finns. Ludvika bruk anlades redan vid mitten av 1500-talet. Malingsbo och
Norns bruk, båda anlagda på 1600-talet, är exempel på nybildade bruk 
som resulterat i kyrkobyggande. Under samma tid fick också brytningen 
av koppar vid Falu koppargruva ett uppsving på grund av kraftigt höjda 
världsmarknadspriser. Statliga initiativ låg bakom att Sverige fick ett tret
tiotal nya städer på 1600-talet. I Dalarna fick Falun och Avesta stadsrät
tigheter 1641 och Säter 1642. 

En faktor som bidragit till att kolonisera avlägsna och svårutnyttjade 
delar av landskapet är invandringen av finnar från sent 1500-tal. Finnarnas 
utpräglat extensiva brukningsmetoder avsatte först spår i de mest avlägsna 
trakterna av skogsbygderna och expanderade senare mot centralbygderna. 
Några församlingar bildades i områden där den finska invandringen 
påskyndat befolkningstillväxten. Exempelvis bröts ur Nås först Floda 1612
och senare Säfsnäs 1748. 

Ett märkligt förhållande var att finnbyn Fågelsjö i Dalarnas nordligaste 
spets tillhörde Mora socken. Enligt traditionen ska trakten ha givits av Svegs
socken till Mora som mansbot. De söder om Fågelsjö liggande finnbyg
derna tillhörde Orsa socken (Orsa finnmark). Avstånden mellan kyrkorna 
och kyrkans företrädare i de centrala bygderna och de små finnbosättning
arna var långa. Farbara vägar saknades i princip till 1900-talets början 
och ansvaret för pastoralvården i finnbygderna delades fram till 1800-talets
mitt mer eller mindre inofficiellt mellan prästerskapet i Sveg och Lillhärdals
socknar i Härjedalen (Härnösands stift) respektive Mora och Orsa socknar 
i Dalarna (Västerås stift). 

Liksom i stora delar av övriga Sverige innebar slutet av 1700-talet och 
1800-talet en omfattande expansion i jordbruket. Framför allt i Siljansbyg
den blev åkermarken betydligt utvidgad under denna period. Skiftesrefor
merna under 1800-talet kom att i förhållandevis liten grad beröra Siljans
bygden och detta är anledningen till att de för området typiska stora och 
väl samlade byarna bevarats in i våra dagar. 1800-talet medförde också en 
omfattande industrialisering som tillsammans med järnvägens utbyggnad 
vid mitten av seklet kom att omgestalta landskapet till stora delar. Indu
strialiseringen innebar att många små bruk lades ned till förmån för stor
skaliga lösningar. I anslutning till de stora järnverken växte industristäder 
upp, Domnarvet med Borlänge, Grängesbergsbolaget, ASEA i Ludvika
samt Avesta järnverk är några exempel. Andra växande industriorter var 
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Korsnäs, Grycksbo, Smedjebacken och Vansbro. Verksamheterna, framför 
allt inom skogs- och metallindustrin, tappade emellertid i lönsamhet under 
1900-talets senare decennier och på många platser förlorade man den vik
tigaste arbetsgivaren. 

Kyrkan i landskapet 
Som framgår av fig. 3 genomkorsas praktiskt taget alla socknar av Dal-
älven, Siljan eller andra större sjösystem. Därför ligger också samtliga 
kyrkor i odlingsbygder trots att många socknar till allra största delen kan 
hänföras till skogsbygderna eller bergslagen enligt den ovan gjorda region
indelningen. Som en av de viktigaste faktorerna vad gäller lokaliseringen av 
Dalarnas kyrkor framträder alltså närheten till någon form av vattendrag. 
Landskapet i sin helhet är mycket rikt på sjöar och andra vattendrag och 
bebyggelsen är koncentrerad till de sjönära odlingsmarkerna. Vattendragen 
har även tillhandahållit de bästa färdvägarna såväl sommar- som vintertid. 
Väster- och Österdalarnas dalgångar liksom Siljansbygden har av naturliga 
skäl dragit till sig bebyggelse. Endast Siljansnäs kyrka ligger utan direkt 
samband med Siljan. Många kyrkor har här också kommit att ligga i anslut
ning till älvarna. Kyrkorna i de trånga dalgångarna kring Västerdalälven 
har i hög grad lokaliserats till ett läge helt nära vattnet. Längs hela Väster
dalälven är det bara Äppelbo kyrka som inte ligger i direkt anslutning till 
älven. Sjösystemen med omkringliggande större öppna bygder i övriga delar 
av landskapet har också de dragit till sig bebyggelse och även här ligger kyr
korna vanligen i närhet av vatten. I de öppna södra Dalarnas odlingsbygder 
ligger kyrkorna vanligen vid eller exponerande mot älvens lopp. Ofta ligger 
kyrkan helt nära älvstranden som i Folkärna, Husby och Torsång. Några 
undantag finns, exempelvis By kyrka som ligger högt på Möklintaåsen men 
ändå exponerar mot bygden kring Bysjön. 

Liksom By kyrka ligger många kyrkor i Dalarna högt, antingen på åsar 
eller andra förhöjningar i landskapet eller i branta sluttningar. Ett anmärk
ningsvärt högt läge har Boda kyrka, med milsvid exponering längs dal
gången från Rättvik.

Kyrkorna i Leksand (fig. 5), Rättvik, Söderbärke (fig. 11), Svärdsjö (fig. 
6) och Ore ligger alla på strandtun vid sjöar, avskilt från övrig bebyggelse 
men synligt för stora delar av bygden. Kyrkornas lokalisering är också av 

Fig. 5. Leksands kyrka ligger väl 
synlig och med ett strategiskt viktigt 
läge på en udde i Österviken i södra 
Siljan nära Österdalälvens utlopp. Den 
sydvästra delen av Leksands tätort, 
Leksands Noret, utgör en gammal 
bykärna och sockencentrum med bl.a. 
gästgivaregård och tingsplats. Runt 
byn har senare den moderna tätorten 
vuxit fram. Vid kyrkan har bebyggelse
lämningar samt gravar från vikingatid 
och äldre medeltid påträffats. Socknen 
består av slättbygd vid Siljan samt de 
öppna odlingsmarker som förekommer 
i anslutning till Österdalälven, i övrigt 
av vidsträckta skogsmarker. Miljön 
runt kyrkan och de äldre delarna av 
Leksand utgör riksintresseområde. 
Foto Oscar Bladh, trol. 1930-tal, ATA. 
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Fig. 6. Svärdsjö socken i Bergslags-
regionen. Ett karakteristiskt exempel 
på hur odlingsbygderna följer sjösyste
men och är omgivna av milsvida sko
gar. Åkermarken finns huvudsakligen 
i socknens södra del, kring Svärdsjön, 
Toftan och Liljan. I övrigt består 
Svärdsjö socken av höglänt skogsmark. 
Kyrkan ligger något avskilt på en ås 
vid Svärdsjöns strand. Strax intill finns 
en gammal sockenstuga och den tidi
gare prästgården medan kyrkbyn är 
belägen längre västerut. Foto Oscar 
Bladh, trol. 1930-tal, ATA. 

Fig. 7. Församlingarnas storlek. Kar
tan visar församlingarna 1750, grup
perade efter ytstorlek. 

Ytstorlek i km²

0–300  300–600 600–900 900–1200 över 1200

hög ålder. Det mest slående läget har Ore kyrka, helt avskilt från övrig 
bebyggelse och vida synlig från sjön. Denna kombination av vattenkon
takt, avskildhet och exponering är kännetecknande för Dalarnas kyrkor 
och förekommer inte i lika stor omfattning på andra håll. 

I motsats till de avskilt, vid vattendrag liggande medeltida kyrkorna kan 
de senare koloniserade bygdernas kyrkor ställas. Från kärnbygderna vid 
älvdalarna och de större sjöarna har kolonisationsvågor genom tiderna gått 
mot skogsområdena, till bergsbruksbygder och permanentade fäbodställen. 
Exempel är Aspeboda, Boda, Bjursås, Djura och Säfsnäs socknar. Här är 
kyrkorna byggda med ett läge som anknyter till bebyggelsen på ett helt 
annat sätt och med mindre tydlig vattenkontakt. För några av dem gäller 
också att de lokaliserats till en markant hög och välexponerad plats. 

I flera socknar där de äldre kyrkorna ursprungligen legat nära vatten
drag har efterföljarna fått ett nytt högt och exponerande läge längre från 
vattnet. Sådana exempel finns i By socken och på Sollerön. Exempel på 
detta finns även på andra håll i landet. Förklaringen till både de äldre och 
de senare kyrklägena hör samman med dels naturgeografiska förutsätt
ningar, dels markägoförhållanden. 

Sockenstorlek 
Enligt 1750 års församlingsgränser var 72 % av landets samtliga socknar 
mindre än 100 km2. I Dalarna hörde endast 35 % av landsbygdssocknarna 
till denna grupp och de förekom i landskapets södra odlingsbygder eller 
som annex till Siljansbygdens större socknar (fig. 7). Sockenstorleken i södra 
Dalarna anknyter till Västmanlands och norra Upplands. I Väster- och 
Österdalarna liksom i Siljansbygden är socknarna av betydande storlek, 
mellan 200 och 1 200 km2, medan skogsbygdernas socknar är än större. 

Centrala Dalarnas väldiga kyrksocknar är allmänt kända, men kan 
bäst belysas genom jämförelser med riket i övrigt. Syd- och mellansvenska 
socknar består generellt av en centralt belägen odlingsbygd som är omgiven 
av mer eller mindre omfattande skogspartier. Då befolkningen ökat har 
gradvis de sämre, perifera markerna koloniserats. I ett riksperspektiv är 
socknar i odlingsbygder små till ytan, de flesta, som tidigare nämnts, under 
100 km2. I Dalarna, liksom i Norrlandslandskapen, återfinns landskapets 
huvudsakliga jordbruksbygder även i betydligt större socknar, där en stor 
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del av sockenterritoriet upptas av skog eller ofruktbara marker. Typiskt för 
många dalasocknar är att jordbruksmarkerna är mycket starkt koncentre
rade till trånga dalgångar och smala remsor kring sjöstränder medan sock
narna som helhet kan omfatta upp till 90 % skog. 

En viss nybildning av socknar har skett kontinuerligt över hela landet 
men vid olika tidpunkter och av något skiftande orsaker. När folkmängden 
stigit i en socken, och ett visst befolkningsunderlag har skapats, har det 
varit möjligt att avsöndra sockendelar som kapell- eller självständiga för
samlingar. I samband med sådana sockennybildningar har nya kyrkor upp
förts som alltså avlastat de befintliga sockenkyrkorna. I Dalarnas odlings
bygder har församlingsnybildningar knappast varit möjliga trots att många 
av socknarna tidigt har haft en ansenlig folkmängd. Då centralbygderna 
var fullbefolkade fanns endast ett begränsat utrymme för fast bosättning på 
fäbodar och extensivt brukade utmarker. Vid större befolkningskoncentra
tioner byggdes kapell, varav vissa är belagda redan från medeltid eller tidig 
modern tid. Däremot avsöndrades sällan församlingsdelar och få försam
lingar i jordbruksbygderna har tillkommit efter 1600-talet (fig. 9). På grund 
av de knappa kolonisationsmöjligheterna har försörjningsfrågan i stället 
lösts genom fäboddrift, mångsyssleri och arbetsvandringar samt genom de 
tidigare nämnda arvsreglerna, vilka bland annat innebar strategiska äkten
skap inom den jordägande klassen. Centralbygderna har med tiden fått en 
betydande folkmängd och befolkningstäthet medan de perifera delarna har 
varit i princip obebodda. 

Då en församlingsdelning blir aktuell är det i allmänhet en önskan från 
lokalbefolkningen i det berörda området. Man önskar en närmare belägen 
kyrka och tillgång till egen präst. En grupp i lokalsamhället börjar verka 
för att bilda en egen församling och bryta sig ur modersocknen. I Dalarnas 
komprimerade centralbygder har allmogen levt både fysiskt och socialt nära 
varandra. De sociala strukturer som utvecklats, framför allt genom arvs
systemet, har skapat släktband och andra sociala relationer som omfattat 
hela bygden. Fäbodar och jord har ingått i komplicerade ägoförhållanden 
och socknarna har blivit i princip odelbara helheter. En stark sockeniden
titet har utvecklats och den kyrkliga seden har i detta landskap kommit att 
omges av en alldeles speciell traditionsrikedom. Trots att församlingarna 
tidigt varit befolkningsmässigt stora och tillväxt betydligt över seklerna 
har alltså knappast några församlingsdelningar ägt rum efter 1600-talet.
Anledningen till detta torde dels vara de ovan nämnda närings- och befolk
ningsgeografiska förhållandena, dels de starka sociala strukturerna. För att 
svara mot den stora folkmängden i centralbygderna har sockenkyrkorna 
byggts ut i flera omgångar. 

Tio av Dalarnas femtio landsbygdssocknar (20 %) hade över tusen invå
nare redan 1620. Av de angränsande landskapen hade varken Härjedalen
eller Värmland någon, och Västmanland endast tre så stora socknar (4 %).
I Hälsingland hade fem av trettiofyra (8 %) landsbygdssocknar fler än tusen
invånare. Under 1600-talet och senare avsöndrades vissa av de stora dalasock
narna. Som helhet var därefter församlingsstrukturen mycket stabil i landska
pet, speciellt anmärkningsvärt då den betydande folkmängden beaktas. 

En av de få sockennybildningar som skedde på landsbygden var då 
Djura socken bröts ur Leksand 1640. Djurabygden ligger mellan Österdal
älven och Djuraån strax nordväst om älvmötet och här har funnits en större 
sammanhängande odlingsbygd som även legat på visst avstånd från själva 
Leksandsbygden, och därför kunnat avdelas. Leksands socken omfattade 
efter delningen närmare 900 km2 och den nya Djurasocknen 60 km2. Folk
mängden i Leksandsdelen omfattade tjugo år före delningen 1 683 personer 
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Fig. 8 a–c. Befolkningstal för försam
lingarna 1805, 1900 och 1995, över
fört i punkttäthet. En punkt motsvarar 
100 invånare. 

men redan sextio år efter delningen över 4 000. Djuradelen hade tjugo år 
före delningen 943 och sextio år efter över 1 600 invånare. Under den föl
jande tjugoårsperioden steg folkmängden i Leksand med ytterligare 23 % 
och i Djura med 10 %. 

Djura socken var ur ett riksperspektiv relativt normalstor både beträf
fande yta och befolkning. Leksand däremot, hörde till de knappa 4 % av 
landets socknar som var större än 600 km2. Den hade kring 1860 drygt 
11 000 invånare. Ytterligare en delning genomfördes 1875, då Siljansnäs 
avsöndrades. Denna delning genomfördes 235 år efter den förra och i över 
150 år hade mellan 5 000 och 11 000 Leksandsbor samsats om en enda 
kyrka. Befolkningstätheten i socknen var vid delningen dock endast ca 8 
invånare per km2. 

Liksom flera dalasocknar består Siljansnäs av två separata sockendelar. 
Detta är ett fenomen som sannolikt uppstått genom det ur försörjningssyn
punkt betydelsefulla fäbodsystemet och annat extensivt bruk. När socknar 
delades måste fäbodar och hävder följa med respektive hemgårdars socken. 
Vissa socknar i Dalarna består därför av ägofigurer som inte hänger sam
man geografiskt. Så är exempelvis också fallet i den stora Mora socken som 
består av fyra delar (utom Sollerön), varav de två nordligaste är ”varvade” 
med annexförsamlingen Våmhus, vilken i sin tur består av tre delar (fig. 1). 

En delvis reglerande effekt på de stora socknarnas folkmängd stod 
bergsbruket för. Bergshanteringen svalde ett visst befolkningsöverskott och 
inom bergslagsregionen nybildades några socknar. Under 1700-talet bröts 
Svartnäs ur Svärdsjö och Malingsbo ur Söderbärke. 

Kyrka och bebyggelse 
Den bild vi i dag har av Dalarnas kyrkor som förhållandevis stora och mäk
tiga byggnadsverk avspeglar en ständigt ökande befolkning. Kyrkorna präg
las i mycket av det sena 1600-talets och 1700-talets byggnationer. Det var 
under dessa sekler som en stor del av de större ny-, om- och tillbyggnaderna 
av kyrkorna ägde rum. Befolkningsökningen tillsammans med den säregna 
sociala strukturen är förklaringen till kyrkoutvidgningarna. Inflyttningen 
till landskapet har varit obetydlig. Däremot var emigrationen under 1800 
talet mycket stor. Befolkningen har i ett riksperspektiv varit förhållandevis 
homogen. 

De byar som än i dag uppvisar stor och väl sammanhållen bebyg
gelse ligger framför allt i Siljansbygden men även i Västerdalarna. Den 
agrara  bebyggelsen i södra Dalarnas odlingsbygder liksom i anslutning till 
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sjöarna i bergslagsregionen har i stället likheter med övriga östsvenska
förhållanden, d.v.s. mindre byar men mera tätt liggande i landskapet. Det
vedertagna talesättet ”kyrkan mitt i byn” stämmer inte med Dalarnas kyr
komiljöer. Det gäller för landskapet som helhet. Visst finns det exempel
på kyrkor med ett verkligt centralt läge, men då handlar det om enstaka,
ofta sentida, lokaliseringar. De tidiga kyrkorna hade ett utpräglat avskilt
läge utanför bebyggelsen. Det stora flertalet låg enskilt eller i utkanten av
bebyggelsen ännu vid 1800-talets slut. I senare tid har bebyggelsen expan
derat och sambandet med kyrkomiljöerna blivit tydligare. I de sent kolo
niserade bergslagsbygderna har kyrkan ofta ett tydligt rumsligt samband
med bruksherrgården. I exempelvis Silvberg och Malingsbo är kyrka och
herrgård förbundna med alléer. 

Dalarnas landskapsbild har genomgått stora förändringar de senaste 
hundra åren. Väg- och järnvägsbyggen samt förtätning av bebyggelsen har 
inneburit att landskapsbilden påverkats. Vissa av de sentida kyrkorna lig
ger fortfarande i centrum av bebyggelsen och är naturliga mötesplatser. Ett 
exempel är Djura kyrka som ligger vid korsvägen mitt i byn. Många kyrkor 
har dock hamnat i skymundan som exempelvis Hosjö kyrka. Andra har 
behållit sin plats som kyrkliga centra; Leksands och Rättviks kyrkor har 
fortfarande stor betydelse för traditionella sammankomster vid högtider. 
Med industrialiseringen förändrades näringsstrukturen och det medförde 
att befolkningstyngdpunkterna i landskapet försköts från landsbygden till 
industriorterna (fig. 8). I de sena industriorterna byggdes kyrkor och nya 
församlingar bildades. 

I avlägsna församlingsdelar och i de nordligaste finnbygderna bygg
des först bönehus, vilka senare ersattes av kapell och i vissa fall kyrkor.
Speciellt svårt i de avlägsna finnskogarna var hanteringen av de döda och
därför anlades redan under 1700-talet flera begravningsplatser vid avläg
set belägna finnbyar. Inom landskapet Dalarna fanns sådana åtminstone
i Björkberg, Finnberget, Råberget, Sandsjö, Hamra, Tandsjö, Fågelsjö och
Älvho. Endast de fyra sistnämnda har varit i bruk under 1900-talet och de
övriga är skyddade fornlämningar.

I takt med den minskade omfattningen av jordbruk och boskapsskötsel
är Dalarna i mindre utsträckning det öppna landskap med milsvida vyer det
en gång var. Många av de hänförande utblickarna håller på att gå förlorade
genom förbuskning och kyrkorna är mindre synliga. 

Fig. 9. Våmhus bröts ur Mora som 
kapellförsamling 1636 och blev eget 
pastorat 1868. Socknen ligger i Sil
jansbygden på gränsen till Dalarnas 
norra skogsbygder och är geografiskt 
sett ”varvad” med den forna moder
socknen Mora. Den nuvarande kyrkan 
påbörjades under 1770-talet ett stycke 
nordväst om den gamla. Kyrkan ligger 
avskilt från bebyggelsen men centralt 
i odlingsmarken kring Våmåns dal
gång. Socknen består av vidsträckta 
skogs- och bergsmarker förutom i den 
sydligaste delen, invid Orsasjön, där 
huvuddelen av odlingsmarken och 
bebyggelsen finns. Foto E. Åsell, ATA. 
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Fig. 10. Lima kyrka nära Västerdaläl
ven i nordvästra Dalarnas skogsbyg
der. Älven är här uppe smal och har 
branta stränder. Socknen bröts troligen 
redan under 1200-talet ur Malung.
Den nuvarande kyrkan invigdes 1856. 
Äldre foto i ATA. 

Kyrkojord 
I landskapet som helhet ligger kyrkan i påfallande hög grad på eller i anslut
ning till prästgårdens mark. Ofta heter fastigheten Prästgården eller Kyrko
herdebostället. Att kyrkan ligger på prästgårdens mark gäller i synnerhet de
äldsta församlingarna som haft karaktär av moderkyrkor (huvudkyrkor) i
ett pastorat. I nybildade församlingar, städer och bruksorter förekommer
det mera sällan, eftersom ett befintligt hemman då fick köpas in för prästens
försörjning och kyrkplatsen valdes utifrån andra kriterier än de medeltida.
Prästgårdsjorden är också förhållandevis samlad till större markägostycken,
till skillnad från det splittrade markägandet i övrigt, och bildar en naturlig
del av sockencentrummiljön. Sambandet mellan kyrkojorden och de rela
tivt väl samlade och innehållsrika kyrkomiljöerna kan följas åtminstone
från tiden kring sekelskiftet 1900 fram till vår tid, då många av miljöerna
omvandlats och byggnaderna tappat sina ursprungliga funktioner. 

Kyrkomiljöer 
Ett flertal kyrkomiljöer är kulturhistoriskt riksintressanta, andra är repre
sentativa för sina olika regioner. I Siljansbygden är Rättvik ett välkänt
exempel. Med sitt spektakulära läge på Kyrkudden har kyrkan fungerat som
utgångspunkt för ett gammalt sockencentrum. Strax intill kyrkan ligger
prästgård med bl.a. loftbod och andra funktionsbyggnader, som kyrkstallar
och tiondelada. Leksands kyrka ligger strategiskt vid Siljans utlopp. Hela
Leksands Noret är förklarat som riksintresse, bl.a. som en miljö som belyser
sambandet med älven och kommunikationerna. Kyrkvallen med den medel
tida kyrkan, kyrkstallar, klockstapeln från 1600-talet, präst- och klockar
boställen, gästgivargård och tingsplats är intressanta inslag i miljön. Med
kyrkan som utgångspunkt har först byn och sedan samhället vuxit fram. 

I Västerdalarnas landskapsbild är riksintresset Lima kyrkby ett bra 
exempel på den typiska trängre odlingsbygden längs Västerdalälven (fig. 
10). Kyrkan från 1800-talet ligger i anslutning till homogen äldre bebyg
gelse. Längs Västerdalälven ligger också Floda kyrka, i en agglomeration 
av ett tiotal byar. 

I södra Dalarnas odlingsbygder finns kyrkomiljöer som belyser allt från
tidig medeltid till sekelskiftet 1900. Torsångs kyrka vid älvarnas möte ligger
i ett centralt läge för vattentransporter. Där finns lämningar efter en förhål
landevis väl etablerad yngre järnåldersbygd med ett flertal gravfält, några
dessutom invid kyrkan. Hela Torsångsbygden är förklarad som riksintresse.
Den medeltida maktens landskap belyses i Husby. I anslutning till 1100-tals
kyrkan har sedan medeltiden bl.a. funnits kungsgårdarna Husby och Näs
som varit utgångspunkter för Dalarnas tidiga administration. I Stora Tuna
kyrkas närhet låg ursprungligen landskapets tingsplats, långt senare tillkom
prästgård med pastorsexpedition och kommunalhus. Miljön kring By kyrka
innehåller utöver de äldre attributen prästgård och sockenstuga även moder
nare inslag, som kommunalhus med banklokal. Efter 1967 är dock By inte 
längre egen kommun. I sockenstugan är i dag pastorsexpeditionen inrymd. 

I bergslagsregionen är, som nämnts, kyrkorna ofta integrerade i bruks
miljöerna. Ett intressant exempel är Malingsbo med kapell och karolinsk
herrgård i ett sammanhang samt magasin och arbetarbostäder i anslutning.
Ett annat exempel på sentida sockencentrum är Söderbärke, vackert belägen
på det smala näset mellan Norra och Södra Barken (fig. 11), med samhälls
funktioner som pastorsexpedition, kommunhus och hembygdsgård. 

Många sockencentra har på senaste tid funktionsomvandlats. Ännu står 
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flertalet byggnader kvar, men pastorsexpeditioner och kommunalkontor 
har flyttats, bank och post har lagts ned i takt med att tyngdpunkterna 
i landskapet förskjutits till städerna. I många fall vårdas byggnaderna väl 
av nya ägare, men risken för att de på sikt ska förändras kraftigt för ny 
användning eller rivas är uppenbar. 
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Fig. 11. Söderbärke kyrka i södra 
Dalarnas bergslagsregion är avskilt 
belägen på Kyrkudden mellan sjöarna 
Norra och Södra Barken. Socknen 
består till största delen av skogs- och 
bergsbygd. Foto Oscar Bladh, trol. 
1930-tal, ATA. 
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Bänklängder
 
av Margareta Kempff Östlind 

I Dalarna var bydelning och bänkuthyrning de vanligaste principerna vid 
fördelning av sittplatserna i kyrkan. Detta skiljer ut Dalarna från övriga 
svenska landskap, där oftare hemmanstillhörighet eller sockenbornas ålder 
avgjorde placering i kyrkorummet. I de norra delarna runt Siljan var bydel
ningen den vanligaste principen medan man i de sydöstra delarna föredrog 
att ta upp bänkhyra eller låta församlingsborna köpa sina bänkrum. 

Gott och väl hälften av socknarna har bevarade bänklängder, där för
delningen av sittplatser redovisas (tab. 2). Eftersom man i Dalarna har rätt 
att behålla sina kyrkoarkiv i kyrkan och inte har behövt lämna dem vidare 
till landsarkiv, är underlaget emellertid något svåröverskådligt. Det finns 
ett förhållandevis rikhaltigt material som spänner över 1600-, 1700- och 
1800-talen, med en viss övervikt för de socknar som tagit ut bänkhyra. 

I Vika, där bänkarna fördelades mot ersättning, betonades i inledningen 
till den bänkbok som började föras 1687 att var och en måste förstå skillna
den mellan ärligt och oärligt, melland dygd och odygd. Uppenbara syndare 
skulle inte tillåtas sitta i byarnas eller familjernas bänkar utan fick stå eller 
sitta längst bak i kyrkan. Detta år betalade de hederliga sockenborna sex 
daler kopparmynt för ett bänkrum medan man i Aspeboda 1668 betalade
tio daler kopparmynt för ett mansrum i det första bänkkvarteret. För en 
plats i det andra kvarteret fick männen betala åtta daler kopparmynt. När 
en bänkrumsägare dog kunde rummet köpas av äldsta son eller dotter, van
ligen till halva priset. 

De främsta bänkarna, herrebänkarna, var 1692 tre stycken i Folkärna,
där satt regementsofficerare. I Garpenberg fördelades på 1760-talet den 
främsta bänken av ålder till kungsgården. Fattiga fick sitta på fribänkar 
längst ned i kyrkan eller längst bak på läktaren. 

Källor och litteratur 

Respektive sockens kyrkoarkiv i ULA. 

Garmo, Sune: Orsa kyrka, 1994. 
Gustafsson, Berndt: Kyrkoliv och samhällsklass i Sverige omkring 1880. En kyrko

historisk-sociologisk undersökning, Samlingar och studier till svenska kyrkans 
historia 22, 1950. 

Johansson, Arndt: Vika i historisk belysning, 1976. 
Sveriges Kyrkor, Dalarna, 1916–89. Se Litteratur om Dalarnas kyrkor, nedan s. 84. 

25 



 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Amsberg (Stora Tuna)
Hyra/köp: 1800–tal 

Aspeboda
Hyra: 1664, 1668, 1716–33, 
1735–80, 1791–1865 

Avesta
Hyra: 1656–1780, 1783–1803, 
1857–1861 

Bjursås
By: 1800-tal 

By
By (?): 1672, 1677, 1679, 1726, 
1739, 1740 

Djura
By: 1800-tal 

Enviken
Köp: 1792 

Falu Kristine
Hyra: 1665, 1676, 1751–94 

Floda
By (?): 1637
Hyra: 1800-tal 

Folkärna
By (?): 1666, 1692 

Gagnef
Köp: 1745–65 

Garpenberg
Hyra/köp: 1760–76, 1814, 1817, 
1863 

Grytnäs
Hyra: 1735–54 

Gustafs
Hyra: 1681, 1714, 1727–1863 

Hedemora
Hyra: 1676, 1741, 1743, 1749 

Hosjö
Hyra: 1712–59, 1760–1863, 1866–75 

Husby
Hyra: 1670, 1705–76 

Leksand
By: 1800-tal 

Lima
Hyra (?): 1702, 1741 

Mockfjärd
Köp: 1761–1808 

Mora
By: 1800-tal 

Norrbärke
Hyra: 1756–95 

Orsa
Hemman: 1724
By: 1800-tal 

Rättvik
By: 1796, 1880 

Silvberg
Köp: 1726–29, 1745–1817 

Sollerön
By: 1800-tal 

Stora Kopparberg
Hyra: 1644–1804 

Sundborn
Hyra: 1673, 1683–1844 

Svärdsjö
Köp: 1675–77, 1696, 1700–46 

Särna
By: 1731 

Säter
Hyra: 1642, 1665, 1821, 1826, utan år 

Söderbärke
(?): 1694, 1713, 1734, 1740 

Torsång
Hyra: 1700, 1724–25, 1731–62, 1765– 
66, 1768–69, 1771–1855, 1858, 1863 

Transtrand
Hyra: 1753, 1764, 1773–93, 1801–30 

Vika
Köp: 1687, 1705, 1723, 1734–1854 

Våmhus
By: 1800-tal 

Ål
Hyra: 1765, 1798–1855 

Fig. 12. Läktarna i Leksands kyrka, 
uppförda 1768. Närmast i bild väst
läktaren, längre bort syns soldatläkta
ren, och bakom predikstolen skymtar 
kyrkans tredje läktare. Vid 1700-talets 
mitt fanns inte mindre än nio läktare 
i kyrkan, utökade i takt med den 
växande församlingen. Läktarna var 
normalt platsen för de minst bemed
lade. I Leksand ges här även prov på 
lokalt hantverk i form av klädhängare 
skapade av avbarkade trädgrenar. Foto 
Peter Blom 2007. 

Tab. 2. Bänkdelningsprinciper i
Dalarna under 1600-, 1700- och 
1800-talen. Tabellen redovisar
socknar och år då noteringar om 
bänkdelning är bevarade samt den 
princip kyrkbänkarna fördelats efter: 
hemman, hyra, by eller köp. Vissa 
bänkdelningslistor kan inte dateras 
med säkerhet, i några fall går det inte 
heller att bestämma vilken princip som 
använts. 
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Medeltidens kyrkor
 
av Ann Catherine Bonnier 

Under medeltiden ingick Dalarnas kyrkor liksom nu i Västerås stift. Det 
är svårt att avgöra exakt hur många socknar som då fanns. Idre och Särna 
tillhörde Norge, medan Norberg, som nu ingår i Västmanland, räknades 
till Dalarna år 1416. Historikern Carl Gustaf Styffe (1911) har identifierat 
26 medeltida socknar (de nämnda frånräknade) men nämner inte Ore, som 
anses ha medeltida ursprung. 

År 1357 omtalas kyrkoherden i Torsång som prost i Dalarna, medan 
detta ämbete 1362 och 1370 uppbars av kyrkoherden i Husby (DS 5704, 
6595 och 8237). Troligen visar detta vilka socknar som hade den största 
ekonomiska bärkraften vid denna tid. 

I drygt hälften av de medeltida socknarna finns en kyrka som är helt 
eller delvis bevarad, ibland som mittskepp i en senare utvidgad kyrka eller i 
form av kvarstående torn eller sakristia (fig. 18, 38, 47). I stort sett orörda 
är kyrkorna i Stora Tuna, Torsång och Vika, som inte byggts ut efter medel
tiden. Flera av kyrkorna är flerskeppiga och större än genomsnittliga lands
kyrkor från samma tid i andra landskap (Leksand, Mora, Orsa, Stora Kop
parberg och Stora Tuna). 

Den enda medeltida staden, Hedemora från 1446, har en bevarad men
utvidgad kyrka. I Husby socken grundades år 1477 Gudsberga kloster, ett
konvent med cisterciensermunkar. Ruinen efter klosterkyrkan har grävts
ut och visar att kyrkan var treskeppig och över 40 meter lång. Koret var
polygonalt med koromgång och kyrkan tycks ha haft ett torn eller en tak-
ryttare. 

Man har hittat lämningar efter lågteknisk järnframställning både från 
sen vendeltid och tidig vikingatid, och troligen är det delar av Dalarna som 
åsyftas med ”Järnbäraland” i tidigmedeltida källor. 

Det finns inga säkra vikingatida eller tidigmedeltida runstenar i land
skapet. Man anser allmänt att Dalarna kristnats jämförelsevis sent. I Kung 
Sverres saga berättas att den norske kungen år 1177 passerade Malung och 
att landet då var hedniskt och bestod av stora obygder. Gerda Boëthius 
menar att både historiska och konsthistoriska skäl talar för att Dalarna inte 
kan ha varit helt kristet förrän efter 1225. Det är anmärkningsvärt att man 
fortsatt att begrava på gårdsgravfälten i Leksand även efter det att sock
enkyrkan och dess kyrkogård tagits i bruk, vilket Lars Ersgård har visat 
(1996). Ett hängsmycke med ett inristat kors från en grav under sockenkyr
kan har daterats till 1100-talet (Nisbeth 1982). Graven, och flera andra med 
den, är äldre än den nuvarande kyrkobyggnaden. Intressant nog har man i 
Leksand fortsatt att begrava människor i sina dräkter med smycken, mynt 
och andra tillbehör långt in på 1400-talet (Landström 1977).
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Vi vet inte hur tidigt man började bygga kyrkor i Dalarna (se vidare
diskussion om stenkyrkorna nedan). Med ett enda undantag är de äldsta
bevarade dopfuntarna gotiska och från 1200-talets mitt eller ännu senare,
till skillnad från förhållandena i Västmanland och Uppland där romanska
funtar är vanliga. Detta tyder snarast på att man inte hade några försam
lingskyrkor i Dalarna förrän ett gott stycke in på 1200-talet. Enligt uppgift
diskuterade man biskoparnas gästning i Västerdalarna (d.v.s. socknarna
från Floda och Nås i söder till Järna, Malung och Lima i norr) vid Skän
ninge möte 1248. Det skulle innebära att det då fanns etablerade socken
kyrkor.

I andra landskap brukar man finna de äldsta kyrkorna i de till ytan 
minsta socknarna, något som skulle peka ut södra Dalarnas slättbygder 
som ett tidigt område med kristen organisation. En romansk dopfunt av 
Mälardalstyp är det äldsta kyrkliga föremålet i Dalarna och visar att en 
kyrka troligen fanns i Husby vid 1100-talets slut eller 1200-talets bör
jan. Där finner man också socknar som Torsång (med en dopfuntsfot från 
1200-talets mitt), Vika (madonnabild från samma tid) och Stora Skedvi. 
Det är omöjligt att veta om dessa inventarier anskaffats till en stenkyrka 
eller en träkyrka. 

Tio av kyrkorna i de medeltida socknarna är publicerade som monogra
fier i serien Sveriges Kyrkor, de flesta för mer än 60 år sedan. Utgrävningar, 
murverksundersökningar och ökad kunskap om Västerås stifts kyrkor har 
bidragit till att ställa dalakyrkorna i ett delvis nytt ljus. Därför redovisas 
här ibland andra slutsatser beträffande kyrkornas byggnadshistoria och 
datering än de som förekommer i den gängse litteraturen. 

Träkyrkor 
Det finns inga säkra belägg för några stenkyrkor från 1200-talet, och de 
äldsta dopfuntarna bör därför ha stått i träkyrkor. Sockenkyrkorna i Idre
och Särna, som under medeltiden tillhörde Norge, tycks ha varit byggda av 
trä. I båda socknarna fanns det på 1600-talet träkyrkor, som senare avlös
tes av nyare sådana. En träkyrka i Lima, belägen närmare älven, skall enligt 
Abraham Hülphers ha invigts av biskop Karl, som var verksam 1259–67, 
och syllstenar och/eller träkol har påträffats bl.a. under kyrkorna i Lek
sand, Mora och Vika. Spåren under kyrkan i Leksand är svårtolkade och 
tyder eventuellt på en kvadratisk träbyggnad, i så fall ett långhus som haft 
ett smalare kor (Nisbeth 1982). 

I flera socknar finns traditioner om en äldre kyrka på annan plats än den 
nuvarande sockenkyrkan (fig 14), så till exempel i By, där en förhöjning i 
åkern några hundra meter väster om sockenkyrkan utpekats som den för
sta kyrkplatsen. Det är svårt att veta om det rör sig om en kapellbyggnad 
eller om det betyder att sockenkyrkan flyttats. I Norrbärke fanns ett kapell 
på Prästudden, vars timmer återanvändes i kyrkogårdsbalkarna (Hülphers), 
och rester från ett kapell ansågs 1830 ingå i en bod i Gagnef (enligt svar 
på en rundskrivelse till alla kyrkor). Ett kapell, ”offerhuset” vid Grytänge 
i Grangärde, flyttades flera gånger och användes slutligen som stall 1757. 
En dörr som anses komma från kapellet har dendrodaterats till cirka 1400
(Ljung 2001). År 1822 revs i Järna en spånklädd träbyggnad, som kall-
lades för gamla kyrkan och som då var sammanbyggd med klockstapeln 
(Hülphers, Ljung 2001). 

Typiskt för Dalarna är medeltida kapellförsamlingar som i vissa fall bru
tits ut och bildat egna socknar. Framför allt i Mora och Stora Tuna har det 
funnits ett antal kapell, alla byggda av trä och i flera fall med bevarade 

Fig. 13. Medeltida träkyrkor, belagda 
genom arkeologiska fynd eller arki
valiska uppgifter. Huvuddelen av de 
kända eller rimligen förmodade trä
kyrkorna är omnämnda i källor från 
1500- eller 1600- eller 1700-talen, det
gäller t.ex. Aspeboda, Bjursås, Hosjö,
Idre, Lima, Särna, Venjan, och (Östra) 
Silvbergs kapell. Endast ett fåtal, 
nämligen Leksand och Vika, har kon
staterats arkeologiska undersökningar. 
Ingen medeltida träkyrka finns kvar i 
landskapet i dag. 
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Fig. 14. Kyrkplatser och kyrkoruiner. 
Kartan anger kända platser för var
aktigt övergivna kapell eller kyrkor, 
vilka kan knytas till församlingar 
(även kapellförsamlingar och annex
församlingar) bildade före 1950. I 
många församlingar omtalas lägen för 
ett äldre kapell eller en äldre kyrka, 
t.ex. i Gagnef, Garpenberg, Grytnäs,
Hosjö, Lima, Ludvika, Norrbärke och 
Ore. Antalet säkerställda kapellplatser 
eller ödekyrkogårdar är dock relativt 
få. I By medeltida socken har grund
stenar till en kyrka påträffats, ovisst 
om av trä eller sten, vilken föregått 
den befintliga senmedeltida stenkyr
kan. Fyra utgör platser för träkapell, 
varav åtminstone Silvberg och Sollerön 
tagits i anspråk under medeltiden eller 
tidigt 1500-tal. Åldern på kapellplat
sen i Säter (Dalsby kapellplats) är inte 
känd, medan kapellplatsen i Våmhus
sannolikt härrör från 1600-talet. Idre
kyrka uppfördes på ny plats 1914, 
men den brann redan 1925 ned till 
grunden. Ny kyrka uppfördes 1933 på 
församlingskyrkans gamla plats. 

medeltida inventarier. Så t.ex. (Östra) Silvbergs kapell (Stora Tuna), som är 
känt från teckningar och hade ett smalare kor med sakristia. Kapellet, som 
var timrat, hade ingång i väster med ett vapenhus framför, vilket kan ha 
varit ett senare tillägg. Det har hävdats att vapenhuset och det smalare koret 
skulle vara rester av en första byggnad, som sågats itu och fogats till ett 
nybyggt, bredare långhus. Det förefaller långsökt med tanke på de många 
små träkyrkor med smalare kor som funnits i grannlandskapet Värmland 
och som finns bevarade längre söderöver. Trots att Silvberg inte blev socken 
förrän 1861, finns en senmedeltida dopfunt som inte kan härstamma från 
moderkyrkan (eftersom den har en funt från samma tid). Bevarade från 
kapellet är också ett altarskåp och ett antal träskulpturer från 1400-talet.
Dalsby kapell i Stora Tuna socken var troligen också medeltida och dess 
inventarier finns nu i Säter. 

Stenkyrkorna 
De bevarade medeltidskyrkorna är antingen i sin helhet byggda under sen
medeltiden (1400-talet och 1500-talets början) eller präglade av den tiden
(fig. 15). Byggnadsmaterialet är oftast gråsten, men även sandsten (Malung,
Ore) och kalksten (Orsa) förekommer. Inget annat landskap har så mycket 
tegel i kyrkmurarna – i murkrön, gavlar och valv. Kyrkan i Stora Koppar
berg är helt uppförd i tegel, vilket till stora delar också gäller kyrkan i Hede
mora och tornen i Mora och Leksand (det senare bevarat endast nedtill). 
Den rektangulära planformen har dominerat, och speciellt för Dalarna är 
att påfallande många av kyrkorna är stora, flerskeppiga hallkyrkor (fig. 16, 
18). Till de största hör Stora Tuna och Stora Kopparberg, men också Mora,
Orsa och Leksand är treskeppiga och större än normala landskyrkor i t.ex.
Uppland (fig. 18, 38). Kyrkorna i Torsång och Vika är dock välbevarade 
exempel på enskeppiga kyrkor (fig. 18).

stenkyrkorna under äldre medeltid, 1100–1350 
Det är inte känt hur tidigt man börjat bygga stenkyrkor i Dalarna. Inga 
romanska stenkyrkor finns bevarade och det är osäkert om det funnits 
några sådana. På Kapelltomten i By har man fastställt spår efter en kyrka, 
med de ungefärliga måtten 8,4 × 15 meter, vilken anses ha haft absid (Lann
ergård 1967) och följaktligen skulle ha varit romansk. Proportionerna tyder 
snarare på en liten salkyrka, d.v.s. en plantyp som uppträder tidigast under 
senare hälften av 1200-talet, och att kyrkobyggnaden varit uppförd av sten 
är inte säkert konstaterat. I flera av de bevarade medeltidskyrkorna finns 
spår av tidigare byggnadsetapper i form av äldre murverk eller grunder, 
men de är vanligen dåligt dokumenterade och svåra att tolka. I Leksand har 
påträffats rester under den nuvarande kyrkan både av en eventuell träkyrka 
(jfr ovan) och av en odefinierbar kyrka av sten (Nisbeth 1982).

Gerda Boëthius (1951) har påpekat att äldre murar i nordvästra delen 
av Orsa kyrka kan vara rester av en liten 1200-talskyrka med smalare kor. 
Det är möjligt att planformen är riktigt tolkad, eftersom det östra hörnet 
enligt uppgift kan ses från vinden och nordmurens längd därmed bör ha 
varit endast 10 meter. Proportionerna talar då för att det rör sig om ett 
långhus och inte om en rektangulär salkyrka. Utan lika goda skäl förmo
das även kyrkorna i Rättvik och Leksand ha haft smalare kor (Boëthius 
1951, Boëthius opubl.), vilket skulle ge en liknande datering. I Mora kyrka 
har sakristian tidigare skjutit in en hel murbredd i kyrkorummet, vilket i 
kombination med en 20 meter lång äldre del av nordmuren föranlett Mats 
Bergman (1984) att anta att den första stenkyrkan haft ett smalare kor. 
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Murverk 

Trä 

Detta stöds delvis av grävningsfynd, även om Bergman anger som alternativ 
att sakristian i stället kan vara äldst och byggd intill en träkyrka (jfr reso
nemang nedan). Ett 20 meter långt långhus med ett smalare kor skulle vara 
enastående för en romansk stenkyrka, så om denna tolkning är riktig bör 
dateringen tidigast sättas till sent 1200-tal. 

I litteraturen om landskapets kyrkor påstås vissa salkyrkor ha byggts 
vid 1200-talets slut eller cirka 1300 (t.ex. Hedemora, Malung, Svärdsjö),
men dateringarna vilar sällan på konkreta uppgifter. Flera kyrkor innehål
ler som nämnts äldre murverk, vanligen i nordmuren. Det går därför inte 
att utesluta att några stenkyrkor uppförts redan under 1200-talet. Mycket
talar dock för att huvudparten av Dalarnas stenkyrkor byggts först under 
senmedeltiden, som förefaller att ha varit en period av stark utveckling. I 
flera kyrkor tycks inte bara en, utan flera byggnadsperioder ha ägt rum 
under 1400-talet och 1500-talets början. Svårigheterna att bedöma kyrkor
nas byggnadshistoria kan illustreras av kyrkan i Grytnäs.

Eftersom Grytnäs kyrka har en gotländsk dopfunt av från 1200-talets
mitt, bör en kyrka ha funnits då, kanske på det s.k. Kyrkbygärdet. Man har 
förmodat att den äldsta delen av den nuvarande kyrkan byggts i början av 
1300-talet, eftersom man på 1700-talet ansåg sig kunna läsa årtalet 1309
på kyrkdörren. Om man tänker bort de tillbyggnader som gjordes på 1700 
talet, får man kvar en salkyrka som utgörs av de två nuvarande mellersta 
valvtravéerna. Fasaderna i denna kyrka pryds av blinderingar och en pro
filerad taklist, båda av 1400-talskaraktär, och kyrkorummet täcks av två 
1400-talsvalv utan sköldbågar mot innerväggarna. Normalt innebär avsak
naden av sköldbågar att valven är samtida med murarna, men i Grytnäs 
tycks man ha lagt valven uppe på murkrönen så att högbenen (de stående 
virkena) i den då befintliga takstolen blivit inmurade. Valven är alltså yngre 
än murarna. Det torde innebära att salkyrkan i sin helhet uppförts under 
senmedeltiden men i två etapper: först sträckmurarna, sedan valven. 

En annan av de kyrkor som daterats till cirka 1300, eller till århundra
dets första årtionden, är den äldsta kvarstående delen av kyrkan i Leksand
(Nisbeth 1982). Det rör sig om en ovanligt bred salkyrka, motsvarande 
mittskeppet och de smala sidoskeppen i den nuvarande kyrkan. Gavelmu
rarna är putsade på insidan, och Gerda Boëthius (1951) har därför antagit 
att kyrkan haft ett trätunnvalv innan tegelvalven slogs. Den inre bredden 
har dock varit cirka 15 meter, vilket är i det närmaste otänkbart om man 
inte redan från början avsett att välva kyrkan i flera skepp. Eftersom det hör 
till ovanligheterna att en landskyrka planerats flerskeppig vid 1300-talets
början, bör kyrkans tillkomsttid läggas senare (jfr nedan). 

Fig. 15. Kyrkornas byggnadsmaterial
vid medeltidens utgång. I de flesta av
landskapets socknar stod vid medel
tidens utgång en stenkyrka. De träbygg
nader som stod kvar var huvudsakligen
kapell, tillhöriga kapellag som skulle få
församlingsstatus först efter medeltiden
(Aspeboda, Bjursås, Silvberg, Sollerön
och Hosjö). De två nordliga socknarna
med träkyrkor, Idre och Särna, tillhörde 
under medeltiden Norge.

Fig. 16. Kyrkor med salformad plan vid
medeltidens utgång. Kartan avser även
flerskeppiga kyrkor med rektangulär
planform. Såväl träkyrkor som murade
kyrkor markeras. Samtliga stenkyrkor
vars planform är känd vid medeltidens
utgång hade salformad plan, antingen
genom att de uppförts med denna
planform eller genom ombyggnad i ett
senare skede. För de träkyrkor som är
kända endast genom omnämnanden
i äldre källor är planformen vanligen
obekant. De medeltida träkapellen
på Sollerön och i Venjan kan dock
genom måttuppgifter rekonstrueras
med salformad plan. Medeltidskyrkor
med salformad plan är ofta svåra att
datera. Planformen förekom redan vid
1200-talets mitt och var allmän under
den resterande medeltiden. 

Fig. 17. Medeltida tornkyrkor. Ingen 
tornkyrka från äldre medeltid (–1350) 
är känd. Flertalet av tornen kan uti
från sina egenskaper ges en datering 
till den yngre delen av medeltiden 
(1350–1550). Helt eller delvis bevarade 
torn från 1400-talet eller det tidiga 
1500-talet finns fortfarande i Leksand,
Söderbärke, Hedemora och Folkärna. 
Förutom de på kartan markerade 
kyrkorna kan möjligen även tornen 
i Norrbärke och Stora Tuna härröra 
från senmedeltiden. 
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Fig. 18. Ett urval helt eller delvis 
bevarade medeltidskyrkor i skala 
1:800. Planritningarna avser att på 
ett överskådligt sätt ge en uppfattning 
om kyrkornas planform, storlek och 
byggnadshistoria. Medeltidskyrkor
nas dateringar och byggnadsetapper 
är i många fall osäkra. Förlagor och 
tolkningar är vanligtvis hämtade från 
SvK:s publikationer. Vissa förlagor i 
rapporten är hämtade från Antikva
risk-topografiska arkivet, Stockholm 
(ATA). Förlagornas mer detaljerade 
information har uteslutits, däribland 
fönsteröppningar och innertakets
form. 

stenkyrkorna under yngre medeltid, 1350–1550
Kyrkornas ålder Den äldsta säkert daterade stenkyrkan i Dalarna finns i 
Rättvik. På kyrkans vind finns nämligen rester efter ett trätunnvalv, en valv
form som i sig talar för en datering till äldre medeltid, tidigast 1200-talets
slut. Men trä från yttertaket har på dendrokronologisk väg kunnat dateras 
till 1370-talet, och kyrkan kan därmed förmodas ha byggts eller färdig
ställts strax efter mitten av 1300-talet. Detta är intressant, eftersom det 
förefaller som byggnadsaktiviteten även i Dalarna tycks ha avstannat i 
samband med digerdöden, och ytterst få svenska kyrkor kan dateras till 
1300-talets senare hälft. Ett försvunnet årtal i Malung har tillsammans
med andra uppgifter tolkats som att denna kyrka invigdes sommaren 1365
(Pettersson 1989). Kyrkans snedställda strävpelare talar dock snarare för en 
datering till 1400-talet. 

Korta salkyrkor med proportioner som den i Rättvik, d.v.s. ungefär 
dubbelt så långa som breda, har funnits också i bl.a. Folkärna (riven) och 
Svärdsjö (senare förlängd). Kanske har de haft en liknande tillkomsttid. 

I Stora Tuna och Vika är delar av sakristian äldre än den nuvarande 
stenkyrkan och förmodas ha tillhört en äldre stenkyrka (Boëthius 1920,
1932), men det är möjligt att byggnadshistorien är feltolkad. I Uppland 
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har det nämligen varit vanligt förekommande att träkyrkor först utökats 
med en stensakristia och sedan avlösts av en kyrkobyggnad av sten (Tuulse 
1951). Byggnadsförfarandet kan ha varit detsamma i Dalarna (och möjlig
heten beträffande Mora är redan nämnd). Muren mellan koret och sakris
tian tycks vara tunnare än övriga murar inte bara i Vika utan även i Gagnef 
och Järna, vilket kan vara ett tecken på att deras sakristior är äldre än kyr
kobyggnaden. Detta säger dock mer om byggnadsgången än om dateringen. 

Medeltidens sista århundrade var en tid av intensivt byggande. Ett sär
skilt tydligt exempel på detta är just Mora kyrka. Den innehåller som redan 
nämnts äldre murverk i norr. Troligen cirka 1400 förlängdes kyrkan åt väs
ter med mer än halva sin längd och fick en västportal samt en rikt ornerad 
gavel. Intressant nog tycks byggnaden i detta skede ha haft ett plant inner
tak av trä. Mot århundradets slut fördubblades kyrkan genom att den bred
dades till en stor treskeppig hallkyrka, varvid den gamla västgavelns blin
deringar inkorporerades i utsmyckningen av den nya västgaveln (fig. 20). 

Kyrkorna i Torsång och Vika (fig. 18, 19) är välbevarade exempel på sal-
kyrkor från senmedeltiden, båda omfattande tre valvtravéer och uppförda 
med den för Dalarna typiska gapskullen, d.v.s. en läktare som från sakri
stian öppnat sig mot koret (se vidare nedan). Båda har de också en kapell-
utbyggnad i norr. Trots likheter mellan kyrkorna har de daterats olika, den 
förra till sent 1300-tal och den senare till 1400-talets senare del (Boëthius 
1920, 1932).

En troligen senmedeltida takryttare fanns 1578 i Mora och 1610 i Rätt
vik. I det senare fallet pryddes takryttaren av ett järnkors med koppar
kulor som visade olika attribut för S:t Olov (Boëthius opubl.). En takryt
tare omnämns 1621 i Stora Kopparberg. Konstruktionen till en takryttare,
omtalad 1623 och riven 1725, finns kvar i Vika. Husby kyrka hade ännu
1757 en takryttare (Hülphers). Även i Torsång har det funnits en takryt
tare, men den har tillkommit efter 1678, då taket brann av (Blomberg &
Linscott 1993). 

Domkyrkans inflytande Dalakyrkorna visar tydliga tecken på att ha influ
erats av Västerås domkyrka. Domkyrkan byggdes i tegel under 1200-talet

Fig. 19. Kyrkan i Torsång är ett väl
bevarat exempel på en senmedeltida 
dalakyrka med gavelblinderingar och 
västportal. Sakristian är samman
byggd med kuren, ett ursprungligt 
kapell. Foto Jakob Lindblad 2001, 
SvK:s arkiv, RAÄ. 

Fig. 20. Mora kyrka breddades mot 
söder redan under 1400-talet och de 
äldre tegelblinderingarna inkorpo
rerades i den nya västgavelns dekor. 
Rekonstruktion i Bergman 1984. 
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men fick sin slutliga utformning under 1400-talet och det tidiga 1500 
talet (Hahr 1923). Den tycks ha spelat en viktig roll för utformningen av 
sockenkyrkorna i hela stiftet. Särskilt domkyrkans ståtliga västtorn från 
1400-talets förra hälft anses ha varit förebild för en rad kyrktorn. Dessa är 
vanligen försedda med rika blinderingar och snedställda hörnpelare, och 
ofta finns en spiraltrappa i södra muren. Ett av de ståtligaste exemplen finns 
i Folkärna (fig. 21), vars blinderingar dock är av en senare typ än de som 
finns i domkyrkotornet. Andra exempel finns bland annat i Söderbärke och 
Hedemora. I några fall har tornet byggts först ett gott stycke in på 1500 
talet men med medeltida former, som i Stora Tuna, troligen 1500-talets
mitt, och Mora, 1581. 

Att man valt en flerskeppig plan för flera av Dalarnas kyrkor hänger 
dock troligen snarare ihop med behovet av utrymme än av att imitera dom
kyrkan. Några av kyrkorna, som Stora Tuna, hör till de största sockenkyr
korna i landet. Det är dock möjligt att domkyrkans flersidiga 1400-talskor 
med omgång har kopierats. Ett omgångskor med tresidig avslutning finns 
bevarat i Stora Tuna och även klosterkyrkan i Gudsberga har haft ett sådant. 
Ett enklare tresidigt kor, som eventuellt varit lägre än långhuset, har funnits 
i Rättvik där det fogats till den tidigare salkyrkan (Boëthius opubl.). 

Fasaddekor Typiskt för Dalarna är profilerade gesimser (taklister) och 
den ofta rika utsmyckningen av gavlar och fasader. Mora kyrka kan åter
igen tjäna som exempel. Redan innan kyrkan breddades vid 1400-talets
slut var västgaveln prydd av blinderingar i form av stigande rundbågsfri
ser och korta band med strömskift. Tillbyggnaden i söder kopierade den 
äldre gaveln, och den nu breddade och högre gaveln kröntes med ett stort 
kors och under detta två runda blinderingar över två olika sorters sicksack-
friser (fig. 20). Just stigande rundbågar är den vanligaste dekorationen i 
1400-talsgavlarna och troligen inspirerad av en betydligt äldre fasaddekor 
i Västerås domkyrka. I nord- och sydfasaderna förekommer enkla horison
tella blinderingsband och/eller trappstegsband, som i Grytnäs, men även 
friser av varandra skärande bågar som i Stora Tuna. 

På några ställen finns färgspår som visar att fasadernas gesimser och
blinderingar har varit vitslammade och bemålade i rött, bland annat i
Vika (Boëthius 1921). Det bäst bevarade exemplet finns i Grangärde, där
den medeltida kyrkans murkrön är synliga på vinden innanför de senare
tillbyggda sidoskeppen (fig. 22). Både kyrkans gesims och det strax där
under belägna blinderingsbandet är vitputsade. Gesimsen har fått en enkel
geometrisk dekor, medan bandet pryds av bladslingor. Dessutom finns
där plastiskt utformade ansikten, som skjuter ut från blinderingsbandet,
en fasadutsmyckning som inte är känd från någon annan svensk kyrka.
Detta skall kanske ses som en variation av putsfigurerna i gubbvalven (se

avstavning... 
vidare nedan) eller av de stora bemålade figurreliefer som det finns rester
av i Stora Tuna och Torsång. I den förstnämnda kyrkan avbildas S:t Olov
och S:t Erik högt upp på västgaveln (ännu synliga innanför det senare till
byggda tornet), och samma helgonfigurer har funnits på västgaveln i By
(Lannergård 1967).

Portaler och fönster Liksom när det gäller gavlarnas tegelornering kan
man ha hämtat förebilder för portalerna i Västerås domkyrka. Portal-
omfattningarna är alltid rikt profilerade och glaserat tegel förekommer
i flera av dem (Husby, Vika, Torsång). Formen är ibland ganska oregel
bunden och inte sällan finns ett slätt kapitälband som löper över omfatt
ningen, en typ som återfinns både i Västmanland och i västra delen av

Fig. 21. Flera dalakyrkor har ståtliga 
västtorn från 1400- eller 1500-talet. 
Tornet i Folkärna är rikt utsmyckat 
med blinderingar och annan tegel
dekor. Foto Tord O:son Nordberg 
1927, ATA. 

Fig. 22. På vinden i Grangärde kyrka 
kan man studera den senmedeltida 
gesimsen, som varit prydd med plas
tiska huvuden och bemålning. Foto 
Ann Catherine Bonnier 2009. 
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Uppland. Flera av portalerna visar spår av dekorativ bemålning i form av
geometriska mönster i rött (Floda, Vika). 

Medeltida västportaler är inte särskilt vanliga i svenska landskyrkor, 
men flera av Dalarnas medeltidskyrkor har haft en portal i väster utöver den 
sedvanliga sydportalen. Det gäller både enskeppiga kyrkor (Torsång, Vika,
Ål) och de stora flerskeppiga (Mora, Stora Kopparberg, Stora Tuna). 

Få ursprungliga fönsterformer finns bevarade. Rester efter två smala 
och spetsbågiga fönster med en ensprångig inre omfattning kan studeras i 
Vika, och i Stora Tuna finns ett stort spetsbågigt fönster över västportalen, 
innanför det senare byggda tornet. Fönstrets yttre omfattning är profile
rad och själva båghjässan är vitputsad. Ett litet spetsbågigt fönster med en 
treklöverformad dageröppning och flersprångig inre och yttre omfattning 
finns i sakristian i Stora Kopparberg. Ovanliga är också de runda fönstren i 
Torsång, ett i det norra kapellets västmur och ett i öster i sakristians övervå
ning. Även dessa fönster har flersprångiga omfattningar. 

Valv Tegelvalven är genomgående av senmedeltida typ (fig. 23), och både 
stjärnvalv och sturevalv samt varierande former av dessa förekommer. I 
Rättvik är tegelvalven bevisligen inslagna i en senare byggnadsperiod (kyr
kan har som nämnts först haft ett trätunnvalv), men i litteraturen antas 
detta regelmässigt för en rad av dalakyrkorna. Även när så är fallet behöver 
tidsskillnaden mellan kyrkbygge och valvslagning inte vara stort (jfr reso
nemanget om Grytnäs ovan). 

Korvalven i Västerås domkyrka från 1466 antas ha varit förebilder för 
valvsystemet i Stora Tuna (Boëthius 1932). En lite mer utvecklad och kom
plicerad form av stjärnvalv/sturevalv uppträder också i Hedemora, Vika,
Stora Kopparberg och Rättvik (Karlsson 1986). Det är möjligt att den stora 
treskeppiga kyrkan i Stora Kopparberg varit en av de första med denna typ 
av valv och att förebilden skulle kunna finnas i Nordtyskland, där bergs
männen hade kontakter. 

En rad av landskapets kyrkor har s.k. gubbvalv. Det rör sig vanligen 
om variationer av sturevalv, som antingen bärs med uppsträckta armar av 
figurer av tegel och puts (Grytnäs, Hedemora, kuren i Torsång (fig. 24),
vapenhuset i Vika) eller innehåller plastiskt utformade huvuden (kyrkorum
men i till exempel Vika (fig. 25) och Stora Tuna). Liksom i fasaddekoren 
har figurerna förstärkts av en enkel påmålning, i rött och svartblått. I Stora
Tuna finns även plastiska figurer på väggen inne i koravslutningen, där de 
tycks föreställa ett donatorspar som välsignas. I såväl Stora Kopparberg
som Stora Tuna är det rikaste valvet slaget över mittskeppets andra travé 
från öster räknat. Eftersom det rikaste valvet brukar finnas över högaltaret, 
är det möjligt att altaret stått på denna plats, mitt för sakristian. 

Gubbvalv, portaler med släta kapitälband och blinderingar med
varandra skärande bågar m.m. förekommer i en rad kyrkor inte bara i
Dalarna utan även i västra Uppland och Västmanland. Det förefaller san
nolikt att det är en specialiserad byggnadshytta som varit verksam i områ
det (Boëthius 1921). Ofta finns även andra likheter, som gapskullar och
utbyggnader i norr (se vidare nedan). 

Takstolar Som redan påpekats har den äldsta bevarade takkonstruktio
nen i Rättvik kunnat dendrodateras till 1300-talet, och där finns dess
utom yngre medeltida takstolar kvar på plats (fig. 26). Takstolarna i de 
äldsta dalakyrkorna har inventerats av Anna Blomberg och Kina Linscott, 
som konstaterat att det finns medeltida takstolar bevarade även i Malung,
Svärdsjö och Vika (1993). Över mittskeppet i Norrbärke finns en takstols-

Fig. 23. Medeltida valv. Kartan redo
visar kyrkorum, d.v.s. långhus och/ 
eller kor, som under medeltiden för
sågs med murade valv. I flertalet av 
landskapets stenkyrkor som helt eller 
delvis bevarats från medeltiden finns i 
dag tegelvalv från 1400-talet eller det 
tidiga 1500-talet.

Fig. 24. Plastiskt utformad valvgubbe 
från senmedeltiden i kuren i Torsång. 
Foto Ann Catherine Bonnier 2002, 
SvK:s arkiv, RAÄ. 
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Fig. 25. Vika kyrka ger en bild av hur 
flera av Dalarnas kyrkor kan ha sett 
ut under senmedeltiden. Stjärnvalven 
med små gubbhuvuden är samtida 
med kyrkan från 1400-talets senare 
del. Till vänster ses den s.k. kuren, ett 
ursprungligt kapell. Den medeltida 
sångläktaren i norra korväggen, ”gap
skullen”, rekonstruerades 1917. Foto 
Bengt A. Lundberg 2006, ATA. 

Fig. 26. Takstol i Rättviks kyrka med 
rester av skelettet till ett trätunnvalv, 
troligen från 1370-talet, samt takstol 
av senmedeltida typ över mittskeppet 
i Norrbärke. Uppmätningar av Blom
berg och Linscott 1993. 



konstruktion av medeltida utseende (fig. 26), men murarna i detta parti 
bör ha höjts i samband med utbyggnad och valvslagning efter medeltidens 
slut. Dendrodateringar har bekräftat att mittskeppets takstolar härrör från 
1720-talet (Dalarnas museum), och det betyder att man har kopierat en 
äldre takkonstruktion eller också så har den medeltida tekniken levt kvar. 
Det är möjligt att detta är förklaringen till att takstolarna ser medeltida ut 
även i den västra delen av Svärdsjö kyrka, trots att kyrkobyggnaden av allt 
att döma förlängts två gånger efter medeltidens slut. 

I Malung finns ovanligt nog den ursprungliga takpanelen (taktron) 
bevarad, vilket delvis är fallet också i Rättvik.

Sakristior, gapskullar, kapell och vapenhus I Torsångs kyrka, som ser ut 
att vara byggd på 1400-talet, har sakristian varit tvåvånig med en sångläk
tare, ”gapskulle”, i övervåningen. Gapskullen, som anses ursprunglig, för
ändrades eller blev oanvändbar då koret välvdes cirka 1500 (Boëthius 1932).
I en rad kyrkor har det funnits en gapskulle. I sin mest utvecklade form har 
den bestått av en välvd övervåning, som nåtts via en spiraltrappa och stått 
öppen ut mot koret. Anordningen är delvis rekonstruerad i Vika (fig. 25),
men spår finns även i exempelvis Mora, Stora Kopparberg (fig. 27) och Stora
Tuna. Den omedelbara förebilden kan ha varit Västerås domkyrka, där en 
läktare funnits ovanpå en tvårummig välvd sakristia (Lundberg 1936). Så 
sent som på 1600-talet har traditionen resulterat i en gapskulle som sträckt 
sig in över sakristians vind i träkapellet i Aspeboda.

Intressant är att flera av sakristiorna med gapskullar innehåller murpar
tier som skjuter ut ett stycke ur korväggen, nämligen i Hedemora, Mora,
Stora Tuna och Vika. På något sätt måste detta spegla stadier i kyrkornas 
byggnadshistoria, vilket redan antagits ovan beträffande Mora. 
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I Torsång och Vika finns en bevarad utbyggnad på nordsidan, kvadra
tisk i Torsång och rektangulär i den senare kyrkan. Beteckningen ”kur” 
(kor) visar att det rör sig om kapell, och i Vika finns också rester efter ett 
altare i öster. Ett kapell i norr har även funnits i By, och i Hedemora fanns 
både ett Annakapell i norr och ett Katarinakapell i söder. 

Vapenhus har troligen byggts vid de flesta kyrkorna men finns bevarade 
endast i Mora, Torsång och Vika. Vapenhuset i Mora har ovanligt nog ett 
ursprungligt fönster i öster och det i Vika ett fönster i sydgaveln. Eventuellt 
har Rättvik haft medeltida vapenhus framför både sydportalen och väst
portalen (Boëthius opubl.). 

Kalkmålningar 
Många av kyrkorna har varit utsmyckade med kalkmålningar som till
kommit sent under medeltiden. I Leksand och Rättvik finns fragment som 
visar att kyrkorna varit dekorerade av den s.k. Tierpskolan, verksam under 
1400-talets slut och 1500-talets början (Nisbeth 1986). Valven i Grytnäs 
och Svärdsjö har rika målningar från cirka 1500, och i Stora Skedvi är 
valvmålningarna från 1500-talets förra hälft och innehåller bland annat 
vad som tolkats som ett prästvapen och målarskråets vapen (Norberg 1933).
Kyrkorummet i Vika har på medeltida vis fått heltäckande kalkmålningar, 
som dock präglats av renässansen och tillkommit först vid 1500-talets mitt. 
Spår av målningar finns även i andra kyrkor, som till exempel i Malung,
Mora och Orsa. 

En speciell typ av dekor hänger samman med gubbvalven, som ofta 
tycks ha fått en enkel bemålning i rött och gråblått inte bara på gubbarna 
utan även på ribbornas knutpunkter och på valvpilastrarna, bland annat i 
Stora Tuna (både målade huvuden och geometriska former). I Torsång har 
figurerna i kapellets gubbvalv målade mössor, skärp och skor (fig. 24). Ett 
stort ornament, som målats bredvid stuckfigurerna i koret i Stora Tuna är 
exakt detsamma som målats i vapenhuset i Möklinta kyrka, Västmanland 
(som har gubbvalv i kyrkorummet). 

Senmedeltida glasmålningar har bevarats i Vika (där de dock ej sitter i 
ursprungligt läge) och Torsång (nu i SHM). 

dopfuntar 
Den enda romanska dopfunten finns som nämnts i Husby (fig. 28). Den är 
tillverkad av sandsten, försedd med uttömningshål och består av en halv
rund skål och en fyrkantig fot. Typen är vanlig i Uppland, Södermanland 
och Västmanland. Flera av dalakyrkorna har haft gotländska importfuntar 
från 1200- eller 1300-talen. Till en äldre typ av dessa hör funtarna i By,
Grytnäs och Malung, troligen tillverkade vid 1200-talets mitt eller strax 
därefter. Så kallade paradisfuntar, med en musselskalsliknande dekor på 
skålen, hör till de vanligaste som exporterats från Gotland. Vackra exempel 
på sådana finns i Svärdsjö och Söderbärke.

Hedemora, Stora Kopparberg, Stora Tuna och Vika har 1400-talsfuntar 
av en typ som förekommer även i Västmanland och Uppland, där de kanske
har tillverkats (Reutersvärd 1983). De har vanligen en mångkantig skål, där
varje fält är dekorerat med rundlar som innehåller rosetter eller geometriska
mönster i låg relief. Mellan skålen och foten finns en mer eller mindre starkt
framträdande nod med knutornamentik. En funt av samma typ kommer från
kapellet i (Östra) Silvberg, som inte var egen socken under medeltiden. 

Fig. 27. Gapskullen i Stora Koppar
bergs kyrka. Den stora bågen över 
sakristieportalen är öppen in mot 
sakristians övervåning, som var till
gänglig via en spiraltrappa bakom dör
ren till vänster. Uppmätning av Sten 
Boëthius 1941, ATA. 
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Fig. 28. Dopfunten i Husby kyrka, 
den enda romanska som är känd från 
Dalarna. Foto Jakob Lindblad 2001, 
SvK:s arkiv, RAÄ. 

Fig. 29. En av Dalarnas äldsta trä
skulpturer är denna madonna från 
1200-talet i Vika kyrka. Foto Lennart 
Karlsson 1993. 



Den originella dopfunten i Orsa består av en bronsgryta, som är gjuten i 
Västerås år 1531 (af Ugglas 1943), och bärs upp av en snidad ställning som 
föreställer fyra par drakar. 

träskulptur 
Träskulpturen är till största delen från 1400-talet och det tidiga 1500-talet.
Vika kyrka är den kyrka som har flest bevarade skulpturer och också några 
av de äldsta. Det gäller ett romanskt och delvis omarbetat processionskru
cifix från 1200-talet och en liten sittande unggotisk madonna från århund
radets mitt eller senare hälft (fig. 29). En sittande Olov i Grangärde har 
1200-talsdrag men är svårdaterad, och det gäller i ännu högre grad för en 
skadad madonna av enkelt utförande i Särna. 

Från 1300-talet finns lite fler träskulpturer och altarskåp bevarade. På 
Historiska museet i Stockholm befinner sig ett antal tidiga altarskåpsfigu
rer från By, troligen tillverkade i en rhenländsk verkstad under 1300-talets
förra hälft (Forssman 1961). Altarskåpets huvudmotiv har varit Marie krö
ning. Även i Stora Skedvi finns altarskåpsfigurer som kan ha tillverkats i 
Rhenlandet vid århundradets mitt. En ovanlig altarprydnad är ett retabel 
(skärmartat skåp utan dörrar), som nu finns i Skattunge men ursprungli
gen kommer från Orsa. Det framställer också Marie kröning samt en rad 
stående apostlar, inställda i en snidad arkitekturinramning av mycket hög 
kvalitet. Retablet är det enda som bevarats på det svenska fastlandet och 
anses ha tillverkats vid 1300-talets mitt, antingen på Gotland (Forssman 
1961) eller i någon annan inhemsk verkstad (Tångeberg 1986).

Flera kyrkor har krucifix från 1300-talets förra hälft, och ett av de 
finaste är ett höggotiskt processionskrucifix från Husby, möjligen tillverkat 
i Rhenlandet (Forssman 1961). Några få krucifix har ett ovanligt gemen
samt drag, nämligen att Kristus håller sitt vänstra ben över det högra i stäl
let för tvärtom (By, Grangärde). 

Olika inhemska verkstäder står för en rad senmedeltida träsniderier, 
som altarskåpen Grangärde (med enbart svenska helgon, 1400-talets mitt) 
och i Gagnef (med Nådastolen i corpus, sent 1400-tal), eller madonnaskå
pet i Husby och det ståtliga triumfkrucifixet i Stora Tuna, båda från cirka 
1500. Ett madonnaskåp i Ore med målade dörrar har tillverkats i Haaken
Gullesons verkstad i Norrland vid 1500-talets början. 

Ett tiotal senmedeltida träskulpturer är bevarade i Vika kyrka, bland 
annat bilder av en helig påve och av Maria Magdalena, båda nordtyska 
importarbeten från 1400-talets slut. Till de äldsta nordtyska skulpturerna 
hör en sittande S:t Olov i Malung, som anses tillverkad i Lübeck under 
1400-talets första fjärdedel (Tångeberg 1986), och närmare hälften av de 
bevarade altarskåpen är importarbeten. Ett nordtyskt altarskåp från cirka 
1500 finns nu i Amsberg, men kommer ursprungligen från Stora Tuna och 
har på ett ovanligt sätt inpassats i en altaruppsats från 1652. Flandriska 
skåp från 1500-talets början finns i By och Folkärna. 

En kategori föremål som veterligen endast är känd från Dalarna är sen-
medeltida träkors med målade bilder av den korsfäste Kristus och jungfru 
Maria. De har vanligen haft ett litet skyddstak och alltså åtminstone tidvis 
stått ute i det fria, kanske som markering av pilgrimsleder. Hittills är fem 
sådana kors kända, men endast tre är bevarade: från Evertsberg, Venjan
och Öje (Ljung 2001). Nämnas kan även en gavel till en korbänk i Leksand
från det sena 1400-talet, liksom en senmedeltida trädörr med järnbeslag i 
Hedemora.
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medeltidens kyrkor i siffror 

Diagrammen avser huvudkyrkor i 27 medeltida socknar (inklusive de till Norge 
under medeltiden hörande socknarna Idre och Särna) samt dessutom kapellen i 
Aspeboda, Bjursås, Hosjö, Ore, Venjan, Silvberg och Sollerön som bildade egna 
församlingar efter medeltiden. Diagram A, B och C omfattar de 41 kyrkor/kapell 
som nyuppfördes under medeltiden (i ett flertal socknar är flera nybyggnadsfaser 
kända, genom att en äldre kyrkobyggnad ersattes med en ny redan under medel-
tiden, se nedan). I diagram D och E utgår siffrorna från de 34 kyrkor/kapell som 
fanns vid medeltidens utgång. 

Vi har få belägg i Dalarna för att en kyrka av trä senare under medeltiden ersattes 
med en beständigare byggnad av sten. Stöd för denna utvecklingsgång, som sannolikt 
varit allmän även i Dalarna, ger dock iakttagelser i Leksand, Lima och Vika. 

Flera nybyggnadsfaser är kända även i By, Mora och Rättvik. Den troliga trä- 5

kyrkan i Leksand har kanske ersatts inte bara av en, utan av två stenkyrkor på 
samma plats redan under medeltiden. Iakttagelserna och tolkningarna av bygg
nadskronologin är dock osäkra, inte minst då det gäller dateringarna. De äldsta 
byggnadsfaserna i By, Leksand, Mora och Rättvik är inte i något fall så väl kända 
eller undersökta att det är möjligt att ge dem en säker datering. Den yngre bygg
nadsfasen i Rättvik, d.v.s. den därpå nybyggda stenkyrkan, tycks härröra från 
1300-talets andra hälft. I By, Mora och Leksand inföll denna senare nybyggnads
period under 1400-talet eller omkring 1500. 

Förhållandet mellan antalet träkyrkor och murverkskyrkor ger av allt att döma 
inte en rättvisande bild av medeltidens nybyggande (A). Indirekta spår tyder på att 
träkyrkorna varit betydligt fler än dem vi har faktiska belägg för. Det är värt att no
tera att de medeltida kapellag, som först i ett senare skede blev egna församlingar, 
behöll sina träkapell medeltiden igenom (med undantag för Ore). Att man först 
byggde i trä, för att i ett senare skede bygga mer beständigt i sten, har troligen varit 	
mer regel än undantag även i de under medeltiden bildade socknarna. 

Många av medeltidskyrkorna kan inte periodbestämmas (B). Samtliga träkyrkor 
har rivits, varför de är kända endast genom arkivaliska uppgifter eller äldre avbild
ningar. De murade kyrkorna visar en vital byggnadsutveckling framför allt under 
den yngre medeltiden (1350–1550), då flertalet av kyrkorna ny-, om- eller tillbygg
des samt välvdes. Denna väldiga satsning under framför allt 1400-talet och tiden 
omkring 1500 har också bidragit till att eventuella äldre byggnadsperioder är svåra 
att iaktta och tolka. Endast i Mora finns spår efter ett smalare kor, d.v.s. den plantyp 
som främst förknippas med kyrkorna från den äldre medeltiden (–1350), men också 
här är tolkningen osäker (C). Vid medeltidens utgång hade den helt övervägande 
delen av Dalarnas kyrkor salformad plan (62 %), d.v.s. ett korparti av långhusets 
bredd (D). Här ingår både kyrkor som fått planformen genom ny- eller ombygg
nad. Salkyrkorna förekommer allmänt från 1200-talets senare del och förblir gängse 
medeltiden igenom. Enbart planformen räcker således inte för en periodbestämning.  

Valvens egenskaper och deras relationer till stående murar kan i många fall 
förtydliga kyrkobyggnadens kronologi. Vid medeltidens utgång hade minst 18 kyr
kor (57 %) murade valv i långhus och/eller kor (E). Även detta antal är förknippat 
med källkritiska problem, beroende på kyrkornas bevarandegrad. Å andra sidan 
finns i de kyrkor som byggdes om under 1500-talets senare hälft och 1600-talet 
murade valv som visar på valvslagningens traditionsbundenhet, vilket innebär att 
valv av medeltida karaktär kan ha tillkommit senare. Även med hänsyn taget till 
dessa reservationer visar både den salformade planformens dominans samt valvens 
egenskaper att det framför allt är den yngre medeltiden, och inom perioden framför 
allt 1400-talet och tiden omkring 1500, som präglar Dalarnas medeltidskyrkor. 

Murverk Trä Okänt
material 

A. Nybyggda kyrkor. 

17 % 

9 % 
24 % 

B. Nyuppförda medeltids-
kyrkor per period.
    Äldre medeltid (–1350)
    Yngre medeltid (1350–1550)
    Ospecificerad medeltid 

2 % 

C. Andel nyuppförda
medeltidskyrkor med
smalare kor. 

62 % 

D. Andel kyrkor med 
salformad plan vid 
medeltidens utgång. 

53 % 

E. Andel kyrkorum med
murade valv vid medel-
tidens utgång. 
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Kyrkorna 1550–1760
 

av Göran Lindahl 

Inledning 
Dalarnas bergslags- och bondesocknar har av hävd delats i fem olika om
råden: Kopparbergslagen, Österbergslagen, Västerbergslagen, Österdalarna 
och Västerdalarna (fig. 30). Denna gamla indelning tog sikte både på nä
ringslivet och dess naturgivna förutsättningar. Det är således inte förvå
nande att den i stora drag överensstämmer med den uppdelning av land
skapet som redovisas i det inledande kapitlet (jfr fig. 3). Vill man diskutera 
landskapets historia under 1600- och 1700-talen faller det sig naturligt att 
anknyta till det äldre tillvägagångssättet. 

Dalarnas befolkning kan 1571 – det tidigaste år som den demografiska 
forskningen redovisat – ha uppgått till knappt 30 000 personer (fig. 31).
Antalet steg sedan i relativt jämn takt för att omkring 1700 uppgå till ca 
70 000 invånare. Till 1751 hade siffran vuxit till ca 98 000 invånare. Det 
är uppgifter som bara säger något om de jämförs med utvecklingen i andra 
landskap. I föreliggande sammanhang är det viktigare att följa vad som 
skedde i vart och ett av de nämnda fem områdena och dessutom förskjut
ningarna dem emellan. 

Befolkningen i Kopparbergslagen steg i påfallande jämn takt från ca 
4 000 invånare 1571 till ca 14 000 1751. I förhållande till landskapet i öv
rigt innebar detta en höjdpunkt vid 1600-talets mitt – då bodde ca 20 % av 
Dalarnas befolkning i Kopparbergslagen. Det överensstämmer väl med det 
ofta beskrivna händelseförloppet kring Kopparberget. Då fullbordades den 
centralisering som pågått länge, och som innebar att all verksamhet kon
centrerades till gruvans närhet. Det nya centrum blev Kristine församling, 
utbruten ur Stora Kopparbergs socken, och redan innan dess, 1641, privi
legierad som Falu stad. Folkmängden för dessa år underskattar ändå Kop
parbergets roll. Dit strömmade säsongsarbetare från byarna vid Siljan. Från 
Öster- och Västerdalarna kom all den ved som förbrukades i gruvschakten 
och det kol som behövdes för att utvinna råkoppar ur malmen. Hanteringen 
var en del av den stora transportorganisation som höll hela Bergslagen vid 
liv. Kopparbergslagens roll både i den lokala ekonomin och för hela riket 
minskade dock efterhand, en förändring som dramatiskt markerades av det 
stora gruvraset 1686. 

Österbergslagen utgjorde både vad gäller naturförhållanden och näring
ar den mångsidigaste delen av landskapet. Där fanns både rik jordbruks
bygd, koppar- och järngruvor, utspridda bergsmansgårdar med eget bergs
bruk och mer koncentrerade anläggningar som Garpenberg och Horndal.
Därtill skall läggas tre städer, medeltidsstaden Hedemora och de 1641
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Fig. 30. Den under 1600-talet eta
blerade indelningen av Dalarna kan 
fortfarande användas för att åskådlig
göra landskapets huvudområden och 
redovisa befolkningsutvecklingen. 

Kopparbergslagen hade sin tyngd
punkt i Kopparberget och trakten 
kring sjön Runn med en utlöpare upp 
mot Svärdsjö. 

Österbergslagen följde Dalälvens 
nedre lopp genom Tunaslätten och den 
relativt breda dalgången ned till land
skapsgränsen. 

Västerbergslagen utbredde sig kring 
sjösystemet Väsman – Norra och 
Södra Barken, som inom Västmanland 
fortsattes av sjön Åmänningen och 
Kolbäcksån. 

Österdalarna upptog den största 
delen av landskapets yta. Bebyggelsen 
följde Österdalälvens dalgång med 
centrum i socknarna kring Siljan och 
Orsasjön. 

Västerdalarna innefattade bebyg
gelsen i Västerdalälvens vissa sträckor 
mycket trånga dalgång. 

Fig. 31. Befolkningsutvecklingen i de 
fem delområdena 1571–1900. Statis
tiskt underlag i Palm 2000. 













privilegierade Avesta och Säter. Från den relativt blygsamma siffran om 
ca 8 000 invånare 1571 växte befolkningen till ca 21 000 omkring 1700
och 28 000 1751. Hela denna tid utgjorde Österbergslagen ca 30 % av hela 
landskapets befolkning. 

Västerbergslagen var vid 1500-talets slut endast glest bebyggd med ca 
1 000 invånare. Det skulle dröja till omkring 1700 innan tillväxten kom 
igång. Då handlade det om järnhantering och ett förlopp av gängse och ofta 
beskriven art. Aktörerna fanns på plats, bergsmän med masugnar, brukspa
troner med hammarsmedjor och bönder beredda att kola och svara för det 
vidlyftiga transportarbetet. 

Bruken har tilldragit sig det största intresset, där möter de bekanta 
namnen och där finns också ett bevarat källmaterial. Ludvika krono
bruk i Grangärde arrenderades av Jonas Folkern 1700. Han förbättrade 
det, köpte det och adlades till sist Cedercreutz. Jakob Tersmeden gjorde 
Larsbo bruk i Söderbärke till en stor possession; de två släkterna kom att 
bli nära lierade med varandra. Den mest nydanande investeringen gjordes 
dock av den stockholmske tidigare ämbetsmannen Sebastian Grave, som 
med början 1714 byggde upp Säfsnäsbruken i en ödemark, som förut bara 
inrymde glest utspridda finntorp. Bergsmännens insatser är mindre kända 
men också de var verksamma på sina fält. Nya gruvor togs upp, nya hyt
tor byggdes och nere i jordbruksbygden konsoliderades bergsmansbyarna. 
Västerbergslagen rymde 1751 ca 12 000 invånare, omkring 12 % av hela 
landskapets befolkning. 

Österdalarna utgjordes till största delen av ett glest befolkat skogsland. 
I kontrast därmed låg huvuddelen av bebyggelsen samlad i en ring av stor-
byar kring Siljan och Orsasjön. Socknar som Leksand och Mora räknade
lika många invånare som Stora Tuna, en bygd med vida gynnsammare för
utsättningar för jordbruk. Till del låg förklaringen i det effektiva sättet att 
utnyttja skogarnas resurser. Med fäbodar av olika slag sträckte sig byarna 
långt ut i skogsvidderna. Därtill kom arbetsvandringar. Överbefolkningen 
ledde inte till utflyttning utan vandringar för att säsongsvis arbeta på andra 
håll och sedan återvända till hembyarna. 
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Uppgifter om folkmängden ger ytterligare relief åt dessa förhållanden. 
Befolkningen 1571 kan ha uppgått till omkring 13 000 personer, d.v.s. av
sevärt mycket mer än någon annan del av Dalarna. I sin tid var det en hög 
siffra, som kan ha innefattat ett stort antal undersysselsatta och lättrörliga. 
Trots dessa förhållanden framstår Österdalarnas befolkning som socialt 
sällsynt homogen. Praktiskt taget alla kunde räknas som småbönder. Där 
fanns inga städer, inga herrgårdar, inga bruk med brukspatroner, inga rike
manshem. De enda som skilde sig från bondebefolkningen var prästerna. 
De fick också en särställning som ledare och opinionsbildare. 

Både fäbodar och arbetsvandringar skulle förbli karakteristiska drag. 
Därtill kom efterhand en mer omfattande och utspridd permanent bebyg
gelse. Redan i början av 1600-talet hade dock Österdalarna förlorat sin 
befolkningsmässiga övervikt. Under 1700-talet följde dock ett nytt tillväxt
skede, som t.o.m. överträffade Österbergslagen. Österdalarna rymde 1751
ca 33 000 invånare. 

Västerdalarnas befolkning växte långsamt. Den torde dock ha berörts 
av uppgången i Västerbergslagen. Det gällde särskilt Nås socken, till vilken
Säfsnäs hörde, som dock näringsmässigt utgjorde en förgrening av Väster-
bergslagen. Malung förblev genom åren den mest folkrika socknen. Befolk
ningssiffran nådde dock under hela detta skede inte över 10 % av Dalarnas 
befolkning. 

Både senmedeltiden och reformationsskedet i Dalarna fick sin speciella 
prägel av den långa följd av krigståg och revolter som hade landskapet som 
sin utgångspunkt. Räknas Engelbrektsfejden in handlar det om ett århund
rade av ständigt uppblossande oro. Från mitten av 1400-talet utgjorde Da
larna ett Sturarnas landskap och deras stöd i kampen mot unionen. Däri 
deltog både bergsmän från Kopparberget och bönder från byarna kring Sil
jan. Gustav Vasas uppgörelse med Kristian II utgjorde slutet i denna långa 
strid. Österdalarnas befolkningssiffra visar vilka möjligheter som fanns att 
rekrytera folk, beredda att snabbt bryta upp. Så samlade Sturarna sitt krigs
folk och så gjorde Gustav Vasa. Arbetsvandringar och militära kampanjer 
kan tyckas vitt skilda, men så såg tydligen inte dessa skaror på sina vill
kor. Där fanns i olika varianter och kombinationer både politiskt patos och 
förväntningar om belöning. Förutsättningarna var givna, överbefolkningen 
och det ständiga behovet av förtjänstmöjligheter på annat håll. 

Efter Gustav Vasas seger och uppbrottet ur unionen blev förloppet mer 
splittrat. De s.k. dalupproren kom att rikta sig mot Gustav Vasas regemente. 
I de två första på 1520-talet hade folket vid Kopparberget ingen del, de ut
gick från bygden kring Siljan och kan ha bottnat i besvikelse: segern gav 
varken inflytande eller belöning. Det tredje upproret, Klockupproret 1531, 
samlade återigen deltagare från hela landskapet. Här handlade det om en 
kamp för den gamla tron mot reformationen som den framträdde i de av 
kungen beordrade övergreppen. 

I fortsättningen flöt kunglig maktpolitik och reformation samman på 
ett sätt som knappast går att särskilja. Det långsiktiga behovet att behärska 
opinionen löstes av Gustav Vasa på samma sätt som Sturarna gjort, genom 
att besätta viktiga prästtjänster med lojala innehavare. Ett led i denna strä
van utgjorde det aldrig fullföljda beslutet 1557 att dela Västerås stift och 
tillsätta en superintendent över Dalarna i Stora Tuna. Tydligen bedömdes 
dock detta steg som obehövligt. Lugnare tider betydde en avpolitisering av 
prästernas roll. De behöll sin starka ställning men som predikanter, lärare 
och själasörjare. Med Johannes Rudbeckius, biskop i Västerås 1619–46, 
blev stiftet den sannolikt bäst organiserade kyrkoprovinsen i landet. Stats
maktens intresse riktades samtidigt alltmer mot Dalarnas näringsliv. Man 

Murverk 

Trä 

Fig. 32. Kyrkor uppförda under perio
den 1550–1760. Här framträder fram
för allt nybyggandet av träkyrkor. De 
tillkom i landskapets glest bebodda 
utkanter men också centralt i nytill
komna kapellförsamlingar. Nybyggan
det både i sten och trä tillhörde främst 
1600-talet, då befolkningstillväxten 
inleddes och snabbt fick sitt gensvar i 
den kyrkliga organisationen. 
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Fig. 33. Kyrkor som genomgått vik
tigare planförändring under perio
den 1550–1760. Skillnaden mellan 
ombyggnad och nybyggnad kan
vara liten. De två kartorna på detta 
uppslag redovisar det omfattande 
stenkyrkobyggandet i någon mån som 
nybyggnad men mest som ombygg
nad. Därmed betonas kontinuiteten. 
Vad som ser ut som nybyggnad kan 
inkludera både medeltida murverk 
och senare etappvis genomförda 
insatser. Ombyggnadsverksamheten
tillhörde främst 1700-talet då det ju 
också fanns ett större antal kyrkor att 
anpassa till ändrade förhållanden.

blev medveten om vilka möjligheter en effektivare koppar- och järnhante
ring kunde innebära. I rikets uppbyggnad under början och mitten av 1600 
talet tilldelades Dalarna och dess koppar en nyckelroll. 

En naturlig följd av det händelseförlopp som här antytts, blev för Dalar
nas del starka impulser utifrån. Under 1400-talet handlade det ofta om Väs
terås, om biskopar och domkapitel, om världsliga stormän på Västerås slott 
eller stadens köpmän. Under 1500-talet övertog Stockholm rollen. Under 
ett antal år inbegreps Dalarna i rikspolitiken mer påtagligt än något annat 
landskap. De nära kontakterna skulle i fortsättningen förmedlas av statliga 
ämbetsmän, fria företagare som också kunde ha uppdrag av kronan, och 
präster med erfarenhet av huvudstaden. Det lokala gensvaret växlade, där 
möter både nyheter utifrån och provinsens egen starka traditionsbildning. 
Omfattningen av kyrkobyggandet gör det möjligt att avläsa dessa relationer 
och deras konkreta resultat – de är både tydliga och varierade. 

Stenkyrkobyggandets början 
Några av de kyrkor i sten som tillkommit under medeltiden kompletterades 
med torn under 1500-talet. Det skedde i Stora Tuna vid seklets mitt, något 
senare i Malung, under 1580-talet i Mora och i Orsa slutligen med början 
1607. Det var i och för sig imponerande företag men utgjorde inte begyn
nelsen till något nytt utan snarare en slutpunkt för de stora senmedeltida 
byggnadsinsatserna. Med kopparhanteringens effektivisering följde ett ny
byggande av annat slag. 

De bergsmän som ägde andelar i Kopparberget bodde sedan medel
tiden på sina gårdar kring Runn. Några av dem tillhörde således Torsångs
eller Vika socknar, men som bergsmännens speciella helgedom framstod 
ändå Stora Kopparbergs kyrka, i huvudsak tillkommen under 1400-talet
och möjligen uppfattad som exterritoriell. Från början av 1600-talet ökade 
gruvbrytningen. Arbetets allt väldigare omfång och mängden av gruv
drängar och hyttarbetare förde också andra grupper till Kopparberget, 
administratörer, gruvtekniker, köpmän och hantverkare. Behovet växte att 
ingripa ordnande i den formlöst växande bebyggelsen. Anhopningen av så 
många egendomslösa samlade på ett ställe och under så svåra förhållanden 
uppfattades också som hotande och reste krav på kraftinsatser. En stads
plan av rutnätstyp utarbetades. Kristine församling bildades och Falu stad 
konstituerades 1641. Avsikten var att också bergsmännen skulle flytta in 
till staden. Så skedde dock inte. Falun blev en arbetarstad med torftig be
byggelse, därtill enligt samtida vittnesbörd insvept i ständig svavelrök från 
rostugnar och smälthyttor. 

Vad som skedde kan tolkas som disciplinerande åtgärder av samma slag 
som samtidigt genomfördes i huvudstaden och på andra håll i riket. Så bör 
också byggandet av den nya stadskyrkan (fig. 34–35), grundlagd 1642, för
stås, men ändå med en annan och mer generös innebörd. Kristine kyrkas 
yttre blev kärvt men det inre gestaltades med anmärkningsvärd rikedom. 
Planens huvuddrag överensstämmer med Jakobs kyrka i Stockholm. Kris
tine kyrka är dock mer konsekvent genomarbetad. De två raderna sten
kolonner, som delar långhuset i tre skepp, är alla lika och jämförelsevis 
slanka. Mittskeppet är visserligen tydligt markerat genom sin avsevärda 
höjd men intrycket blir ändå ett enhetligt rum, en rymlig sal, väl belyst 
genom de stora fönstren. En predikstol kom tidigt på plats, utformad av 
bildhuggaren Ewert Friis, som arbetade samtidigt i Falun och Gävle med 
likartade uppgifter. Ikonografin är inte den senare vanliga med bilder av 
evangelisterna. I stället berättas Kristi liv i en serie reliefer. Efter ytterligare 
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någon tid tillkom en orgel om hela 32 stämmor, placerad på en läktare i 
väster. Till orgelfasaden hörde ett antal nu bara fragmentariskt bevarade 
skulpturer av musicerande och sjungande gestalter. Små läktare högst upp 
i mittskeppet var avsedda för sångkörer; ovisst är dock vad som i detta fall 
kom till utförande. 

Från denna sal skjuter koret ut, påfallande djupt och med mittskeppets 
höjd. Ett genomsiktligt, rikt utsmyckat korskrank markerade gränsen; det 
avlägsnades 1716. Närmast långhuset är koret obelyst, det omges där av två 
likstora kvadratiska rum, det ena en sakristia, det andra en sal för skrifter-
mål. Det är vackert tänkt: från dessa rum kan präst och kommunikanter 
ta stegen till korets bortersta del, det egentliga altarrummet, väl upplyst 
genom fyra fönster. Där reser sig Friis’ altaruppsats, som i scen efter scen 
åskådliggör Kristi lidande och slutliga seger (fig. 34). Man förstår meningen 
med dessa avsatsvis komponerade altaruppsatser: de kan byggas på och 
fylla också mycket höga och smala väggstycken. Inom Sveriges nuvarande 
gränser finns bara en motsvarighet till detta praktnummer, altaruppsatsen 
i S:t Petri i Malmö, tillkommen 1611. 

Den råkoppar som producerades i Falun fördes vidare för att renas yt
terligare. Under några år skedde det i Säter, där verksamheten dock aldrig 
hann stabiliseras men sedan slutgiltigt i Avesta, som fick sina stadsprivile
gier 1641, samtidigt som Falun. Några år senare kom kyrkobygget igång. 
Avesta kyrka fick formen av en rektangel med måtten 15 × 30 meter, d.v.s. 
två kvadrater (fig. 35). Tre stenkolonner delar rummet i två skepp och bär 

Fig. 34. Falu Kristine kyrka, byggd 
1642–59. Mittskeppet är förhöjt men 
någon basilika med en övre fönsterrad 
är det inte fråga om. Det ensamma 
fönstret får sitt ljus från ett tvärskepp 
som egentligen bara är en uppbyggnad 
över sidoskeppets tak. Kyrkorum
mets enhetliga prägel beror mycket på 
sidoskeppens ansenliga höjd och deras 
stora fönster. Altaruppsatsen från 
1660-talet framstår på fotot som mörk 
och med få detaljer. En restaurering 
1990–91 återgav den dess tidigare 
rikedom och därmed också dess rätta 
roll i helheten. Foto Sigurd Curman 
1912, ATA. 
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de åtta vackert formade valven. Inget utskjutande kor byggdes, inte heller 
något torn. En lanternin mitt på det höga, åt kortsidorna valmade taket, 
anger att byggnaden utgjorde en avslutad och kring detta centrum sam
lad komposition. Kyrktomtens läge vid ett litet torg bestämde att ingången 
blev på norra långsidan, sakristian på sydsidan, där den sköt ut mot kyr
kogården. Kyrkan invigdes 1655 men det dröjde ytterligare några år innan 
interiörens alla delar kom på plats, bänkar, predikstol, altaruppsats och ett 
positiv nära altaret, som dock snart ersattes med en orgel i väster. 

I några avseenden – kolonnernas och valvens form – finns likheter mel
lan de nya kyrkorna i Falun och Avesta. Skillnaderna överväger dock. Aves
ta kyrka är mycket mindre och byggd som ett enda rum. Vad som uttrycks 
är gemenskap, som kanske också tog formen av gemensam nattvardsgång. 
Kristine kyrkas kor rymde bara en begränsad del av den talrika församling
en. Skillnaderna var också stora mellan de två städerna. Avesta förblev ett 
litet och i förhållande till Falun exklusivt samhälle. Raffineringen av råkop
paren fordrade yrkesarbetare, vilket i än högre grad gällde myntverket, där 
rikets kopparmynt slogs. Myntverkets chef, Markus Koch, en invandrad 
nederländare, hade varit en drivande kraft i kyrkbygget. Hans nära kontak
ter med den tyska församlingen i Stockholm blev av avgörande betydelse. 
Likheter finns mellan de båda kyrkorna och från Tyska kyrkan överlämna
des predikstol och altaruppsats. Ingendera av de här nämnda kyrkorna kan 
dock karakteriseras som reformert, låt vara att där fanns både kontakter 
och förståelse. 

Det fortsatta stenkyrkobyggandet 
Med början på 1660-talet inleddes en omfattande byggnadsverksamhet, 
som berörde stora delar av Dalarna. Vad som skedde låter sig knappast 
skildras som ett historiskt förlopp. Det arbetades samtidigt på ett flertal 
ställen med likartade mål. Både präster, församlingsmedlemmar och mur-
mästare höll säkert reda på vad som skedde på andra håll. Verksamheten 
brukade också fortskrida långsamt. En första uppgift kan ha varit att vidga 
den befintliga medeltidskyrkan med ett sidoskepp. Sedan följde i sinom tid 
ytterligare ett skepp och ännu senare ett nytt kor, ett torn, en större sakri
stia. Med avbrott och nya krafttag kunde arbetet sträcka sig över årtionden. 
Slutresultatet inkluderade medeltida murverk men framstod ändå till sist 
som ett nybygge. Trots det successiva i detta tillvägagångssätt förefaller det 
ändå som om vederbörande haft slutmålet klart för sig, ett brett treskeppigt 
rum med smalare utskjutande kor och ett torn i väster. Treskeppiga kyrko
rum var verkligen ingen nyhet i Dalarna – storslagna medeltida exempel 
fanns ju att tillgå. Också Kristine kyrka kan ha tjänat som föredöme. Där 
fanns ju förutom treskeppigheten det smala, djupa koret. Det unika i denna 
byggnadsverksamhet under senare delen av 1600-talet och början av 1700 
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talet förtjänar också att understrykas. Bara Stockholm hade under denna 
tid något liknande att uppvisa. En viss utförlighet i framställningen kan 
således vara motiverad. Med användande av den områdesindelning, som 
nämndes inledningsvis, skall nedan huvuddragen beskrivas. 

För Österdalarnas del tycks byggandet ha börjat i det folkrika Leksand
(fig. 37–38). Där fanns en medeltida kyrka med smala sidoskepp. I flera på
varandra följande kampanjer, av vilka den första inleddes 1668, tillbyggdes
ytterligare två skepp, som med sin avsevärda bredd gjorde kyrkorummet till
en i fem skepp indelad kvadrat. Det låg nära till hands att uppfatta denna
stora volym som en centralkyrka, och över dess mitt byggdes också ett torn
av trä. Någon genomförd anläggning av detta slag var det ändå inte fråga om.
Ett äldre torn i väster bröts visserligen ned men behölls som vapenhus och i
öster byggdes koret ut. Också sakristian sträcker sig utanför kvadraten, den
blev ett rum om nästan 100 kvadratmeter. I det inre bidrog ett helt system av
läktare – Hülphers anger deras antal 1757 till nio stycken – att ta hand om
den stora församlingen. Ansvariga för detta verk var murmästare från Väs
terås och Stockholm, assisterade av lokala murare och timmermän. Den mest
kände av dem hörde hemma i Romma by i socknen. Hans efterkommande
kallade sig Romberg och skulle bli anlitade utöver landskapets gränser. 

I Mora socken med dess stora senmedeltida kyrka fanns inget liknande 
behov av att utvidga (fig. 18). Den nya spira, som tillkom efter en brand 
1671 brukar uppmärksammas. Väl så märklig är den enorma takstol som 
samtidigt restes och som vittnar om en önskan att med takvolymens hjälp 
understryka byggnadens monumentalitet. När det så sent som 1753 blev
aktuellt att bygga ett nytt kor fick det samma bredd som kyrkans alla 
tre skepp, d.v.s. samma form som koren i Stora Tuna eller i domkyrkan
i Västerås. I Rättvik var utgångsläget sämre med en enskeppig och säkert 
otillräcklig medeltidskyrka. Arbetet med att vidga den inleddes 1685 och 
inriktades på att bygga korsarmar i norr och söder. Möjligen var denna 
metod enklare än att lägga till nya sidoskepp; den framstår också som ett 
alternativt tillvägagångssätt, mindre praktiserat i Dalarna än på andra håll. 

Västerdalarna nåddes sent, först omkring 1730, av denna byggnadsiver. 
I Floda (fig. 38), Järna och Nås kom arbetet igång men inom mer begrän
sade ramar än i de folkrikare socknarna. Kyrkan i Malung utgjorde ett 

Fig. 36–37. Till vänster en interiör av 
Grangärde kyrka, slutligt färdigbyggd 
först 1748, till höger Leksands kyrka, 
successivt utbyggd fram till 1715. De 
två bilderna åskådliggör det lokala 
stenkyrkobyggandets starka och mer
problematiska sidor. Grangärde kyr
kas inre är trots de pressade måtten 
förvånansvärt ljust och rymligt. Exte
riören av Leksands kyrka visar att 
kombinationen av höga utrymmeskrav 
och låga valv ibland kunde leda till 
egenartat proportionerade fasader. 
Den begränsade valvhöjden har också 
pressat de stora fönstren ned mot mar
ken. Foton Göran Lindahl 2000. 
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Fig. 38. Ett urval stenkyrkor uppförda 
eller planförändrade under perioden 
1550–1760 återgivna i skala 1:800. 
Söderbärke och Floda fick sina befint
liga mursträckningar efter nybygg
nader 1729–35 respektive 1724–37, 
d.v.s. kyrkorummet både vidgades 
och förlängdes i en sammanhängande 
byggnadsetapp. I de övriga kyrkorna 
skedde omdaningen i flera etapper. 
Detta kan jämföras med den väl kända 
byggnadskronologin i Stora Skedvi 
(fig. 40). De här återgivna ombyggda 
kyrkorna har i likhet med Stora Skedvi 
medeltida ursprung, men i vilken 
omfattning medeltida mur finns kvar 
är inte säkert känt. Kyrkornas befint
liga planformer tillkom i allt väsentligt 
före 1760. 

undantag. Korsarmar lades till på 1730-talet, varpå följde sakristia och ett 
nytt kor (fig. 2). Byggmästare Anders Romberg och hans folk från Leksand
svarade för arbetet; vid denna tid etablerade sig Rombergarna som verkliga 
storföretagare i kyrkoombyggnad.

Kopparbergslagens storbygge förblev Falu Kristine kyrka. Det dröj
de dock inte länge förrän Stora Kopparbergs kyrka, som ju uppfattades 
som bergsmännens egen, behövde utvidgas. Det treskeppiga senmedeltida 
långhuset förlängdes i hela sin bredd åt öster och avslutades med ett smalt 
kor; det skedde 1684–86 (fig. 18). Likheter finns med Kristine kyrka men 
någon efterbildning var det inte fråga om. I den gamla bergsmansbygden på 
andra sidan Runn förblev kyrkorna oförändrade. Både Torsångs och Vika
kyrka har således bevarat sin medeltida karaktär. Den längre norrut be
lägna Svärdsjö kyrka byggdes däremot ut i flera etapper. Den mest genom
gripande åtgärden blev tillbyggnaden av de två korsarmarna, ett arbete som 
inleddes 1730 (fig. 6). 

Avesta stad och dess kyrka, behandlade ovan, tillhörde Österbergslagen. 
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Inom detta stora område kom snart ytterligare byggnadsföretag igång. 
Redan 1658 inleddes arbetet att vidga Stora Skedvi kyrka (fig. 40). Till det 
medeltida rummet med dess tre travéer fogades sidoskepp i norr och söder. 
Resultatet blev ett närmast kvadratiskt kyrkorum, inte så stort men ändå 
kraftfullt med stadiga murpelare och sammanlagt nio valv. Man kan se lik
heter med det samtidigt pågående arbetet i Leksand; det var också murare 
därifrån som var verksamma i Stora Skedvi. Drivande i detta anmärknings
värt tidiga byggnadsföretag var socknens kyrkoherde Johannes Gezelius, 
snart uppmärksammad för sina talanger och utnämnd till biskop i Åbo.
Långt senare, 1735, underströks kyrkans längdriktning med ett utskjutande 
kor; till sist kompletterades det hela med ett torn i väster. 

I stora drag gick det till på samma sätt och i lika utdraget tempo i Hede
mora (fig. 38). Den medeltida kyrkan omgavs med sidoskepp i norr och 
söder varpå följde en mycket stor sakristia och ett utskjutande kor. Arbe
tet avslutades till sist med en vacker lanternin, ritad av Carl Hårleman, på 
det medeltida västtornet och en mäktig takresning, vars omfång bestämdes 
både av kyrkorummets bredd och de påfallande låga sidoskeppen. 

I Stora Tuna behövdes inga liknande insatser. Den enda nödvändiga åt
gärden gällde sakristian, som 1717–18 byggdes ut till ett rum med ungefär
samma mått som i Leksand, d.v.s. omkring 10 × 10 meter (fig. 18). Det täck
tes av ett valv så lågt och vidsträckt att dess svicklar nästan når ner till golvet.
Prosten Magnus Sahlstedt berättar i sin bok om Stora Tuna, tryckt 1743, att
initiativet togs av dåvarande prosten, som sedan fick sin grav vid sakristidör
ren och vars porträtt i helfigur hängdes upp på väggen. En spis murades för
värmens skull och bänkar sattes in för ”skriftfolket”. Nästan 200 personer
kunde få plats. Det rörde sig således om rum för det allmänna skriftermålet,
som i Dalarna kunde forma sig till kollektiva manifestationer. Efter synda
bekännelse och avlösning i sakristian följde allas nattvardsgång i koret.

Fig. 39. Söderbärke kyrka nybyggdes
i ett sammanhang 1729–35. Av den 
äldre kyrkan på platsen utnyttjades 
delar av västtornet. Det inre ger ett 
nästan gotiskt intryck, vilket också 
kan ha varit murmästaren Niclas Pihls 
avsikt: han försåg valven med tunna 
dekorativa ribbor, som stiger upp ur 
konsoler. Bygget leddes av präst och 
församling men med stöd av socknens 
bruksägare. Den eleganta prediksto
len, ritades av Carl Hårleman och 
utfördes av Stockholmsmästaren 
Daniel Burchard. Ett tyngre verk är 
den dominerande altaruppsatsen. Dess 
nedre del, bevarad från den äldre kyr
kan och med en framställning i relief 
av Jesu dop, uppfattades som otill
räcklig i det nya och större rummet. 
Påbyggnaden visar i två avsatser Kris
tus som smärtoman och som härskare, 
allt omgivet av en draperimålning. 
Foto Göran Lindahl 1975. 

Medeltid 

1658 

1762–64 

1691–96 

1735 

1683 

Fig. 40. Stora Skedvi, skala 1:800. 
Planens raster tydliggör etapperna i 
den väl dokumenterade byggnadsut
vecklingen. 
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Fig. 41. Söderbärke kyrkas västfasad 
fullbordades 1743 med en lanternin 
byggd av konstmästaren Gustav
Wiman. I murverket skymtar spåren 
av det medeltida tornet. Kyrkans 
måttliga bredd, ca 23 meter, gjorde det 
lättare att proportionera fasaden efter 
mer klassiska ideal – motsvarande 
siffror för kyrkorna i Grangärde och 
Leksand är 27 respektive 30 meter. 
Foto Göran Lindahl 2000. 

Den expansiva Västerbergslagen ger ytterligare prov på dessa successivt 
tillkomna treskeppiga stenkyrkor. Det började i Grangärde på 1660-talet,
där byggandet sedan inte avslutades förrän 1748 (fig. 36, 38). I Norrbärke
gick det något fortare undan, 1670-talet till 1724 (fig. 38). I Söderbärke
slutligen, där brukspatron Jakob Tersmeden ställde medel till förfogande, 
kunde arbetet genomföras mycket snabbt, 1729–35 (fig. 38–39, 41). 

De tre kyrkorna liknar varandra men uppvisar ändå skillnader som 
belyser denna byggnadstyps egenskaper. Bortsett från koren utgör de alla 
breda rektanglar, Grangärde hela 26,5 meter bred, övriga 22 meter mot 
en längd om ca 40 meter. Uppenbarligen har byggmästarna tänkt sig dub
belkvadrater men också haft andra hänsyn att ta, främst hur det medeltida 
murverket kunde utnyttjas. Vad som främst faller i ögonen i det inre är de 
stabbiga murpelare eller kolonner som skiljer skeppen från varandra. De 
mycket låga sidoskeppen – höjden till valvhjässan är bara 7,5–8 meter – 
för med sig att också pelarna blir därefter, korta och tjocka. Mittskeppet 
höjer sig däremot, alldeles särskilt i Söderbärke, där höjdmåttet är 12,5
meter, inte så mycket lägre än motsvarande i Stora Tuna. Trots allt bestäms 
ändå intrycket av de låga sidoskeppen. De gör konstruktionen stabil men 
skiljer sig mycket från gotisk rumsuppfattning. Där brukar också sidoskep
pen och därmed pelarna vara höga. En ton av detta möter i Kristine kyrka 
men övergavs således för en enklare och stadigare byggnadsteknik. Det är 
ändå märkligt att inte ens Norrbärke kyrka, som har de lägsta valven av 
de tre här nämnda, förefaller tung och pressande. Till en del beror det på 
fönstren i yttermurarna. De sitter lågt – utrymme finns ju inte heller för 
någon annan placering – man ser ut och upplever ingen instängdhet. Kan
ske huvudintrycket kan kallas trygghet. Man förstår att kyrkorum av detta 
slag passade för den församlingsgemenskap som den lutherska kyrkan i så 
hög grad eftersträvade. 
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Särna gammelkyrka, 
uppförd 1684–97. 

Malingsbo, uppförd 
1707–08. 

Säfsnäs, 
uppförd 1758–62. 

Fig. 43. Ett urval träkyrkor från perio
den 1550–1760. Skala 1:800. 
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Träkyrkobyggandet 
De kyrkor som behandlats ovan hade i flertalet fall medeltida ursprung. 
De låg också i sedan länge uppodlade trakter. Utanför dessa kyrkplatser 
sträckte sig skogarna med utspridda bebyggelsegrupper. Man kan åtmins
tone i huvuddrag följa hur dessa vidder allt fastare infogades i den kyrkliga 
organisationen. Vissa insatser gjordes under 1500-talet och bör sannolikt 
uppfattas som ett fullföljande av tidigare strävanden. Skattunge blev kapel
lag i Orsa, Transtrand kapellag i Lima, Älvdalen annex till Mora, Garpen
berg till Hedemora, Bjursås till Ål. Åtminstone för Älvdalens del vet vi att 
förändringen också betydde byggande, i detta fall en stenkyrka. 

Under 1600-talet, speciellt dess första hälft, intensifierades detta organi
sationsarbete. Inom Stora Tuna socken blev Amsberg, Aspeboda, Enbacka
(senare kallat Gustafs) och Silvberg kapellförsamlingar. Från Svärdsjö
avskildes Sundborn och Enviken, från Mora Våmhus och Venjan, från
Rättvik Boda, från Leksand Djura, från Gagnef Mockfjärd och från Järna
Äppelbo. Särna och Idre erövrades från det dansk-norska riket genom en 
oblodig aktion 1644. 

På detta sätt organiserades prästernas verksamhetsfält och de kyrkliga 
tjänsternas fördelning. Däremot följde inte någon mer omfattande bygg
nadsverksamhet. Ibland fanns på platsen någon liten kapellbyggnad av trä, 
kanske av medeltida ursprung, som fick duga tills vidare. Det kunde sedan 
dröja mycket längre innan ett nybygge kom till stånd, i Venjan till 1796, i 
Silvberg till 1830, i Idre till 1842. I andra fall följdes den organisatoriska 
förändringen av att ett nytt kapell byggdes. Några har bevarats i relativt 
oförändrat skick och ger en uppfattning om karaktären. Det rörde sig ute
slutande om byggnader i trä. Amsbergs kapell från 1647 blev en enkel torn-
lös rektangel. Hosjö, kapellag i Vika socken, och Enviken, båda från 1660 
talet, byggdes från början med torn. I Särna tillfogades ett torn ett tiotal år 
efter kapellbygget (fig. 42–43). I storlek och ambitioner utgjorde Aspeboda
kyrka ett undantag. Dess yttre efterbildade Avesta kyrka, vars stenarkitek
tur utan större svårighet lät sig översättas i trä. Det inre var dock enskep
pigt. De två slanka träkolonnerna i rummets mitt hade till uppgift att stödja 
det mittorn, som reste sig över det branta taket. 

Främst handlade det således om en önskan att förbättra den kyrkliga 
organisationen. De faktiska byggnadsbehoven tycks ha varit av begränsad 
omfattning, helt enkelt därför att så få människor berördes. Den vilja att 
hålla sig kvar i de gamla byarna, som ofta omtalats som ett karakteristiskt 
drag åtminstone för delar av Dalarna, kan länge ha dämpat en önskan att 
ta de stora skogsvidderna i besittning för permanent bebyggelse. 

Ett speciellt problem utgör de kapell eller kyrkor som uppfördes vid
några av järnbruken. Äldst är kapellet vid Malingsbo bruk i Söderbärke,
byggt 1707–08 (fig. 43). Det följdes av Stjärnsunds kapell i Husby socken
från 1739, Ludvika bruks kyrka i Grangärde, invigd 1752, och slutligen
Säfsnäs kyrka i Nås, invigd 1762 (fig. 43). Bara Säfsnäs blev från början en
egen församling. Övriga ingick i bruken och hade av dem anställda bruks
predikanter. I samtliga fall handlade det om byggnader i trä. De upp
fördes i planformer, som visserligen inte var särskilt märkliga, men som
ändock avvek från vad som annars framstod som det rätta i de berörda
trakterna. Malingsbo kapell, format som en oktogon, är visserligen litet
som kyrkobyggnad betraktat. Med sin spännvidd om 14 meter framstår
det ändå som en avancerad konstruktion. Övriga fick formen av korskyr
kor med lika långa korsarmar. Byggnaderna i Ludvika och Säfsnäs har
exakt samma mått; det nu rivna kapellet i Stjärnsund var något mindre.

Fig. 42. Särna gamla kyrka påbörja
des 1684 som ersättare till en äldre av 
okänd ålder. Särna socken, högt upp 
i Österdalälvens dalgång, räknade då 
omkring 200 invånare. Kyrkan ger en 
bild av hur ödemarkerna infogades 
i den kyrkliga organisationen och 
undan för undan förbättrades. Särna 
kyrka byggdes ut med nytt kor och 
sakristia 1766, då också interiören, 
påfallande ljus och vacker, fick den 
prägel den sedan bevarat. Ny kyrka 
tillkom 1865, dock utan att den gamla 
revs. Foto Gustaf Ewald 1938, ATA. 
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Fig. 44. Altaruppsatsen i Rättviks 
kyrka, skulpterad 1705 av hovbild-
huggaren Caspar Schröder. Omgiven 
av klassiska arkitekturformer ses den 
uppståndne Kristus med sitt kors. Den 
stora segmentbågen kröns av en Guds-
symbol och ned mot Kristus sänker sig 
den Helige Andes duva. Församlingens 
krav på ”tillökning av flere och större 
ornamenter” medförde att profilö
rerna, de två omgivande änglarna, 
flyttades längre ut samtidigt som mel
lanrummet fylldes med ornamentik 
som snarast har det gammalmodiga 
broskverkets karaktär och som dess
utom växer upp över segmentbågen. 
Kompositionen kan jämföras med den 
snarlika uppsats som Schröder utförde 
1704 för Hammarby kyrka i Uppland. 
I detta lilla kyrkorum såg ingen något 
behov av ”tillökning”. Foto Göran 
Lindahl 2000. 

Man får intrycket att bruksägare som agerade byggherrar medvetet avvek
från sockenkyrkornas planformer och byggnadsmaterial. Bruken kan ha
setts som annorlunda inslag, kanske också som temporära. Torftiga och
prisbilliga byggnader var det dock inte fråga om – ekonomiska resurser
saknades ju inte. 

Altaruppsatser och predikstolar 
Av formulär som biskop Rudbeckius sände ut på 1620- och 30-talen vet vi 
vad han ansåg borde finnas i en välutrustad församling. Till stor del hand
lade dessa frågelistor om det mest grundläggande, att kyrkobyggnadernas 
murar var stabila och tak och fönster hela, att prästgården var beboelig och 
att där fanns vad som behövdes för prästen och hans familjs dagliga liv. 
Därutöver gjorde sig biskopen underrättad om kyrkornas inredning och vad 
som fanns av mässkläder, nattvardskärl och böcker. 

Rudbeckius önskade att det i varje kyrka skulle finnas en altartavla av 
något slag men han har inte förtydligat sin uppfattning. Det normala i Da
larna, åtminstone till 1600-talets slut, tycks ha varit att ett medeltida altar
skåp, en målning eller en skulptur intog platsen över altaret. Vid seklets 
mitt tycks dock vissa insatser ha gjorts för att forma nya altaruppsatser i 
anslutning till medeltida mönster. I Djura kyrka har ett litet tredelat altar
skåp bevarats, tillverkat 1646, där helgonbilderna ersatts med evangelister 
och apostlar. Samme mästare kompletterade 1652 ett medeltida altarskåp 
med ytterligare figurer och ett rikt dekorerat ramverk. Den effektfulla kom
positionen återfinns i dag i Amsbergs kapell, dit den överlämnades från 
moderkyrkan i Stora Tuna. Kapellet i Bjursås fick 1646 en målad triptyk 
som gåva av några bergsmän; i mitten ses en bild av Nattvarden. En mer 
omfattande lokal produktion av nya altaruppsatser tycks dock inte ha kom
mit igång. När till sist krav på nyanskaffningar gjorde sig hörda var det 
till de stockholmska verkstäderna man vände sig. Detaljstudier saknas som 
kunde göra det möjligt att bättre skildra hela denna process; här skall dock 
några sannolikt belysande episoder återges. 

För Rättviks kyrka beställdes en ny altaruppsats av hovbildhuggaren
Caspar Schröder. Resultatet, på plats 1706, blev en stram klassisk kom
position som i församlingens ögon gjorde ett alltför sparsmakat intryck
mot den breda altarväggen (fig. 44). Först när Schröder byggt ut sitt verk
med profilörer och dekorativa former förklarade sig beställarna nöjda.
Det medeltida altarskåp, som nu inte längre behövdes, överlämnades
till kapellet i Boda. Samma år var bildhuggaren Hans Daniel Kortz från
Stockholm färdig med sin altaruppsats för Ore kyrka. Den var av annat
slag, anpassad till den medeltida kyrkans östvägg, där ett fönster fanns
som inte kunde täckas över. Kortz lyckades väl, hans altaruppsats blev
både genomsiktlig och bildmässigt innehållsrik. Så menade också Jonas
Cedercreutz, tidigare brukspatron i Ludvika och 1713 utnämnd till lands
hövding i Kopparbergs län. Kyrkan i Svärdsjö borde snarast skaffa sig
något liknande och samtidigt göra sig av med sitt i hans tycke värdelösa
medeltida altarskåp. Hans ord åtlyddes – landshövdingarna hade rätt att
lägga sig i kyrkliga ärenden – och en lokal kraft, bildhuggaren Erik Berg
man fick i uppdrag att kopiera altaruppsatsen i Ore. Hans verk stod fär
digt 1717. Så långt fram i tiden tycks knappast något alternativ ha funnits
till de stockholmska mästarna. Flitigt anlitad blev den mycket produktive
Olof Gerdman. Samtidigt blev det allt vanligare att som altaruppsatser
välja oljemålningar, gärna ståtligt inramade. 

Biskop Rudbeckius ansåg det lämpligt att kyrkorna var försedda med

51 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Älvdalen Nybyggnad 1578–83 Murverk 

Bjursås Nybyggnad (*) 1599 Trä 

Garpenberg Nybyggnad (*) 1608–10 Trä 

Aspeboda Nybyggnad (*) 1609 Trä 

Boda Nybyggnad (*) 1618–23 Trä 

Sundborn Nybyggnad (*) 1620–22 Trä 

Mockfjärd Nybyggnad (*) 1620-tal Trä 

Gustafs, Enbacka kapell Nybyggnad (*) 1633 Trä 

Säter, Ceciliakyrkan Nybyggnad (*) 1634–35 Murverk 

Våmhus Nybyggnad (*) 1635 Trä 

Falu Kristine Nybyggnad 1642–59 Murverk 

Amsberg Nybyggnad (*) 1647 Trä 

Djura Nybyggnad (*) 1648 Trä 

Våmhus Omb. av långhus/kor (*) 1651 Trä 

Avesta Nybyggnad 1651–55 Murverk 

Ludvika Nybyggnad (*) 1652 Trä 

Stora Skedvi Omb. av långhus/kor 1658 Murverk 

Hosjö Nybyggnad 1663 Trä 

Norrbärke Omb. av långhus/kor 1668–70 Murverk 

Leksand Omb. av långhus/kor 1668–72 Murverk 

Svärdsjö Tillb. av korsarm (*) 1669 Murverk 

Envikens gamla Nybyggnad 1669–73 Trä 

Aspeboda Nybyggnad (*) 1669–81 Trä 

Transtrand Nybyggnad (*) 1670 Trä 

Svärdsjö Omb. av långhus/kor 1670–72 Murverk 

Hedemora Omb. av långhus/kor 1672–1707 Murverk 

Gagnef Omb. av långhus/kor 1674–88 Murverk 

Sundborn Omb. av långhus/kor (*) 1682–83 Trä 

Amsberg Nybyggnad 1683 Trä 

Stora Skedvi Omb. av långhus/kor 1683 Murverk 

Stora Kopparberg Omb. av långhus/kor 1684–86 Murverk 

korskrank. Från Stora Tuna känner vi att ett sådant skrank, tillkommet
på 1620-talet, bestod av en två alnar hög tegelmur och över det ett ge
nomsiktligt träskrank; tre dörrar kunde öppnas. Hela denna anordning
togs bort 1717, och vid ungefär samma tid försvann skranken från fler
talet kyrkor. Meningen med dem är inte helt lätt att förstå. De markerade
korets och altarrummets särprägel: bara vid nattvardsgudstjänster hade
lekmännen tillträde dit. Skranken bör kanske uppfattas som en illustration
till nödvändigheten att bereda sig väl för Nattvarden, först skriftermålet
gjorde församlingens medlemmar till värdiga kommunikanter. Ett århund
rade senare, då gudstjänstens former och den ordning de krävde, blivit mer
självklar, tycks skranken ha framstått som ett hinder och kanske också
som en ovänlig gest. 

Att predikstolar behövdes var däremot en självklarhet. I Västerås tycks 
ett par verkstäder ha etablerats tidigt för att förse stiftets kyrkor med nya 
predikstolar. En mycket kvalificerad mästare är känd, Lars Strångeson,
verksam omkring 1630. Ett flertal verk har kunnat tillföras en annan pre
dikstolsmakare med signaturen HDS, troligen en Hans snickare i Västerås.
En av dessa predikstolar, signerad och daterad 1624, återfinns i Torsångs
kyrka. Kolonnetter delar korgen i fält, dekorerade i plattskärning, och var
dera försedd med en skulptur av en evangelist eller apostel. Typen fanns 
redan tidigare och var uppenbart lämplig att mer eller mindre förenklad 

Tab. 3. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1550–1760, i kronologisk ordning. 
Endast kända årtal. 

Med nybyggnad menas att en helt 
ny kyrka uppförts, eller att ett helt 
nytt kyrkorum tillskapats genom att 
exempelvis en äldre kyrka i ett och 
samma skede både vidgats och för
längts. I de kyrkor som angivits som 
nybyggda kan alltså äldre murpartier 
eller tillbyggnader finnas kvar (lång
husets nordvästra hörn, torn, sakristia 
etc.). 

Med ombyggnad menas en planför
ändring av långhus/kor, exempelvis 
genom en förlängning i väster eller 
genom att en kyrka med tidigare sma
lare kor erhållit ett korparti av långhu
sets bredd. 

Bland de viktigare planförändring
arna har också medtagits tillbyggnad 
av en eller flera korsarmar. Det redovi
sas då som separat åtgärd. Tillbyggnad 
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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Särna gamla Nybyggnad 1684–97 Trä 

Rättvik Tillb. av korsarm 1685–88 Murverk 

Älvdalen Nybyggnad 1687–90 Murverk 

Mockfjärd Nybyggnad 1694–1700 Trä 

Säfsnäs Nybyggnad (*) 1696–1723 Trä 

Rättvik Tillb. av korsarm 1697–1703 Murverk 

Norrbärke Omb. av långhus/kor 1704–24 Murverk 

Malingsbo Nybyggnad 1707–08 Trä 

Leksand Omb. av långhus/kor 1709–15 Murverk 

Älvdalen Omb. av långhus/kor 1723 Murverk 

Hedemora Omb. av långhus/kor 1724–31 Murverk 

Floda Nybyggnad 1724–37 Murverk 

Söderbärke Nybyggnad 1729–35 Murverk 

Grytnäs Omb. av långhus/kor 1730 Murverk 

Sollerön Omb. av långhus/kor (*) 1731 Trä 

Malung Tillb. av korsarmar 1732–37 Murverk 

Svärdsjö Tillb. av korsarmar 1733–34 Murverk 

Nås Omb. av långhus/kor (*) 1734 Murverk 

Stora Skedvi Omb. av långhus/kor 1735 Muverk 

Bjursås Omb. av långhus/kor (*) 1730-tal Trä 

Boda Omb. av långhus/kor (*) 1730-tal Trä 

Grangärde Omb. av långhus/kor 1748 Murverk 

Ludvika Nybyggnad 1749–52 Trä 

Transtrand Omb. av långhus/kor (*) 1750 Trä 

Orsa Omb. av långhus/kor 1752–55 Murverk 

Mora Omb. av långhus/kor 1753–54 Murverk 

Sundborn Nybyggnad 1755 Trä 

Säfsnäs Nybyggnad 1758–62 Trä 

Järna Omb. av långhus/kor 1759–69 Murverk 

Malung Omb. av långhus/kor 1750-tal Murverk 

tillverkas av lokala hantverkare. Bildsnidaren Johan Matzon arbetade på 
samma sätt som Hans snickare; han har utfört predikstolar för kyrkorna i 
Orsa, Rättvik och Stora Skedvi, alla från 1630-talet. Man kan tala om en 
lokal traditionsbildning av samma slag som den i Västergötland, men inte 
lika kvalificerad och inte heller med samma räckvidd. Rudbeckius kan ändå 
ha varit nöjd med att stiftets kyrkor snabbt och till rimligt pris försågs med 
predikstolar. Det har påpekats att han ändå var väl hemmastadd på Axel
Oxenstiernas Tidö, där konsthantverk av betydligt högre klass samtidigt 
åstadkoms. 

I längden skulle inte heller församlingar med goda resurser låta sig nöja. 
När nya beställningar gjordes i början och mitten av 1700-talet fanns up
penbarligen inte en kvalificerad lokal produktion att tillgå. Bara de stock
holmska verkstäderna kunde leverera predikstolar av den art som nu kräv
des. Från Hedemora och Leksand vände man sig till Olof Gerdman, från 
Stora Tuna till hovbildhuggaren Johan Ljung. I Söderbärke, där siktet var 
inställt på högsta kvalitet, förvärvades en predikstol, ritad av Carl Hårle
man och utförd av bildhuggaren Daniel Burchard. När Jonas Holmin, född
i Västergötland och utbildad i Stockholm, flyttade till Västerås 1755, fick 
man till sist på nära håll en högt kvalificerad kraft, beredd att möta bestäl
larnas krav. 

Dalarna saknade uppenbarligen jämbördiga motsvarigheter till de mäs
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C.. Nyuppförda kyrkor i förhÂllande till antalet fˆrsamlingar 1760
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A. Nybyggda kyrkor. B. Viktigare planförändringar av
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar). 
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D. Ombyggda kyrkor i fˆrhÂllande till antalet fˆrsamlingar 1860 
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C. Andel nyuppförda D. Andel kyrkorum som genomgått 

kyrkor. viktigare planförändring.
 

kyrkorna 1550–1760 i siffror 

Diagrammen avser de 51 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång, 
dessutom Skattunge och Hosjö kapell (kapellförsamlingar först 1893 respekti
ve 1930). Inga medeltida sockenkyrkor övergavs under perioden. Nya försam
lingar och församlingskyrkor tillkom i Amsberg, Aspeboda, Avesta, Bjursås, 
Boda, Djura, Enbacka (Gustafs), Enviken, Falu Kristine, Garpenberg, Ludvi
ka, Malingsbo, Mockfjärd, Ore, Silvberg, Sollerön, Sundborn, Säfsnäs, Säter, 
Transtrand, Venjan, Våmhus, Älvdalen och Äppelbo. Noteras bör att försam
lingsbildningens ålder inte är säkert känd i några fall. Flera av de ovan nämnda 
församlingarna hade sitt ursprung i kapellag bildade under medeltiden. 

Under perioden byggdes 30 nya kapell eller kyrkor, 7 i murverk och 23 av 
trä (A). Sju församlingar nyuppförde sin kyrka två gånger. I Amsberg, Aspebo
da, Ludvika, Mockfjärd, Sundborn och Säfsnäs ersattes träkapell eller träkyrkor 
från 1600-talets första hälft eller mitt av nya träbyggnader redan under 1600
talets senare del eller 1700-talets första hälft. I Älvdalen påbörjades för den ny
bildade församlingen en ny stenkyrka antingen 1578 eller 1581. Denna ersattes 
med en ny stenkyrka 1687–90, genom att den befintliga i en sammanhängande 
etapp både vidgades och förlängdes. Andelen nyuppförda församlingskyrkor 
vid periodens utgång utgjorde 43 % (23 st.) av det totala beståndet (C). 

Planförändringarna var 33 till antalet och berörde huvudsakligen sten
kyrkor av medeltida ursprung (B). Förändringarna var i flera fall omfattande 
och resulterade i kraftigt vidgade långhus genom att ett eller två skepp lades 
till den befintliga medeltidskyrkan, i andra fall tillbyggdes rymliga korsarmar. 
Ombyggnadsföretaget avslutades inte sällan med att ett flersidigt kor slöts till 
kyrkorummet. Sett till resultatet är det inte någon större skillnad mellan en ny
byggnad i en sammanhängande etapp, såsom i t.ex. Älvdalen (se ovan), och de 
genomgripande om- och tillbyggnader som skedde i flera avskiljbara etapper i 
t.ex. Leksand och Stora Skedvi. Även träkapellen och träkyrkorna byggdes om 
under perioden, men inte i samma omfattning och på ett enklare sätt. Behovet 
av större kyrkorum löstes i Transtrand, Boda, Bjursås, Sollerön och Våmhus 
genom en förlängning av långhuset i väster. Den på detta sätt 1682–83 för
längda träkyrkan i Sundborn ersattes 1755 av en nybyggd korskyrka. Av de 
församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång hade 40 % (21 st.) berörts 
av en eller flera planförändringar (D). En förändring kan inte preciseras till 
materialet, tillbyggnaden 1669 av en korsarm i Svärdsjö, kallad för den ”norra 
kuren”. Senare ersattes den med den befintliga murade korsarmen. 
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tare i Hälsingland eller Jämtland, som i flera generationer snarast överträf
fade sina uppdragsgivares förväntningar. Kanske byggnadsfrågorna i Da
larna drog till sig det största intresset – murmästare som kunde slå valv 
och skickliga timmermän saknades ju inte. Valet av Stockholm låg också 
nära till hands. Där fanns ju på andra fält en djupgående samverkan mellan 
Stockholm och Bergslagen med Dalarna i dess centrum, som tillsammans 
länge utgjorde den verkliga tillväxtkraften i den svenska ekonomin. 

Orglar 
Ett flertal kyrkor i Dalarna var redan under medeltiden försedda med org
lar. Därtill bör nog läggas de fall då källorna anger att en orgel fanns vid 
1600-talets början. Senmedeltidens stora kyrkor som Hedemora, Stora
Tuna, Stora Kopparberg, Rättvik, Mora och Orsa tycks således ha ägt 
orglar men också ett antal mindre kyrkor, Svärdsjö, Vika, Torsång, Stora
Skedvi, Husby, By, Folkärna. Man kan anta att det var fråga om små orglar, 
positiv, och att de var placerade i koret. Ibland stod de på en utbyggd läk
tare eller tillsammans med sångare i den murade öppning över sakristian, 
”gapskulle”, som bevarats i flera kyrkor. 

Antalet kyrkor med orgel i sin ägo ökade bara långsamt under tiden 
fram till 1700-talets mitt. I de nybyggda kyrkorna i Falun och Avesta in
stallerades orgel redan från början. I andra fall dröjde det längre. Leksands
kyrka fick sin första orgel 1681, kyrkan i Norrbärke 1706. I både Grangärde
och Söderbärke skulle det dröja betydligt längre, till 1795 respektive 1854. 
Det var snarare de församlingar som redan tidigare anskaffat en orgel som 
också i fortsättningen skulle försäkra sig om orgelmusik, antingen genom 
ombyggnad av det gamla instrumentet eller inköp av ett nytt. Man kan så
ledes följa hur församlingarna bemödade sig, t.ex. i Hedemora, Stora Tuna 
och Stora Kopparberg.

I Husby kyrka fanns 1623 en orgel, som då bedömdes som oanvändbar. 
När Jonas Columbus, som varit Uppsala akademis musiklärare, utnämndes 
till kyrkoherde 1642, såg han till att en ny orgel om 14 stämmor installe
rades. Den byggdes av orgelmästaren Anders Bruce från Uppsala och fick 
sin plats på en läktare över sakristidörren. Johannes Gezelius, som sedan 
skulle ta initiativ till ombyggnaden av Stora Skedvi kyrka, kontaktade en 
orgelbyggare redan under sin resa från Västerås för att tillträda pastoratet. 
Tydligen visste han att kyrkans medeltida orgel inte längre var spelbar. Den 
nya orgeln fick sin plats i koret. I Husby dröjde det till 1725 innan orgeln
flyttades till en läktare i väster. I Svärdsjö höll man ännu längre fast vid 
denna traditionella placering. Den nya orgel, som byggdes 1734, fick stå 
kvar i koret ända till 1807. Då hade man på andra håll för länge sedan flyt
tat sina instrument, i Stora Skedvi 1682, i Stora Kopparberg och Stora Tuna 
1698. En följd av detta flitiga byggande och ombyggande, som ju fortsatt till 
våra dagar, är att endast ett par äldre orgelfasader bevarats i original, den 
ena i Svärdsjö kyrka från 1738, den andra i Hedemora från 1757. Upphovs
man var i båda fallen orgelbyggaren Daniel Stråle, född i Norrbärke 1700, 
som samarbetade med sin något yngre brorson Petter Stråle. 

Några församlingar gick sin egen väg. Kyrkorna i Rättvik, Mora och 
Orsa hade som nämnts redan under medeltiden varit försedda med orglar; 
de fanns emellertid inte kvar vid 1600-talets början. Inga nya instrument 
anskaffades heller. I Orsa väntade man till 1873, i Rättvik till 1879, i Mora
ända till 1912. Det berodde inte på fattigdom utan på en annan uppfatt
ning om sångens roll. I Ovansiljan utvecklades församlingssången till något 
av en självständig konstart med egna versioner av psalmmelodierna eller 
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utbroderingar av dem. Gärna sjöng man också ”till skiftes” mellan mans- 
och kvinnosidan. Jämförelser är svåra att göra men man får överhuvud in
tryck av en vital kyrklig musikkultur i Dalarna, starkare och självständi
gare än motsvarigheterna inom andra konstarter. 
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Kyrkorna 1760–1860
 
av Ingrid Sjöström 

Näringar och befolkning 
Skillnaderna mellan välmående, folkrika socknar i centrala Dalarna, älv
dalarna och Bergslagen i söder och de fattigare, glest befolkade skogs- och 
fjällsocknarna och finnmarkerna i periferin och norra Dalarna bestod även 
under 1700-talets andra hälft och 1800-talet. I alla de centrala och södra 
socknarna var man sedan tidigare väl försedd med rymliga kyrkor. Befolk
ningstalen där var höga redan på 1750-talet, med över 8 000 invånare i 
både Leksands och Stora Tunas pastorat. År 1805 låg befolkningstalen i de 
största socknarna på 9 600 (Leksand), 8 400 (Stora Tuna), 6 660 (Gran
gärde med Ludvika), 6 300 (Rättvik med Boda), 6 060 (Falu Kristine med 
Stora Kopparberg). Nybyggandet skedde i socknar i mer perifera lägen med 
lägre men växande befolkningstal: mellan ca 2 500 (Bjursås, By, Folkärna,
Gustafs, Ål, Älvdalen m.fl.) och ned till under 500 i Idre. 

Dalarnas bergslager hade fortsatt goda tider under 1700-talet och bör
jan av 1800-talet, vilket kom kyrkorna där till del. Dådrans brukskapell 
i Rättviks socken byggdes för ett framgångsrikt spiksmidesbruk, anlagt 
1806, kyrkorna i Garpenberg och Silvberg (kapellförsamling under Stora
Tuna) byggdes i rika brukstrakter. Stora Kopparbergs bergslag bidrog till 
nybygget 1793 i de fattiga finnmarkerna i Svartnäs, kapellag under Svärd
sjö, där malm börjat brytas på 1730-talet. Säfsnäs låg också i finnbygder 
och fick bruksförsamling under Gravendals järnbruk. Liksom på andra håll 
i landet gick järnhanteringen tillbaka från 1800-talets mitt i de flesta min
dre bruk, medan den på vissa orter – Avesta, Falun – växte och övergick i 
mer industrialiserade former. 

I Boda gav kalkbruket rikedom till bygden och i Orsa slipstenstill
verkning. Älvdalens porfyrverk startades på kungligt initiativ som nöd
hjälpsarbete för den avlägsna nordliga socknen på 1770-talet. Karl XIV 
Johans stora beställningar av porfyrkonst gav välstånd och arbetstillfällen.
Berömda är den väldiga vasen för Rosendals slott i Stockholm samt kung
ens sarkofag; lika kända är de strapatsrika transporterna till Gävle hamn av 
de två enormt tunga pjäserna. 

I övrigt var det som tidigare ett mångfacetterat skogsutnyttjande, och i 
Siljansbygden och älvdalarna jordbruket, som var Dalarnas huvudnäringar. 
Jordbruks- och landreformerna på 1800-talet fick inte samma genomslag 
här som i andra delar av landet. Arvsdelningen minskade hemmanens bär
kraft och gjorde dem otillräckliga som enda försörjningskälla. Av tradi
tion skaffade därför folket i dalabygderna kompletterande inkomster för att 
kunna bo kvar i hembygden, t.ex. genom att de unga gav sig ut på herrarbete 
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och arbetsvandringar långt söderut och även till utlandet. Försörjningsläget 
förvärrades under de perioder av missväxt som drabbade Dalarna, särskilt 
på 1770- och 1830-talen. En stark befolkningstillväxt och fortsatt land-
fragmentering genom sämjodelning bidrog också till att många tvingades 
lämna Dalarna. De första Amerikaemigranterna gav sig av på 1840-talet. 

Kyrkobyggandets utveckling 
Befolkningstillväxten ledde till att en del nya kapellförsamlingar bildades, 
varav några senare bildade egna pastorat. Moras kapellförsamling på Sol
lerön blev egen församling 1775, Stora Tunas kapellförsamling Gustafs
1777, Nås kapellförsamling Säfsnäs 1798. I Rättvik tillkom två nya kapel
lag, Bingsjö 1781 och Dådran 1839, under Malung Öje kapellag 1830. 
Hamra nära östra landskapsgränsen blev kapellförsamling 1855 under Los 
i Hälsingland, den närmaste orten. 

Under perioden 1760–1860 byggdes i Dalarna 23 nya kyrkobyggnader,
varav sex i trä. (fig. 45, tab. 4). Alla stenkyrkor och fyra träkyrkor åter
står. De två träkyrkorna som gått förlorade är Bingsjö kapell (Rättvik) från 
1792, som ombyggdes helt 1864, samt Idre kyrka från 1842 som revs 1933. 
Venjans kyrka, byggd 1796, ingår delvis i den nya kyrkan, byggd 1915–16. 
Järna kyrka som byggdes 1812–22 brann 1978; endast murverket återstår 
efter restaureringen. Kyrkan i Los, byggd 1860, behandlas i nästa kapitel. 
Det byggdes också några mindre kapell, som aldrig fungerat som försam
lingskyrkor: Kättbo (Venjans socken) och Öje (Malung). 

Under samma tid företogs också ombyggnader av sju äldre kyrkor, som 
fick nya kor eller förlängdes åt väster (fig. 46, tab. 4). Alla ombyggnader 
finns kvar utom Lima kyrka, som brann 1852 och ersattes av en nybygg
nad. Sexton äldre kyrkor försågs med nya torn. Särna gamla kyrka, Gag
nef och Husby fick sin nuvarande gestalt genom omfattande ombyggnader 
kring 1770. Älvdalens stenkyrka ombyggdes 1824–26, men erhöll dagens 
utseende huvudsakligen vid restaureringen 1903–04. 

Nybyggandet tog som vi sett i föregående kapitel fart redan på 1750 
talet, då bl.a. kyrkorna i Ludvika, Sundborn, Säfsnäs (invigd 1762) och 
brukskapellet i Norn byggdes. Samtidigt pågick stora utvidgningsarbeten i 
bl.a. Malung, Mora och Orsa. Både ny- och ombyggande efter 1760 är rela
tivt jämnt fördelat över hundraårsperioden, med en mindre nedgång under 
orosåren ca 1800 –1820. Flest kyrkor, sex stycken, byggdes på 1790-talet.

Nybyggena var dels stora stenkyrkor i socknarna utanför centralbyg
den kring Siljan, dels mer blygsamma och perifert belägna kapell, de flesta

Fig. 45. Kyrkor uppförda under perio
den 1760–1860. 

Fig. 46. Kyrkor som genomgått vikti
gare planförändring under perioden 
1760–1860.
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 Tab. 4. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1760–1860, i kronologisk ordning. 
Endast kända årtal. Asterisk anger 
att ny-, om- eller tillbyggnaden, så 
vitt känt, inte kvarstår i den nuva
rande kyrkans stomme. Tabellen 
avser endast församlingskyrkor, i den 
löpande texten behandlas även kapell. 
Ytterligare förklaringar till tabellen, se 
tab. 3, s. 52. 

Ål Nybyggnad 1761–67 Murverk 

Lima Omb. av långhus/kor (*) 1763–64 Murverk 

Gustafs Nybyggnad 1765–68 Murverk 

Särna gamla Omb. av långhus/kor 1766 Trä 

Äppelbo Nybyggnad 1771 Trä 

Gagnef Omb. av långhus/kor 1771–72 Murverk 

Våmhus Nybyggnad 1771–89 Murverk 

Säter Nybyggnad 1778 Murverk 

Rättvik Omb. av långhus/kor 1778–81 Murverk 

Husby Omb. av långhus/kor 1779–82 Murverk 

Djura Nybyggnad 1780 Trä 

Sollerön Nybyggnad 1780–85 Murverk 

Envikens gamla Omb. av långhus/kor 1781 Trä 

Garpenberg Nybyggnad 1785–86 Murverk 

Bingsjö Nybyggnad (*) 1792 Trä 

Svartnäs Nybyggnad 1793 Trä 

By Nybyggnad 1793–94 Murverk 

Bjursås Nybyggnad 1793–1803 Murverk 

Nås Nybyggnad 1794–95 Murverk 

Venjan Nybyggnad 1796 Trä 

Järna Nybyggnad 1812–22 Murverk 

Älvdalen Omb. av långhus/kor 1824–26 Murverk 

Transtrand Nybyggnad 1824–30 Murverk 

Silvberg Nybyggnad 1830–34 Murverk 

Skattunge Nybyggnad 1839–42 Murverk 

Dådran Nybyggnad 1839–46 Murverk 

Idre Nybyggnad (*) 1842 Trä 

Boda Nybyggnad 1847–50 Murverk 

Folkärna Nybyggnad 1849–53 Murverk 

Lima Nybyggnad 1853–56 Murverk 

i trä. De samtidiga om- och tillbyggnaderna företogs mest i centralbyg
dens äldre stenkyrkor. I de sydöstra slättbygderna tillkom nya kyrkor i
Gustafs, Säter, Garpenberg och By före 1800, och i Silvberg och Folkärna
på 1830–40-talen. Den enda nya kyrkan centralt i Siljansbygden var Sol
leröns kyrka. Något längre från Siljan byggdes Bjursås, Ål, Djura (Lek
sand) och Våmhus under periodens början, Boda, Dådrans kapell (Rätt
vik) och Skattunge (Orsa) vid dess slut. I Västerdalälvens dalgångsbygder
byggde man i Nås och Äppelbo, och senare i Öje, Lima och Transtrand
samt längst upp i norr i Idre. 

De flesta nya kyrkorna byggdes i sedan länge etablerade församlingar 
och hade äldre föregångare som brunnit eller rivits. I sex fall är enbart 
medeltida föregångare kända (By, Folkärna, Järna, Lima, Nås och Silv
berg), medan ytterligare sex haft både medeltida och eftermedeltida kyrka 
före den nya (Bjursås, Garpenberg, Säter, Transtrand, Venjan och Ål). I 
de sju kyrkor som haft föregångare av sten på samma plats ingår delar av 
det äldre murverket och grunden i nybygget. I tio socknar känner man till 
enbart en eftermedeltida kyrka eller ett kapell före den nuvarande, samt
liga av trä (Boda, Djura, Gustafs, Skattunge, Sollerön, Säfsnäs, Våmhus,
Äppelbo och Öje). Fyra kapell i landskapets utkanter byggdes utan före
gångare på platsen (Rättviks Dådran, Svärdsjös Svartnäs, Venjans Kättbo
och Älvdalens Åsen). Endast i några få fall byggdes den nya kyrkan på en 
annan tomt än föregångaren (Silvberg, Sollerön, Våmhus). 
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Byggherrar, arkitekter, byggmästare 
Bland Västerås stifts biskopar var det särskilt Lars Benzelstierna (biskop 
1759–1800) och Gustaf Murray (1811–25) som hade viss betydelse för 
kyrkobyggandet, dels genom att de hade goda kontakter med hovet och 
ständerna i Stockholm, dels därför att de var positiva till att ersätta små 
medeltida kyrkor med stora nya. Det finns många exempel på viljestarka 
och driftiga kyrkoherdar, som ofta mot församlingens vilja genomdrivit och 
påskyndat nybyggen och reparationer. Kyrkoherden i Venjan fick igenom 
sitt kyrkobygge trots att de flesta av sockenmännen ansåg att det gamla 
förfallna träkapellet kunde duga och att det nya blev för dyrt. 

I Dalarna fanns ingen adel och få högreståndspersoner som aktivt 
påverkade kyrkobyggandet. Mora och Leksand var regala pastorat, där 
kungen kunde ha inflytande över valet av kyrkoherde. Endast två mindre 
församlingar hade patronatskyrkor, bägge under brukspatroner: Säfsnäs 
och Svartnäs. Liksom i Bergslagen i övrigt var det många brukspatroner 
och bruksbolag som bidrog till kyrkorna och stod för donationer, så som 
man gjort sedan 1600-talet. Brukspatronen Salomon von Stockenström vid 
Garpenbergs bruk bekostade en stor del av kyrkbygget på 1780-talet och 
donerade även predikstolen. Men i de flesta fall var det sockenborna själva 
som drev fram och medverkade i ny- och ombyggen under denna period. 

Liksom i landet i övrigt var det lokala byggmästare som under de första 
decennierna efter 1760 både ritade och byggde de nya kyrkorna, medan 
Överintendentsämbetets inflytande undan för undan växte mot seklets slut. 
Från 1790-talet hade direktiven från ämbetet helt slagit igenom både för 
kyrkobyggnader och inredning. Man begärde därefter regelmässigt förslag 
eller justering av ortens egna ritningar från ämbetet. 

Bland de lokala byggmästarna under periodens början är bröderna 
Romberg från Leksand de mest kända, verksamma även utanför Dalarna. 
De har dock mest arbetat med ombyggnader efter 1760. Andra byggmäs
tare inkallades från grannlandskapen. Peter Schultzberg kom från Västerås 
för ombyggnaden av koret i Mora på 1750-talet, och byggde senare efter 
snarlika ritningar nya kyrkor i Ål och Gustafs. Gävles stadsmurmästare
Daniel Lundquist byggde kyrkorna i Säter och Sollerön efter ritningar av 
Olof Tempelman, samt tornen i Stora Skedvi och Rättvik. Hans svärson 
och kompanjon, Johan Christopher Loëll, som även hade konduktörsti
tel vid Överintendentsämbetet, byggde kyrkan i Bjursås efter ritning från 
ämbetet, troligen av Per Wilhelm Palmroth, som även ritat Venjans kyrka 
med samma plan, byggd av Olof Nilsson. Länsbyggmästare Oscar Sjöström 
byggde Nås kyrka på 1790-talet. 

Morabyggmästaren Elinos Erik Ersson byggde Våmhus fritt efter 
ämbetsarkitekten Jacob Wulffs ritning (fig. 9, 47). Ris Erik Larsson från 
Leksand anlitades bl.a. vid tornbyggena i Mockfjärd, Gagnef och Svart-
näs och byggde kyrkorna i Skattunge och Boda på 1840-talet. Lindjo Eric 
Halfvardsson från Mora byggde Öje kapell m.fl. En flitigt verksam bygg
mästare var Erik Sjöström i Torsåker, som byggt torn i Folkärna, Floda och 
Grytnäs samt kyrkorna i Garpenberg och By, den senare efter egen ritning, 
sedan församlingen avvisat ritningen från Överintendentsämbetet av Thure
Wennberg. Även Olof Sjöström i Hedemora, verksam in på 1820-talet, var 
en ansedd lokal byggmästare, som bl.a. stått för ombyggnader i Järna (rit
ning Axel Almfelt, Överintendentsämbetet) och Älvdalen. Han lämnade 
egen ritning till den nya kyrkan i Transtrand 1821, som marginellt rättades 
vid ämbetet, och byggde kyrkan därefter. Han hade också många uppdrag 
att besiktiga andras byggarbeten. 
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Äppelbo, uppförd 1771. 
Våmhus, uppförd 1771–89. 

Sollerön, uppförd 1780–85. 
Rättvik, ombyggd 
1778–81. 

Boda, uppförd 1847–50. 

De arkitekter vid Överintendentsämbetet som ritat kyrkorna byggda 
under 1830- till 50-talen var Samuel Enander (Silvberg och Skattunge),
Carl Ståhl (Idre), Johan Adolf Hawerman (Boda och Folkärna) och Albert 
Törnqvist (Lima). Deras ritningar följdes i stort sett av de olika lokala bygg
mästare som uppförde kyrkorna. 

Byggnadstyper 
planformer och välvning 

Det stora flertalet av periodens nybyggda kyrkor har långhusplan, de flesta
med västtorn. Orienteringen med kor i öster är det normala. I Boda och i
Kättbo kapell lades koret åt norr beroende på terrängförhållandena, i Dåd
rans kapell för att anpassas till omgivande bruksbebyggelse. Den i Bergs
lagens bruksbygder omtyckta korsplanen användes i flera träkyrkor som
byggdes strax före 1760, i Ludvika, Sundborn och Säfsnäs (fig. 43, 50),
men togs inte upp därefter. Solleröns kyrka, ritad av Olof Tempelman,
har breda och korta korsarmar, snarast en förtjockning av långhusets mitt
(fig. 47, 51). 

Två kyrkor, Bjursås 1793 och Venjan 1796, fick plan med torn mitt på 
långsidan, av allt att döma uppförda efter förslag av Per Wilhelm Palmroth 
vid Överintendentsämbetet. Plantypen förekommer på flera håll i landet vid 
denna tid och senare, bl.a. i Hälsingland i kyrkor byggda av Johan Chris
topher Loëll, som anlitades som byggmästare i Bjursås. 

Den åttkantiga planen, vanlig i brukskapell, återfinns endast i Äppelbo
och Silvberg. Rak korvägg, oftast med sakristian i öster, är den vanligaste 
lösningen. I Folkärna och Älvdalen är östpartiet rundat med en inre halv
cirkel av kolonner kring altaret. 
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1760-talskyrkorna i Gustafs (fig. 48) och Ål, byggda av Peter Schultzberg, 
har traditionell välvning med breda kupolvalv över långhuset. Även Soller
öns kyrka har mäktiga murade valv, ett kupolliknande kryssvalv i korsmit
ten, med tunnvalv i öster och väster och i de korta korsarmarna (fig. 51).
Från och med Våmhus, ritad 1771 och färdigbyggd ca 20 år senare, blev det 
breda flacka trätunnvalvet det normala över långhusen, en modernare, enk
lare och billigare lösning än murade valv. De stora kyrkorna i Boda och Fol
kärna från 1840-talet byggdes treskeppiga, med brett tunnvälvt mittskepp 
och smala sidoskepp med plana tak. I Boda uppnås en ovanlig effekt genom 
att sidoskeppen med tvärställda murar indelas i en serie grunda rum eller 
sidokapell. Nås gjordes treskeppig vid en ombyggnad 1913–15 (fig. 59–60).
Alla övriga kyrkor är enskeppiga. 

kyrkornas storlek 

I stort sett anpassades de nybyggda kyrkornas storlek efter befolkningstal 
och förväntad tillväxt. Det finns betydligt fler stora kyrkor från perioden 
i Dalarna än i andra landskap. I de centrala och södra socknarna är de 
största långhusen (exklusive torn och eventuellt smalare kor) kring drygt 40
meter långa och 20 meter breda (Sollerön, Gagnef, Järna, Boda). I längd är 
de jämförbara med de äldre stora kyrkorna i Mora, Rättvik, Stora Tuna och 
Stora Kopparberg, som dock är bredare. Långhusmått på mellan 35 och 40
meter har även Husby, Järna, Sollerön, Transtrand och Älvdalen. Om man 
räknar in sakristian i öster och vapenhuset i väster, som innesluts i lång-
husrektangeln, är Bjursås kyrka, invigd 1803, med sina 54 meter Dalarnas 
längsta kyrkobyggnad. Långhuset och koret upptar därav 36 meter. Lång-
husmått kring 32 × 18 meter har Ål, Våmhus, Garpenberg och By. Försam
lingar med färre invånare och svagare kassa byggde med långhusmått på ca 
20 meter och bredd på 10–15 meter (exempelvis Nås, Äppelbo). Träkapellen
slutligen varierar i längd från 17 meter – exempelvis i Mockfjärd (Gagnefs 
socken), Bingsjö (Rättvik), Amsberg (Stora Tuna) – ned till 10 meter i exem
pelvis Oxberg (Mora), Åsen (Älvdalen). I likhet med planformerna varierar 
måtten; det finns inte två kyrkor som har exakt samma mått. 

Några av de nya kyrkorna fick mycket rymliga sakristior, liksom under 

Fig. 48. Gustafs kyrka, uppförd 
1765–68 av byggmästaren Peter
Schultzberg. Schultzberg ansvarade 
även för den samtida Åls kyrka. Kyr
korna har många gemensamma drag, 
bl.a. den tresidiga korväggen och den 
karnissvängda tornhuven. Äldre foto 
i ATA. 
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Fig. 49. Tornet i Boda kyrka avslutas 
i flera steg, högst upp en kupolkrönt 
lanternin. Kyrkan uppfördes 1847–50 
efter Johan Adolf Hawermans rit
ningar, byggmästare var Ris Erik Lars
son, Åkerö, och senare Björk Anders 
Jonsson, Vikarbyn. Foto Jakob Lind
blad 2001, SvK:s arkiv, RAÄ. 

förra perioden använda för gemensamt skriftermål (exempelvis i Sollerön, 
Bjursås, Järna). De har under 1900-talet omvandlats till lillkyrkor. 

torn och tornkrön 

Av de nya kyrkorna byggdes 16 med torn, fyra utan (Säfsnäs, Äppelbo,
Kättbo kapell, Silvberg). De tornlösa kyrkorna har klockstaplar, som ersatts
i flera omgångar. Stiliga staplar står bl.a. vid Säfsnäs (1771) och Sundborn 
(1706, ombyggd bl.a. 1797, omslagsbild). De torn som byggdes står oftast
framför västfasaden, men i några kyrkor rider det på taket, så att västfasa
den får karaktären av torn med breda höfter (Öje kapell, Envikens gamla,
Sollerön). Lösningen finns i flera äldre dalakyrkor, t.ex. Söderbärke (fig. 41). 

I flera fall kontrasterar torn och långhus. Det medeltida blinderings-
prydda tegeltornet från Folkärnas första kyrka står kvar intill det nya vit
putsade långhuset och försågs med krön 1788 (fig. 21). Djura kapell har 
kvarstående spånklätt torn från 1600-talet, rödfärgat till skillnad från det 
vitmålade långhuset. Den vackra spånklädda stapeln från 1797 vid Bingsjö 
kapell blev torn till det 1864 vidbyggda långhuset.

Öje kapell (Malungs socken), Dådrans kapell (Rättvik), Svartnäs,
Äppelbo, Älvdalen och Våmhus fick torn efter 1860. Det trettiotal torn och 
tornkrön som byggdes på nya och gamla kyrkor 1760–1860 är dels tids
typiska klockformade huvar med små lanterniner, dels höga lanterniner på 
flacka torntak. Inom det givna temat visar dessa tornprydnader stor varia
tion i proportioner och dekor. Elva huvar tillkom under periodens början, 
den första i Ål 1761, den senaste i Säter 1806. En tolfte sattes upp i Orsa 
1854. Den första gustavianska lanterninen restes i Hedemora 1773, ritad 
1750 av Carl Hårleman. Den stramare nyklassicistiska lanternintypen kom 
på 1830-talet, först i Transtrand. Den för Dalarna speciella tornspiran med 
lökkupol, eller snarare klot med spira, som fanns bl.a. på Stora Tuna 1614– 
1807 och som sedan 1715 pryder Leksands kyrka (fig. 37), fick en efterföl
jare 1820 i Malung. Mockfjärd fick en i Dalarna udda trappgavelspira som 
för tankarna till Sydsverige. Den ofta angivna dateringen 1827 för torn-
krönet förefaller minst 20 år för tidig. 

exteriörens stildrag 

Även om torn och planformer varierar så överväger de gemensamma klas
siserande dragen i nybyggnaderna. Långhuskyrkorna utmärks av enkla,
rena former utan markerad artikulering i fasaderna (ett undantag är Säter
som försågs med strävpelare för att motverka sättningar), stora likformiga
fönster, kraftfullt omramade portaler och i flertalet fall enhetlig avfärg
ning i vitt. Stenkyrkornas fönster är rundbågade (i Gustafs och Skattunge
segmentbågade), medan träkyrkorna har tresidigt eller rakt avslutade föns
ter. Olika typer av brutna tak är förhärskande ett stycke in på 1800-talet, 
men sadeltak förekommer i en reslig version i Äppelbo 1771 och med nor
mala nyklassicistiska proportioner i Bjursås 1793, och blev därefter allt
vanligare. 

Klassicismen präglade även de sena kyrkorna i Boda (fig. 49), Lima (fig. 
10) och Folkärna. Det pågående stilskiftet kan anas i smäckrare former och 
skarpare tecknade listverk, en förkärlek för att bryta takfotslinjen på lång-
hussidorna med frontoner, samt korta spiror som krön på lanterninerna. 
Det nya tornet på Avesta kyrka, byggt 1852, försågs med spira och rund
bågsfris i tegel av medeltidsstilarnas förgrundsgestalt Carl Georg Brunius, 
domkyrkoarkitekt i Lund. Utvecklade nygotiska former finns i Johan Fred
rik Åboms ritningar 1857 till ny träkyrka i Hamra, men bygget fördröjdes 
av brist på medel och stod inte klart förrän 1872. 
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Inredningar 
altaranordningar 

Även när det gäller interiörkonsten inleddes den intensiva verksamheten i 
nya och gamla kyrkor decennierna före år 1760, bl.a. i Norrbärke, Lek
sand, Mora, Stora Tuna och Hedemora. På 1760-talet utfördes påkostade 
korinredningar i de befintliga kyrkorna i Avesta, Grangärde, Malung och 
Älvdalen. I dessa vanligen tresidiga kor med flera fönster ställdes ståtliga 
altaruppsatser. Prechteleven Olof Gerdman skapade sådana i Leksand och 
Mora på 1750-talet i tidig rokoko. I de nya kyrkorna, där det stora flertalet 
har raka, breda korväggar utan fönster, komponerades altarprydnaderna 
från och med 1770-talet vanligen med en klassiserande arkitekturinram
ning kring altartavlor eller altarkors. 

Olof Gerdman har uppenbarligen inspirerat Västeråsbildhuggaren Jonas
Holmin, som också utbildats i Stockholm innan han startade verkstad i 
Västerås och Köping. Bl.a. utförde han efter Carl Johan Cronstedts ritning 
från 1760 predikstolen i Maria Magdalena kyrka. Många arbeten av Hol
min finns i västmanländska kyrkor. På 1760- och 70-talen gjorde han altar
uppsatser och i några fall även predikstolar för Norrbärke, Malung, Boda, 
Grangärde (fig. 36) och Säfsnäs (fig. 50). Arbeten i Holmins art finns även 
i Djura kapell och Floda kyrka. Holminkretsens altaruppsatser har karak
tären av breda ramverk i låg relief med raka sidor kring infällda altartavlor 
eller altarkors. Ramverken är oftast grönmarmorerade, med riklig förgylld 
ornamentik med vackert skurna rocailler, strålsol samt rutnätsmönster, som 
framhäver de plana partierna. Plastisk friskulptur och kolonner användes 
sparsamt eller saknas helt. Denna dalarokoko skiljer sig från den samtida 
mera kända norrländska, med Johan Edler som främsta namn, genom sitt 
stramare formspråk men är av väl så hög kvalitet. 

I medeltidskyrkor som Grytnäs och Vika tillkom på 1770-talet altar
anordningar i stuck eller trä kring korfönstret i form av pilastrar bärande 
en båge med strålsol, en klassicistisk variant av ett etablerat barockmotiv. 
Glasmålningar i fönstret eller ett krucifix på altaret i silhuett mot fönst
ret utgör här den centrala altarprydnaden. En liknande anordning tillkom 

Fig. 50. Säfsnäs kyrka uppfördes 
1758–62, i skarven till den aktuella 
perioden. Predikstol och altaruppsats 
från 1763 är representativa för den i 
Dalarna flitigt verksamme bildhugga
ren Jonas Holmin. Altartavlan tillkom 
1910 och är målad av Axel Ender. 
Foto Miriam Lee Hermansson 2006. 
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Fig. 51. Solleröns kyrka uppfördes 
1780–85 efter Olof Tempelmans rit
ningar. Kyrkan har korta tvärskepp, 
och kyrkans mitt täcks av ett impone
rande kryssvalv. Altaruppsatsen består 
av en tempelgavel i trä med målad 
skenarkitektur, en modell som fick 
flera efterföljare i Dalarna. Foto Sver
ker Michélsen 2009. 

i Torsång 1795. Arkitektoniskt uppbyggda altaruppsatser med pilastrar, 
bågar och frontoner i låg relief mot altarväggen, ibland innefattande dör
rarna till en bakomliggande sakristia, blev vanliga från 1790-talet och 
perioden ut. De flesta ritades vid Överintendentsämbetet, t.ex. gäller detta 
Våmhus 1803, Bjursås på 1820-talet, Transtrand 1830, Venjan 1855 – de 
två senare ej bevarade. 

Skenarkitektur och draperimålningar av norrländsk art är ovanliga på 
korväggarna i Dalarna efter 1760. Draperimålning utförd av jämten Anders 
Berglin finns i Särna gamla kyrka. Draperimålningar av något osäker ålder, 
troligen dock från 1700-talet, finns även bevarade i Mockfjärd, Malingsbo
och Nås (fig. 60). I Gagnef är den utförd så sent som 1865. 

Det finns en grupp kyrkor med ett anslående skenarkitekturmotiv: en 
mäktig tempelgavel med fronton, uppbyggd i trä men med en illusorisk 
målad perspektivisk fortsättning, som skapar djup bakom altarkorset på 
altaret. Idén lanserades av Olof Tempelman för hans kyrka på Sollerön. Rit
ningen från 1786 följdes exakt av målaren Pehr Hedendal och hantverkaren 
Krång Lars Ersson 1795. Tempelmotivet uppskattades tydligen, och ytter
ligare tre kyrkor fick snarlika korväggsdekorationer. I Sundborn utförde
Hedendal 1798 en nära nog exakt kopia av Sollerön, i Ål upprepades Sol
lerömotivet 1827 av Johan Görsson i Torsång, med skenarkitekturen målad 
av Anders Richman, Falun. I Säter utfördes tempelgaveln efter ritning av 
Tempelman, med en altarpredikstol i centrum i stället för skenperspektivet. 

Altarpredikstolen i Säter avlägsnades 1927, och endast en altarpredik
stol finns bevarad i Dalarna, i Silvberg från 1830-talet. Anordningen har 
inte varit vanlig. Såvitt känt har den utom i Silvberg och Säter funnits i fyra 
kyrkor (Idre, Dådran, Transtrand samt Venjans kyrka från 1796). Ett i hela 
landet mycket sällsynt arrangemang med orgel och altare samkompone
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rade finns ännu kvar i Garpenberg, utfört efter ritning från Överintendents-
ämbetet av Per Wilhelm Palmroth. Lösningen var vanlig i Tyskland under 
1600-talet och senare, och har funnits på ett par ställen i Sverige, i Dalarna 
är den belagd 1769 i Folkärna. 

altartavlor 

Altartavla i ram eller i altaruppsats utfördes för minst femton kyrkor under 
perioden, medan altarkors förefaller ha varit mindre vanliga. I Gustafs
finns Dalarnas enda Pehr Hörberg-tavla, skänkt av Gustaf IV Adolf, en 
väldig duk med Kristi förklaring från 1803, insatt i en smal guldram. I 
övrigt är upphovsmännen till periodens altartavlor mindre namnkunniga. 
Några av dem har fått ett eller ett par års utbildning vid Konstakademien i 
Stockholm: Jonas Hoffman (altartavlan i Stora Kopparberg), Carl W. Nord
gren (Ludvika, kopia efter Hedvig Eleonora i Stockholm), Erik Hallblad
(Älvdalen) och Anders Richman (Djura, Ål, Oxberg). Johan Iverus (Floda)
och Pehr Hedendal (Mockfjärd, Sollerön, Sundborn) har troligen utbildats 
i Dalarna. 

Det enastående dalkarlsmåleriet som växte fram mot 1700-talets slut 
och 1800-talets början med centra i Leksand och Rättvik har knappast alls 
satt spår i kyrkorna, trots att dalmålarna så gärna skildrade bibliska berät
telser i sina målningar. Ett undantag är den kände Juvas Anders Ersson 
från Ullvi by i Leksands socken, som målat altartavlan i Yttermalung 1792, 
undanställd vid nybyggandet 1890 men åter framtagen vid 1960-talets res
taurering. 

Dalmålningskaraktär har även de naiva bibliska scenerna på läktar
bröstningarna i Öje kapell (Malung) från 1830-talet av okänd mästare samt 
i Bingsjö kapell (Rättvik), utförda 1843 av Jon Andersson. Det är tydligt 
att dalmålarna av samtiden inte ansågs motsvara kraven från Överinten
dentsämbetet på utbildade konstnärer för kyrkornas utsmyckning. Däremot 
kunde de få utföra enklare dekorativt målningsarbete i kyrkorna. Många 
av de dalmålningar som prydde dalfolkets gårdar har motivet ”Jonas predi
kan”, som ger en levande bild av hur kyrkorummen kunde te sig i samtiden 
(fig. 66). Läktare i dubbla rader är till trängsel fyllda med församlingsbor 
som uppmärksamt lyssnar till Jona, där han står i en vackert snidad pre
dikstol. 

predikstolar 

Några få kyrkor har i dag predikstol och altaranordning som är utförda 
samtidigt. Ofta har man vid restaurering återinsatt en äldre predikstol eller 
skaffat ny. Jonas Holmin stod för predikstolarna i de flesta kyrkor där han 
utfört altaruppsatserna. De har samma färghållning i grönmarmorering 
och guld, med rund korg och högt kupigt ljudtak. Holmins altare, altar
uppsats och predikstol i Grangärde från 1762 och i Säfsnäs 1763 hör till
de praktfullaste. De efterbildades i enklare version bl.a. i Floda kyrka av 
lokala mästare 1774. Den predikstol som tillverkades i Stockholm 1763
av Nils Holmberg för Avesta kyrka präglas helt av huvudstadens eleganta 
rokoko i krämvitt med tunna gyllene ornament. Borta är de drag av sen-
barock som ännu finns i Holmins verk, liksom i predikstolen i Stora Tuna, 
utförd 1757 av hovbildhuggaren Johan Ljung. 

Den gustavianska predikstolstypen med raka sidor och stramt teck
nade emblem och ornament i guld mot vitt finner man från 1770–90-talen;
vackra exemplar finns i bl.a. Gagnef, Djura kapell och Husby. I allmänhet är
de godkända eller ritade av Överintendentsämbetet. Originell är den av Tem
pelman 1788 ritade predikstolen i Solleröns kyrka, där ljudtaket bärs upp

Fig. 52. Predikstolen i Folkärna kyrka, 
utförd 1850 av O. L. Dalman. Foto 
John Sjöström 2000, SvK:s arkiv, 
RAÄ. 
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kyrkorna 1760–1860 i siffror 

Diagrammen avser de 52 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång, 
dessutom kapellen i Skattunge, Hosjö, Bingsjö och Dådran (bildade kapellför
samlingar först 1893, 1930 och 1918). Ny församling och församlingskyrka 
tillkom i Svartnäs (bruksförsamling bildad under 1700-talet, annexförsamling 
1924). 

Under perioden byggdes 23 nya kyrkor, varav 17 i murverk och 6 av trä 
(A). Andelen nyuppförda församlingskyrkor vid periodens utgång utgjorde 
41 % (23 st.) av det totala beståndet (C). Planförändringarna var endast 7 till 
antalet och rörde främst kyrkornas korparti. Lima kyrka ombyggdes på sådant 
sätt 1763–64, men efter en brand ersattes den ombyggda kyrkan med den be
fintliga 1853–56. Av de församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång 
hade således 12 % (6 st.) planförändrats (D). 





av en palm med yvig bladruska (fig. 51). Motivet anspelar på Palmsöndagen
och Jesu intåg i Jerusalem. Tempelman lånade det från sin chef, överinten
denten Carl Johan Cronstedt (predikstolen i Maria Magdalena kyrka) men
omvandlade det i stramare klassicism. Sollerömotivet kopierades i Garpen
bergs kyrka i den predikstol som på 1790-talet donerades av ortens bruks
patron. Palmpredikstolar finns i övrigt i ett tiotal kyrkor runt om i landet. 

Mer typisk för Överintendentsämbetets klassicistiska huvudfåra är den 
enkla men nobelt tecknade predikstolen i Våmhus, utförd 1806 av Krång
Lars Ersson till punkt och pricka efter Gustaf Bomans ämbetsritning. Den 
klassicistiska stilen behöll sin popularitet perioden ut. Många altaruppsat
ser och predikstolar i denna art tillverkades 1820 –1850 av Johan Görsson
(Göransson) i Torsång. Exempel finns i Bjursås, Gustafs, Skattunge, Ål och 
Transtrand. Predikstolen i Folkärna från ca 1850, av spegelfabrikör O. L.
Dalman från Västerås, skiljer sig föga från de tidigare (fig. 52). Den hänger 
på den främsta kolonnen i kyrkorummet med trappan spänstigt svängd 
kring kolonnen, på samma sätt som den av Hårleman ritade predikstolen i 
Söderbärke från 1735. 

De nybildade kapellförsamlingarna övertog ofta äldre predikstolar 
från moderkyrkan eller köpte utrangerade pjäser. Venjans äldsta bevarade 
predikstol finns i Öje kapell, medan Venjans uppbrutna och ombyggda 
altarpredikstol finns i Kättbo kapell. Mockfjärd i Gagnefs socken köpte 
1760 sin predikstol från Ludvika kyrka. 
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orglar, dopfuntar och andra inventarier 

Endast ett tiotal orgelfasader från perioden är bevarade på plats. Från 1700 
talet är orglarna i Vika, Husby och Garpenberg (se ovan). I Husby är orgeln 
från 1783 placerad på den övre av två västläktare. Vanligen byggdes väst
läktare i samband med att den första orgeln anskaffades. Några av dem har 
vackert dekorerade bröstningar (Ål 1775). Leksands vida kyrkorum präglas 
i hög grad ännu av de tre väldiga läktare, som 1768 ersatte de tidigare nio 
mindre läktarna. De nya läktarna pryddes av typisk rokokodekor i blått 
och guld. Hatthängare av avbarkade naturkvistar bidrar till den genuina 
interiören (fig. 12). 

En ståtlig P. Z. Strand-orgel från 1820-talet finns i Ludvika och en lika
praktfull Åkerman-orgel från 1857 i Grangärde. Den påkostade orgelfasad
som anskaffades till Grangärde kyrka år 1854 anpassades stilmässigt till
Holmins hundra år äldre altaruppsats och predikstol. I övrigt har de flesta
kyrkorna fått nya orglar, inklusive fasader, under sent 1800-tal och 1900-tal. 

Bevarade dopfuntar tillverkade 1760–1860 är inte särskilt vanliga i lan
det. En funt i koppar från 1760 förvaras i sakristian i Ål, medan Gagnef 
har en vackert snidad i trä från 1774. I Mora finns ett dopställ i trä från 
1780-talet. Många kyrkor har bevarat vackert skurna nummertavlor från 
perioden. 

Välbevarade kyrkor 
Av de under perioden nybyggda kyrkorna är flertalet väl bevarade exteri
ört. Kraftigt förändrade är Älvdalen och Venjan, samt Järna, som återupp
byggts efter en brand. I det inre har många av kyrkorna förändrats både en 
och flera gånger. De mest välbevarade interiörerna är i tidsordning Ål, Gus
tafs, Sollerön, Bjursås och Silvberg, samt den intagande träkyrkan i Djura. I 
Säfsnäs och Öje kapell har ursprunglig inredning återrestaurerats efter för
ändringar under 1900-talet. Äldre kyrkor som har väl bibehållen inredning 
från perioden 1760–1860 är Grangärde, Floda och Malingsbo. Präglade av
genomgripande förändringar under 1900-talet är Älvdalen, Nås, Venjan,
Lima, Transtrand, Folkärna och Järna. 
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Kyrkorna 1860–1950
 

Under sin berömda resa i Sverige 1849 besökte H. C. Andersen också 
Dalarna. I Leksand upplevde han kyrkbåtarnas ankomst på midsommar
dagens morgon och sedan mängden av besökare i färgrika dräkter i den 
överfulla kyrkan. Där var, trodde han, över femtusen besökare i och 
omkring kyrkan. Det var andakt och psalmsång, men också liv och rörelse, 
barnskrik och en stark lukt av lök som dalfolket tuggade på. Påfallande var 
det stora antalet gudstjänstdeltagare som inte fick plats inne i kyrkan, men 
som på kyrkvallen deltog i psalmsången. 

Inspirerad av Andersen kom följande sommar Wilhelm Marstrand och 
målade sin stora Kirkefærd til Leksands Kirke i Dalarne. Efter honom kom 
en annan dansk, Julius Exner, men framför allt var det svenska konstnä
rer som såg ett sammanhang mellan kyrka och folkliv i Dalarna. Det kom 
också många etnologer, men de inbegrep sällan kyrkan i sina studier av 
folklivet. 

Särskilt kring Siljan har de gamla kyrkplatserna bevarat och förstärkt 
sin ställning som bygdens centrum. Anders Zorns staty Gustav Vasa utan
för Mora kyrka, rest 1903, pekade på historiska sammanhang, men de 
gamla sockenkyrkorna behöll också på andra håll i landskapet sin ställning 
i den lokala offentligheten, och kyrksamheten förblev högre än i flertalet 
övriga landskap. 

Nybyggnader och ombyggnader 
Under perioden 1860–1950 nybyggdes nio sockenkyrkor i Dalarna, varav 
sju i trä och två i murverk (tab. 5). Av dessa kvarstår sju. Särna nya kyrka, 
byggd 1865, förstördes av brand 1893 och ersattes av den nuvarande träkyr
kan 1893–95. Idre kyrka från 1914 eldhärjades 1925 och ersattes 1933 av
den träkyrka som alltjämt står. Därtill byggdes åtta annex- eller stadsdels
kyrkor, varav hälften i trä. Fem av dessa tillkom på 1920–30-talen. 

Ganska få kyrkor ombyggdes så att planformen radikalt förändrades. 
Dit hör Svärdsjö, som fick nytt västparti och torn 1873 (fig. 6, 59), Svartnäs
(Svärdsjö socken), som försågs med nytt kor och ny sakristia 1875, samt 
Venjan, som 1915–16 genomgripande förändrades efter ritningar av Fredrik
Falkenberg. En mängd dalakyrkor av alla åldrar genomgick smärre eller 
större restaureringar, framför allt efter 1930. 

Med tre nybyggen, Hamra 1860–72, Ore 1869–74 och Siljansnäs
1868–75, de båda senare av stora mått, fullföljdes det byggande av stora 
församlingskyrkor som egentligen hör till föregående skede. Av dem är 
Ore och alldeles särskilt Siljansnäs anmärkningsvärt välbevarade. Med 
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Murverk 

Trä 

Hamra Nybyggnad 1860–72 Trä 

Bingsjö Nybyggnad 1864 Trä 

Särna nya Nybyggnad (*) 1865 Trä 

Siljansnäs Nybyggnad 1868–75 Murverk 

Ore Nybyggnad 1869–74 Murverk 

Svärdsjö Omb. av långhus/kor 1873 Murverk 

Svartnäs Omb. av långhus/kor 1875 Trä 

Grängesbergs gamla (flyttad) Nybyggnad 1892 Trä 

Särna nya Nybyggnad 1893–95 Trä 

Idre Nybyggnad (*) 1914 Trä 

Venjan Omb. av långhus/kor 1915–16 Trä 

Idre Nybyggnad 1933 Trä 

Siljansnäs – 1875 utbruten ur Leksands församling – upphörde också bil
dandet av nya församlingar på landsbygden. Därefter var det nästan bara 
kapell som nybyggdes och mindre församlingskyrkor i landskapets gles
bygdsområden, men inte heller de blev så många som de stora avstånden 
hade kunnat motivera. 

Hamra kyrka byggdes för den annexförsamling som 1855 bildats till
Los församling i Hälsingland. Kyrkan ligger avlägset i Orsa finnmark nära 
landskapsgränsen. Kyrkan uppfördes i trä av lokala byggmästare efter rit
ningar av Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet. I långhuskyr
kans plan och rumsform fortlever klassicismen, medan för tiden moderna 
nygotiska drag präglar exteriören och det höga tornet med spira. Även den 
nya träkyrkan i Särna från 1865 fick ett nygotiskt formspråk, som rekon
struerades då kyrkan 1893–95 återuppfördes efter branden. 

Även Ore (fig. 55, 59) och Siljansnäs (fig. 56, 59) ritades av Stockholms
arkitekter, Ore av Ludvig Hawerman och Siljansnäs av dennes broder
Johan Adolf. Kyrkorna liknar varandra på många sätt, inte bara genom
de ansenliga måtten. De ligger båda vackert nära stranden av Oresjön
respektive Siljan, de är bägge treskeppiga, med slanka pelare och höga
mittskeppsvalv. Kyrkorummen är hållna i ljusa färger och fyllda av ljus
från stora fönster. Bägge arkitekterna har valt ett klassicerande formspråk
med sparsamma inslag av nygotisk dekor. Sakristian har förlagts till korets
östra del bakom en skärmvägg. I Ore finns bänkinredningen kvar intakt,
med flera rader bänkar tvärställda i koret, framför den imponerande altar
uppsatsen av Hans Daniel Kortz från 1706, från kyrkans föregångare på
samma plats. 

Fig. 53. Kyrkor uppförda under perio
den 1860–1950. I Idre och Särna har 
ny kyrka uppförts två gånger under 
perioden, vid båda tillfällena i trä. 

Fig. 54. Kyrkor som genomgått vikti
gare planförändring under perioden 
1860–1950, samtliga i trä. 

Tab. 5. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1860–1950, i kronologisk ordning. Ett 
flertal kapell uppfördes under perio
den, däribland det välbevarade nygo
tiska Tyngsjö kapell, se förteckning s. 
80. Endast kända årtal. Asterisk anger 
att ny-, om- eller tillbyggnaden, så vitt 
känt, inte kvarstår i den nuvarande 
kyrkans stomme. Ytterligare förkla
ringar till tabellen, se tab. 3, s. 52. 
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Fig. 55. Ore kyrka, uppförd 1869–74 
efter Ludvig Hawermans ritningar. 
Tornet avslutas med gavelrösten och 
spira. Den ljust putsade exteriören 
har en återhållen dekor i listverk och 
omfattningar. Foto Jakob Lindblad 
2001, SvK:s arkiv, RAÄ. 

Fig. 56. Siljansnäs kyrka, interiör mot 
väster. Kyrkan uppfördes 1868–75, 
d.v.s. vid samma tid som Ore. Arkitekt 
var Johan Adolf Hawerman (bror till 
Ludvig). Inredningen är i huvudsak 
bevarad från uppförandetiden. Foto 
Jakob Lindblad 2001, SvK:s arkiv, 
RAÄ. 

I flera fall var det först efter sekelskiftet 1900 som de stora dalakyrkorna 
fick sin, som vi uppfattar det, definitiva form. Den välkända blå inredningen 
i Leksand med sina associationer till både 1700-tal och folkkonst kom till 
först 1909. Sannolikt var den inspirerad av Agi Lindegrens färgsättning i 
Kristine kyrka i Falun tre år tidigare, och båda dessa interiörer kom att 
införlivas med själva begreppet Dalarna lika snabbt och osökt som Zorns
och Carl Larssons konstnärshem. 

På liknande sätt blev den tornspira som tillkom vid restaureringen i Stora
Tuna 1914–17, ritad av Axel Lindegren, snart uppfattad som om den alltid 
hade ingått i helheten. Den hade också haft en föregångare, mer än hundra 
år tidigare. Nya tornspiror, mer eller mindre i efterföljd till de effektfulla 
äldre spirorna i Mora, Norrbärke och Leksand tillkom också på andra håll: 
Stora Kopparberg 1901 (ritad av Gustaf Pettersson), Älvdalen 1905 (Rudolf
Arborelius) och, av blygsammare mått, i Äppelbo 1930 (Magnus Dahlan
der). Ett par tidigare exempel är Kristine kyrka i Falun 1864 (Johan Fredrik 
Åbom) och Svärdsjö 1873. I det senare fallet var inte bara spiran ny, utan 
tornet i dess helhet. 

Järnvägar och industrietableringar skapade nya tätorter på långt avstånd 
från sockenkyrkan: i första hand Borlänge/Domnarvet (Stora Tuna socken), 
Krylbo (Folkärna) och Grängesberg (Grangärde), men också Grycksbo 
(Stora Kopparberg), Vansbro (Järna), Kvarnsveden (Stora Tuna), Långs
hyttan (Husby) och Horndal (By). Grycksbo kapell uppfördes 1905–08
av Munktells pappersbruk, och överläts 1952 till Stora Kopparbergs för
samling. På 1920-talet blev det runt om i landet vanligt att sammanbygga 
kyrka och församlingshem i en samlad anläggning. Sådana uppfördes både 
i Krylbo stationssamhälle och i Kvarnsveden. 

Ett liknande byggnadskomplex tillkom 1935 i Borlänge, ritat av John
Åkerlund (fig. 58). Flera klassicistiskt utformade byggnadskroppar samlas 
kring en gård. Det är påfallande otraditionellt, inte så mycket för arkitek
turens skull som för lokalprogrammets. En stor kyrksal är här samordnad 
med den borgerliga kommunens förvaltningslokaler. Det kan ses som ett 
praktiskt arrangemang, men det kan också avläsas som förebud om lokal
program från 50- och 60-talen eller som uttryck för att kyrkan inte ska 
framträda som en offentlighet för sig. 

1933 uppfördes Idre kyrka, ritad av Knut Nordenskjöld, förtjänt av upp
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märksamhet bland de inte alltför många välbevarade kyrkorna i landet från 
1930-talet (fig. 57). 1935 tillkom också två kapell ritade av Magnus Dahlan
der, länsarkitekt i Kopparbergs län 1920–34. Malungsfors kapell i Malungs
socken uppfördes i murverk och Vansbro kapell i Järna socken i trä. Bägge 
är goda exempel på Dahlanders på en gång moderna och traditionellt orien
terade byggnadskonst. Klockstapeln i Malungsfors gör av det ganska enkla 
sammanhanget en effektfull arkitektonisk ensemble. 

Efter 1950 byggdes Envikens nya kyrka, ritad av Sven Ahlbom, samt 
Horndal, ritad av Carl-Olof Deurell, de sista kyrkorna som hör till katego
rin sockenkyrkor. 

Restaureringar 
Viktigare än nybyggnader har restaureringarna varit. Omfattande var det 
tidiga 1900-talets redan nämnda arbeten i de båda stora kyrkorna i Falun, 
Stora Kopparberg respektive Kristine. I det förra fallet leddes restaureringen 

Fig. 57. Idre kyrka vid Kyrkviken i 
Idresjön. Träbyggnaden från 1933 
präglas av det breda och högresta 
tornet med klassicerande drag. För 
ritningarna stod Knut Nordenskjöld. 
Den första kyrkan på platsen från 
1842 övergavs 1914 då ny kyrka stod 
färdig på annan plats. Denna brann 
emellertid efter endast elva år, och den 
äldre, som under mellantiden använts 
som hembygdsmuseum, togs åter i 
bruk. 1933 revs den och ersattes med 
den befintliga kyrkan. Foto Gustaf 
Ewald 1938, ATA. 

Fig. 58. Hagakyrkan i Borlänge, 
uppförd 1935 efter John Åkerlunds 
ritningar. Kyrksal, församlingshem 
men även kommunala lokaler är grup
perade kring en rektangulär gård. 
Entrén till kyrksalen markeras med en 
låg lanternin. För gårdens utformning 
svarade Sven Hermelin. Foto Ingrid 
Sjöström 2006, SvK:s arkiv, RAÄ. 

72 



 

  

 

  
 

 

 

Svärdsjö, 
ombyggd 1873. 

Venjan, ombyggd 1915–16. 

Ore, uppförd 1869–74. 

Nås, omgestaltad 1913–15. 
Siljansnäs, uppförd 1868–75. 

Idre, uppförd 1933. 

–1350 1860 –1950 

1350 –1550 1950 – 

1550 –1760 Ospec. 

1760 –1860 0 5 10 M 

Fig. 59. Ett urval kyrkor uppförda, 
planförändrade eller omgestaltade 
under perioden 1860–1950 återgivna i 
skala 1:800. 

av Gustaf Pettersson, i det senare av Carl Möller med Agi Lindegren som 
ansvarig för dekorationsarbetet (fig. 34). Resultaten blev mycket olika, men 
storslagna i båda fallen. Ett tredje exempel är Älvdalens kyrka, om- och 
tillbyggd i många etapper under 1600- och 1700-talen. 1903–05 kläddes
kyrkan in- och utvändigt i en helt ny dräkt i ett klassicerande formspråk 
med inslag av jugenddekor efter ritningar av Rudolf Arborelius. 

Tre av medeltidskyrkorna restaurerades på 1910-talet under ledning av 
Sigurd Curman, och liksom vid hans restaureringar i Uppland togs inven
tarier och målningar i möjligaste mån fram på nytt: i Torsång, Vika och 
Svärdsjö. Av liknande slag var den av Lars Israel Wahlman ledda restaure
ringen i Stora Skedvi, och där liksom i Torsång knackades fasadputsen ner, 
så att ”den tegelornerade gråstenskyrkan” åter framträdde (fig. 19). Här 
finns ett tydligt sammanhang mellan restaureringspraxis och konsthistorisk 
forskning, i synnerhet Gerda Boëthius doktorsavhandling från 1921. Wahl
man var även 1902 engagerad i Garpenbergs kyrka, där hans pregnanta 
jugendformer ännu präglar västläktarens träarbeten och väggarnas målade 
dekor, utförd av Edvard Bergh. 

Svårare att ta hand om för det tidiga 1900-talets arkitekter var de klassi
cistiska kyrkorna. Två radikala försök, båda utan egentlig efterföljd genom
fördes av Georg A. Nilsson och Fredrik Falkenberg, i Nås 1913–15 respek
tive Lima 1920. Nås blev exempel på det breda kyrkorummets uppdelning
i tre skepp. I Lima fylldes taket av målad dekor, mörk och dramatisk. Med
lättare hand hade Carl Larsson 1905 dekorerat 1700-talskyrkan i Sundborn. 

Under sin tid som länsarkitekt svarade Magnus Dahlander för ett stort 
antal restaureringar. Amsbergs kapell återfick den branta takresning som 
rimligtvis varit den ursprungliga, och Dahlander ritade en ny klockstapel 
som så osökt anpassade sig till helheten, att den snart uppfattades som om 
den var lika gammal som kapellet. Jämförbara uppdrag var restaurering
arna av de gamla timrade kapellen i Åsen och Evertsberg. Dahlander hade 
förståelse också för 1700-talskyrkan i Säter, men inte för träarkitektur från 
1890-talet. Av kyrkan i Grängesberg blev det en närmast nationalroman
tisk byggnad, sedermera flyttad till Orsa. 
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Flertalet kyrkor har restaurerats inte en utan flera gånger, ungefär vart 
trettionde år. Åtgärderna har ofta gått ut på att upphäva den närmast före
gående restaureringens insatser. Ett gott exempel är Grangärde kyrka, som 
1901–03 försågs med dekormålningar på väggar och valv. De avlägsnades 
1937–38 av Erik Fant, som satte igen korfönstren för att nå en mer förtätad 
stämning i koret. 1982–84 togs fönstren åter upp (fig. 36), samtidigt som 
läktaren underbyggdes med en samlingssal. 

Verksam vid många restaureringar i Dalarna var konstnären Jerk Werk
mäster. Han var konservator, dekoratör och målade altartavlor, men han var 
också i flera fall huvudansvarig för restaureringen, som i Rättvik 1950–51, 
Evertsberg 1953 och Bingsjö 1967. Tillsammans med Ragnar Hjorth sva
rade han 1954 för återställandet av Särna gamla kyrka, som stått öde sedan 
den nya kyrkan byggts. Tillsammans med Hjorth ledde han också ett par år 
senare den mer problematiska ombyggnaden av Särna nya kyrka från 1893. 
Kyrkans 1800-talskaraktär utplånades nästan helt. 

År 1966 var en omfattande restaurering av Kristine kyrka i Falun på 
väg, enligt förslag av Erik Lundberg och den tidigare stadsarkitekten i Falun
Erik Lundgren. Avsikten var att med antikvariska och konstnärliga grepp 
komma bakom 1906 års restaurering, men invändningarna blev många 
både från granskande myndigheter och från den lokala opinionen. Restau
reringen genomfördes enligt ett mycket nedbantat program och 1906 års 
interiör blev i allt väsentligt bevarad (fig. 34). 

I äldre tid gällde det alltid att i de folkrika socknarna öka utrymmet i kyr
kan, på 1900-talet däremot att reducera det. Vid restaureringen i Stora
Tuna 1914–17 togs den övre läktarvåningen bort, 1968 också den nedre. 
I flertalet kyrkor har de främre bänkarna tagits bort och de bakre fått ge 
plats för läktarunderbyggnad. Likaså har bänkkvarteren frigjorts från 

Fig. 60. Nås kyrka renoverades 1913– 
15 under Georg A. Nilssons ledning. 
Kyrkan delades av i tre skepp med 
kraftiga murar, och ett plant trätak 
lades innanför trävalvet. Ljusinsläpp 
från östfönstren minskades därmed. 
De antydda klerestorieöppningarna 
och takbjälkarna accentuerades med 
dekormåleri. Draperimålningen och 
delar av den äldre inredningen bibe
hölls eller ändrades, bl.a. försågs pre
dikstolen från 1680 med nytt ljudtak. 
Foto Staffan Björklund 2005. 
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C.. Nyuppförda kyrkor i förhållande till antalet församlingar 1
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A. Nybyggda kyrkor.	 B. Viktigare planförändringar av
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar). 
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760 D. Ombyggda kyrkor i förhållande till antalet församlingar 1860

 

 
 

 

  C. Andel nyuppförda D. Andel kyrkorum som genomgått 

kyrkor. viktigare planförändring.
 

kyrkorna 1860–1950 i siffror 

Diagrammen avser de 60 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång, 
inklusive Särna gammelkyrka och Särna nya kyrka samt Bingsjö och Dådrans 
kapell (tillhöriga kapellförsamlingen Bingsjö-Dådran). Nya församlingar till
kom under perioden i Bingsjö-Dådran, Grängesberg, Hamra, Hosjö, Siljansnäs 
och Skattunge. 

Under perioden byggdes 9 nya kyrkor, varav 2 i murverk och 7 av trä (A). 
I Idre och Särna uppfördes ny församlingskyrka två gånger. En ny träkyrka 
uppfördes i Idre 1914 på ny plats. När den brann ner till grunden 1925 valde 
man 1933 att låta uppföra den av Knut Nordenskjöld ritade träkyrkan på 
den gamla kyrkplatsen. I Särna uppfördes ny träkyrka 1865, men bara tolv år 
gammal blev den helt förödd av brand. Den befintliga träkyrkan nyuppfördes 
1893–95 och återgår i allt väsentligt på föregångarens utformning. Andelen 
nyuppförda församlingskyrkor vid periodens utgång utgjorde 12 % (7 st.) av 
det totala beståndet (C). 

Endast 3 planförändringar har registrerats. En genomgripande ombygg
nad företogs av Venjans kyrka 1915–16. Av den befintliga byggnaden sparades 
endast långhusets östra del samt sakristian från 1855, som omdanades till kor. 
Vid det väsentligt förkortade långhusets västra gavel uppfördes ett nytt torn 
samt på korets södra sida en sakristia (till största delen av återanvänt timmer). 
Av de församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång hade 5 % (3 st.) be
rörts av planförändringar (D). 







ytterväggarna. På skilda sätt har man också velat skapa rum för mindre 
gudstjänster. Redan på 20-talet blev den stora sakristian i Bjursås inredd
till ett alternativt, mindre kyrkorum möblerat med inventarier från den 
äldre kyrkan. Detsamma skedde 1937 i Sollerö kyrka. Den rymliga, välvda 
1600-talssakristian i Hedemora kyrka har förändrats genom att en trappa 
tagits upp mitt i rummet ned till nya utrymmen under markytan för bl.a. 
textilförvaring. I gengäld har själva kyrkorummet kunnat hållas fritt från 
ingrepp, efter den läktarunderbyggnad som utfördes på 1960-talet, med 
smärre tillägg år 2000. 

Under 1990-talet har det i många fall varit riktigare att tala om vård- och 
underhållsarbeten än om restaureringar i traditionell mening: takarbeten, 
förbättring av värmesystem, konserveringsarbeten och undanröjande av 
fuktproblem och mögel har varit stora poster. Rumsliga förändringar har 
mest handlat om större utrymme i koret och kring altaret. Mer omfattande 
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restaureringar från senare decennier är få, men bland dem kan nämnas 
Folkärna, som efter en eldsvåda restaurerades 1979 av Lars Holmer. Även 
Dala-Järna förstördes av brand och restaurerades 1982 av Hilding Lögd
berg, som året efter även arbetat med Vansbro kyrka i samma församling. 
I bägge fallen samarbetade Lögdberg med konstnärsparet Per Andersson 
och Astrid Theselius, som stått för färgsättning och dekormålning. Boda 
kyrka restaurerades av Jerk Alton 1989–90 och fick en helt ny färgsättning. 
I Siljansnäs har Göran Berglund lett renoveringsarbeten, varvid bl.a. äldre 
färg återtagits 2001. 

Många församlingar i landet med vikande medlemstal och stora kyrko
byggnader söker minska driftskostnaderna genom att lägga in lokaler för 
församlingsarbete och möten i själva kyrkan och samtidigt göra kyrkorum
met mindre. Ett exempel på en sådan genomgripande ombyggnad är den 
stora nyklassicistiska kyrkan i Lima, där läktaren 2005 utvidgades med två 
fönsteraxlar och underbyggdes med en stor sal, som kan användas för sam
ling och kyrkkaffe, och flera mindre rum, efter ritningar av Gösta Eriks
son, E-arkitekter i Stockholm. Lösningen är funktionellt och ekonomiskt 
lyckad, men medför även att det avkortade kyrkorummet har förlorat sina 
harmoniska proportioner. 

En stor förlust var den vid brand 1959 totalförstörda 1600-talskyrkan i 
Aspeboda, som också innehöll märkliga inventarier. I dess ställe uppfördes 
en av Rolf Bergh ritad tegelbyggnad, som till proportionerna knyter an till 
den brunna träkyrkan, men som annars är helt modern. Som sådan har 
den sitt intresse, men något decennium senare hade man sannolikt stan
nat för en rekonstruktion. Inte bara klockstapel och vapenhus utan också 
det dekorerade undertak som undgick branden genom att vara nedtaget för 
konservering erbjöd hållbara utgångspunkter. 
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Dalarnas kyrkor 
– kulturarv och bebyggelsehistoria 
av Ingrid Sjöström 

Förutsättningar 
Få landskap har en så tydlig identitet i det allmänna medvetandet som 
Dalarna. De aspekter av dalakulturen som lyftes fram under 1800-talet
med midsommarfirande, folkdräkter och spelmansmusik, välbevarad tim
merbebyggelse i ett böljande landskap med leende ängar och forsande älvar, 
är i hög grad ännu levande och gynnar både turism och näringsliv. Det är 
framför allt Siljansbygden som lyfts fram, men hembygdskulturen är stark 
runt om i landskapet. I bilden av Dalarna finns även kyrkorna med, men 
kanske mera som miljö och bakgrund till fest och högtider än som centrala 
byggnadsverk. Den typiska dalakyrkan är svår att stilmässigt identifiera, 
men däremot finns många drag som är utmärkande för just Dalarnas kyr
kor. Dit hör inte minst de ansenliga dimensionerna – under senmedeltiden, 
på 1600–1700-talen och vid 1800-talets slut byggdes som vi konstaterat i 
tidigare kapitel många ovanligt stora, ofta flerskeppiga kyrkor i Dalarna, 
för att rymma sockenbefolkningar som också var osedvanligt stora. 

Den dalakultur som vi tycker oss uppfatta som tydlig och homogen har 
ju inte sprungit ur en enhetlig kulturbygd. Tvärtom rymmer Dalarna regio
ner som påtagligt skiljer sig ifrån varandra, med den bördiga odlingsmar
ken kring Siljan och längs älvdalarna, med de stora skogslanden i periferin 
och fjällen längst i norr och med koppar- och järnbruken i de södra bergsla
gerna. Finnmarkerna i norr fick tidigt sin speciella prägel. Den långt drivna 
industrialiseringen som präglar de stora bruksorterna, särskilt Borlänge-
Domnarvet, under sent 1800-tal och 1900-tal har givit upphov till miljöer 
som starkt kontrasterar mot det turistiska Dalarna. De stora skillnaderna i 
naturförutsättningar gav upphov till många separata lokalsamhällen, men 
också till ett samspel mellan olika bygder som bidragit till den starka käns
lan för hembygden och det egna landskapet som alltid utmärkt dalfolket. 

Dalarnas invånare har i alla tider sökt bo kvar i den egna hembyn och 
socknen. Det möjliggjordes genom det för landskapet speciella arvsystemet, 
som gav alla barn del av både jord och skog. Mest utpräglat var detta i 
Siljansbygden. Ägostrukturen förklarar den särpräglade dalska bykulturen 
med långt drivet samarbete, social jämlikhet och täta grann- och släktband. 
Det gällde att utnyttja alla tillgängliga resurser och färdigheter för att kom
plettera det otillräckliga jordbruket. Efter storskiftesdelningen som genom
fördes kring sekelskiftet 1800 blev arvslotterna på många ställen splittrade 
och allt mindre för varje generation, samtidigt som gårdarna blev allt fler i 
byn. Skiftesreformerna sågs inte som en lösning på den komplicerade ägo-
strukturen, men under 1800-talet enades socknarna och statsmakten om 
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att gradvis g enomföra storskifte på det allmännas bekostnad. Avgörande 
för försörjningen var boskapsdriften vid fäbodarna och skogsbruket med 
flottning och kolning. Skog utgjorde den helt förhärskande andelen av sock
narnas yta. 

Andra viktiga tillskott till försörjningen var slöjdprodukter och nyttig
heter som tillverkades och såldes. Linné räknar på sitt korthuggna vis upp 
kända lokala specialiteter i sin Dalaresa 1734: ”Det, som är slipstensgruva 
för Orsa socken, dikande för Mora, laggande för Älvdalen, skjutande för 
Särna, smidande i Lima, skinnande för Malung, är här för Nås pastorat 
kubbars huggande och transporterande till Falun”. På många håll klarade 
man uppehället genom arbetsvandring, som praktiserats sedan medelt iden. 
Efter säsongsarbetet söderut, företrädesvis vid bruken i Bergslagen, men 
också i andra landskap och i utlandet, återvände män och kvinnor till 
fädernegården. De väldiga klungbyarna växte alltmer och församlingarna 
behövde rymliga kyrkor. 

De äldsta församlingarna i centrala och södra Dalarna var inte bara 
stora till folkmängden, utan även till ytan. Få andra landskap har så många 
arealmässigt stora socknar med så höga invånartal. Socknarna var uppde
lade i mindre enheter som reglerade samarbetet mellan byar och gårdar, 
Leksand t.ex. i fyra fjärdingar för rättskipning, 20 tunnlag för leverans av 
träkol till bruken och 160 rotar för soldatutskrivning. Med detta system 
kunde pålagor, sysslor och förtroendeposter rättvist fördelas över hela sock
nen också för socknens kyrkliga angelägenheter. 

Avstånden till moderkyrkan blev långa för de perifert boende, och tidigt 
etablerades ett stort antal annexförsamlingar och kapellag för dessa för
samlingsbor. En del av dessa annex, men långt ifrån alla, bröts ut då befolk
ningen vuxit och bildade egna församlingar. Antalet bibehållna annex och 
kapell var länge i Dalarna större än på andra håll. Först i modern tid har 
utvecklingen vänt och flera utbrutna församlingar har återförts till moder
församlingen, då invånarantalet på landsbygden minskat. 

Även för de många mer centralt belägna byarna som saknade kyrka blev 
vägen till gudstjänst ofta lång. För att underlätta kyrkfärderna lokalise
rades de allra flesta kyrkorna vid Siljan och längs älvarna nära stranden. 
Sommartid användes de välkända stora kyrkbåtarna för kollektiv färd till 
kyrkan, medan släden brukades vid vinterföre. De flesta äldre kyrkor har 
strandnära lägen och ligger utanför bebyggelsekärnan. 

I kyrkan hade byborna oftast fasta bänkplatser efter sin hemby, men 
det förekom även att man hyrde bänkrum. Även om kyrkorna undan för 
undan utvidgades och försågs med nya läktare rymde de långt ifrån hela 
den vuxna befolkningen i de största socknarna. Trängseln blev vid de stora 
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Fig. 61. Kyrkobyggandet i perioder 
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1550–1760, 1760–1860, 1860– 1950). 
Antal anger nybyggnader per årtionde. 
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tid (ljusgrå stapel) har i diagrammet 
uppdelats i lika delar mellan äldre och 
yngre medeltid. 
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högtiderna ofta olidlig, men vid övriga söndagar räckte utrymmet till. En 
förklaring ligger i dalfolkets stora rörlighet. Om somrarna var hundratals 
vuxna bybor från varje socken antingen på fäbod eller på arbetsvandring. 
På vintrarna blev kyrkbesöken glesare och man turades om mellan byar och 
gårdar. Inför större helger tillämpades ibland, som i Leksand, auktion om 
bänkplatserna. 

Byggnadsintensitet och regionala särdrag 
Som framgår av kapitlet om medeltidens kyrkor finns ännu många frå
getecken kring kyrkobyggandet, både under det tidiga kristna skedet och 
senare. Få lämningar från romansk tid har påträffats utöver den romanska 
dopfunten i Husby. Först vid 1200-talets mitt var hela landskapet kristnat 
och sockenbildning och kyrkobyggande i full gång. 27 socknar har medel
tida ursprung och minst fyrtio byggnadsföretag är på olika sätt dokumen
terade. Om de första kyrkorna, som liksom på andra håll säkerligen var av 
trä, är föga känt. Efter hand ersattes de i de flesta fall av stenkyrkor. 

Stenkyrkornas byggnadshistoria är ofta komplicerad och svårtolkad, 
med ombyggnader i många olika etapper. Få säkra dateringar finns före 
1300-talets slut. De fem stora, treskeppiga kyrkorna Stora Tuna, Stora Kop
parberg, Mora, Orsa och Leksand, tillkom alla under senmedeltiden och 
har senare tillbyggts. Endast i Vika, Torsång och Stora Tuna är det möjligt 
att uppleva senmedeltidens byggnad och kyrkorum i huvudsak orörda (tab. 
6, fig. 64). Både där och i de senare förändrade kyrkorna finner man många 
för Dalarna kännetecknande drag, som t.ex. rika tegelblinderingar på gav
lar och torn, vackert skulpterade portalomfattningar, intrikata stjärnvalv 
och uttrycksfulla gubbvalv, kalkmålningar samt den typiska gapskullen, 
sångläktare i koret. Flera av dessa karakteristika influerades från stiftets 
huvudkyrka, Västerås domkyrka från 1400-talet. Domkyrkans mäktiga 
torn inspirerade till tornbyggen i bl.a. Folkärna, Leksand, Stora Tuna, 
Söderbärke, Grangärde, Mora och Hedemora. 

Det är det expansiva kyrkobyggandet under 1600- och 1700-talen som 
får Dalarnas medeltid att framstå så fragmentarisk. Kopparbergslagen 
med Falun som centrum nådde sin kulmen kring 1650, medan järnbruken 
längre söderut stadigt växte från 1600-talets slut och till efter 1750. Stora 
skaror säsongsarbetande och inflyttade kunde sysselsättas i den lukrativa 
verksamheten. Vinst- och befolkningsökningen gjorde det både möjligt 
och nödvändigt att utvidga de befintliga kyrkorna och att riva och bygga 
nya. Bergsmän och brukspatroner utgjorde Dalarnas ofrälse adel och stod 
som frikostiga donatorer, både till sockenkyrkorna och till de i egen regi 

Fig. 62. Antal nybyggnader 
stapel) och viktigare planför
ringar (ljus stapel) per årtion
Med viktigare planförändrin
ombyggnad av långhus/kor 
tillbyggnad av korsarm/-ar. 
kända årtal. 
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    kapell uppförda 1860–1950:  

Malung Tyngsjö kyrka 1874–75 

Husby Stjärnsunds kyrka 1885–87 

Stora Tuna Västertuna kapell 1888 

Malung Yttermalungs kapell 1890 

Grangärde Saxdalens kapell 1902 

Stora Kopparberg 
 Grycksbo kyrka 1905–08 

Folkärna Krylbo kyrka 1922–23 

Stora Tuna Kvarnsvedens kyrka 1924 

Stora Tuna Idkerbergets kapell (1928) 

Järna Vansbro kyrka 1935 

Hamra Fågelsjö kapell (1931) 

Malung Malungsfors kapell 1935–36 

Stora Tuna Hagakyrkan i Borlänge 1936 

Venjan Siknäs kapell 1938–39 

Fig. 63. Bevarade kapell uppförda före 
1860 och 1860–1950, med 1950 års 
församlingstillhörighet. Tillkomstår 
inom parentes anger att byggnaden 
har en annan förhistoria. Fågelsjö 
kapell uppfördes som skollokal och 
gudstjänstlokal 1862–69. Idkerbergets 
kapell uppfördes 1904 som Folkets hus 
av Idkerbergets Gruv AB. Oxbergs 
kapell uppfördes som bönhus 1702 
och överläts till Mora församling först 
1938. Grycksbo är sedan 1995 egen 
församling. 

uppförda brukskapellen. Kronans sedan Gustav Vasas dagar starka intres
sen i Kopparbergslagen och även i många av bruken innebar täta band till 
huvudstaden. Man följde med vad som hände inom konst och arkitektur i 
Stockholm och hade resurser i övermått att hämta hantverkare och konst
verk därifrån till de många kyrkobyggena. 

Mellan 1599 och 1758 genomfördes trettio nybyggnadsföretag i Dalarna. 
Träbyggandet dominerar kvantitativt och en mängd mindre kapell och kyr
kor uppfördes som annex i de stora socknarna (fig. 63). Till skillnad från 
andra skogrika landskap satsade man i Dalarna dock på murverkskyrkor 
för alla de större kyrkorna. Resursstarka församlingar kunde fortsätta tra
ditionen från 1400-talet och i tävlan med varandra uppföra gediget murade, 
välvda och ofta flerskeppiga kyrkor. De sju nya kyrkor som byggdes i sten 
och tegel var alla centralt belägna, från Kristine kyrka i Falun 1642–59 till
Söderbärke kyrka 1729–35. Samtidigt ombyggdes ett tjugotal äldre mur-
verkskyrkor, bl.a. Leksand, Stora Kopparberg, Mora och Malung, för att 
på olika sätt vidga kyrkorummen med korsarmar, sidoskepp eller förläng
ning av kor eller västparti. Utmärkande är också de ovanligt rymliga sakri
stiorna, där man förberedde sig för nattvarden. Ingen annan stans i landet, 
med undantag för huvudstaden, satsade man så storslaget på kyrkobyg
gande under 1600- och 1700-talen som här i Dalarna. 

Både ny- och ombyggnader fick imponerande mått och dimensioner. 
Bredd och volym snarare än spänst och höjd är framträdande i exteriören, 
men flera kyrkor försågs också med nya torn och höga spiror, främst då 
Kristine kyrka i Falun, Mora och Norrbärke. Leksand fick 1715 sitt karak
teristiska låga mittorn med lökformad spira. Skickliga lokala byggmästare 
engagerades i dessa byggen, främst byggmästardynastin Romberg från Lek
sand, verksam även utanför Dalarna under flera generationer. 

Traditionen från de senmedeltida treskeppiga kyrkorna fördes vidare 
både i de nya och tillbyggda kyrkorna, som utmärks av sina vida, väl upp
lysta kyrkorum. Kraftiga pelare bär valven, som i sidoskeppen är påfal
lande låga utan att verka tryckande, medan mittskeppen är höga. Även där 
man utnyttjade flera medeltida byggnadsdelar lyckades man åstadkomma 
harmoniskt proportionerade kyrkorum, kanske allra vackrast i Hedemora,
där golvet sluttar svagt ned mot koret och ger den inträdande en samlad 
överblick över hela det väldiga rummet. 

Under 1600- och 1700-talen fylldes både nya och äldre sockenkyrkor 
av ny inredning, som ger så många dalakyrkor en prägel av prakt och fest. 
Det mesta av denna interiörkonst hämtades från kända mästare och verk
städer i Stockholm eller Västerås. Någon inhemsk produktion av altarupp
satser och predikstolar växte inte fram i Dalarna. Till landets förnämligaste 
barockaltaruppsatser hör den i Rättvik av Caspar Schröder och i Ore av 
Hans Daniel Kortz. Leksand och Hedemora äger ståtliga predikstolar av 
Olof Gerdman, Stora Tuna en av Johan Ljung och Söderbärke en av Carl
Hårleman i elegant rokoko. 

Träbyggandet från tiden, väl bevarat i gammelkyrkorna i Särna och 
Enviken och i kapellen i Amsberg, Evertsberg och Oxberg, har en folkligare 
och mer intim atmosfär än stenkyrkorna. De kvarvarande klockstaplarna 
är relativt få, men välbyggda och fantasifullt varierade, som vid de torn-
lösa kyrkorna i Torsång och Vika samt vid Aspeboda, där stapeln över
levde branden 1959 som förstörde den enastående vackra träkyrkan. Bru
kens kapell och kyrkor gavs ofta en avvikande planform och utformning. 
Ett välkänt exempel i en samlad bruksmiljö är den åttkantiga träkyrkan i 
Malingsbo från 1708. 

Nybyggandet fortsatte under hela 1700-talet utan avbrott, för att sedan 

    kapell uppförda före 1860: 

Garpenberg Gruvkapellet trol. 1600-tal 

Älvdalen Evertsbergs kap.  omkr. 1700 

Mora Oxbergs kapell 1702 

Älvdalen Åsens kapell 1729 

Venjan Kättbo kapell 1805 

Malung Öje kapell 1830
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helt bevarade kyrkor: 
Stora Tuna, Torsång, Vika 

delvis bevarade kyrkor: 
Senare ombyggda kyrkor, med 

bevarade partier av medeltidskyrkans 

långhus/kor:

Gagnef (ombyggd i flera etapper)
 

Grangärde (ombyggd i flera etapper)
 

Grytnäs (ombyggd i flera etapper)
 

Hedemora (ombyggd i flera etapper)
 

Husby
 

Leksand (ombyggd i flera etapper)
 

Malung
 

Mora 


Norrbärke (ombyggd i flera etapper)
 

Orsa
 

Rättvik
 

Stora Kopparberg
 

Stora Skedvi (ombyggd i flera etapper)
 

Svärdsjö (ombyggd i flera etapper)
 

Senare nybyggda kyrkor, med beva

rade partier av medeltidskyrkans 

långhus/kor:

By, Floda, Järna, Ål 

Tab. 6. Befintliga kyrkor med ursprung 
i medeltiden, fördelade efter bevaran
degrad. 

Helt bevarad 
Delvis bevarad 

Fig. 64. Befintliga kyrkor med 
ursprung i medeltiden. Med helt beva
rade kyrkor avses sådana som inte 
genomgått ombyggnad av långhus/kor 
(däremot kan de vara tillbyggda med 
korsarmar, sakristia, torn etc.). Med 
delvis bevarade avses kyrkor som har 
ursprungliga partier av långhus/kor, 
men som senare om- eller nybyggts. 

mattas av något (fig. 62). Året 1760 utgör alltså ingen markerad tidsgräns, 
men perioden 1760–1860 har sina tydliga karakteristika. De kyrkor som 
då byggdes följde i allt högre grad det klassicistiska mönster som rekom
menderades från Överintendentsämbetet, och den regionala särarten blir 
mindre framträdande.

Under perioden byggdes 17 stenkyrkor, sex träkyrkor och två kapell. 
Därtill om- och tillbyggdes sju äldre kyrkor och 16 nya torn och tornkrön 
restes. Det klassicistiska inslaget är alltså relativt stort, men dominerar 
inte i samma grad i Dalarna som i t.ex. Västmanland eller Småland. De 
nybyggda kyrkorna liknar sina systrar från samma period runt om i landet, 
men påfallande många är större än genomsnittet; ett uttryck för de höga 
befolkningstalen i socknarna. Nybyggen utfördes i alla regioner utom i de 
centrala och sydliga socknarna, där kyrkorna byggts eller tillbyggts redan 
tidigare. 

Periodens stenkyrkor följer den i landet gängse utvecklingen från gusta
vianskt till nyklassicistiskt. Kvaliteten i arkitektur och inredning är hög och 
jämn. Välproportionerade, ljust avfärgade långhuskyrkor med västtorn, 
prydda med huv eller lanternin dominerar. Den vida, ljusa predikosalen, 
som nu eftersträvades, gjorde skymmande pelare och flerskeppighet omo
dernt. Vid ombyggnaden av Husby på 1770-talet rev man alla murade valv 
och ersatte dem med ett tidsenligt gipsat trätak, i stället för att som i Gagnef 
och Floda i ombyggnader på 1680-talet respektive 1730-talet laborera med 
tvåskeppiga välvda rum. 

Även träkyrkorna följde den klassicistiska mallen. I de mindre kapellen 
fortlevde dock den lokala träbyggnadstekniken länge. Spånklädda tak och 
väggar användes in på 1790-talet i några av de mindre kapellens torn. Det 
är också i ritningar för träkyrkor som nygotiska drag först prövades på 
1850-talet; ingen kyrka byggdes dock i genomförd nygotik före 1860. 

De ljusa, rymliga stenkyrkorna erhöll en tidstypisk inredning. Under de 
första årtiondena eftersträvades samma rika prakt som präglat tiden före 
1760. En grupp överdådiga altaruppsatser och predikstolar av den väst
manländske bildhuggaren Jonas Holmin och hans efterföljare är ett för
nämligt inslag i Dalarnas kyrkliga konst i övergången mellan barock och 
rokoko. Från 1780-talet blev inredningarna stramt arkitektoniskt upp
byggda mot de rakt avslutade korväggarna. I allmänhet ritades de av Över-
intendentsämbetets arkitekter. Olof Tempelmans stora tempelgavlar med 
skenperspektiv i Sollerön och Säter hör till de mest anslående. 

Altartavlor i ram eller insatta i altaruppsatser utfördes av målare med 
lokal anknytning. Dalmålarna har däremot med få undantag inte enga
gerats i kyrkornas utsmyckning. Ovanlig är korväggen i Garpenberg, där 
orgeln efter tyska förebilder samkomponerats med altaret. Dubbla västläk
tare har funnits i flera kyrkor, och är bevarade i Husby, med en ursprunglig 
orgel kvar på den övre. Ett tiotal orgelfasader från perioden är bevarade. 

Efter 1860 byggs relativt få sockenkyrkor, nio av trä och två av sten. 
Därtill kommer ett tiotal annex- eller stadsdelskyrkor. Sex nya församlingar 
bildades, bl.a. Siljansnäs, som 1875 bröts ut ur Leksand. Hamra kyrka nära 
landskapsgränsen i nordöst byggdes som annex under Los i Hälsingland 
och ersatte ett enkelt bönhus på platsen. De på 1870-talet färdigställda kyr
korna i Siljansnäs och Ore blev de sista i den långa serie storslagna, treskep
piga kyrkor som är så utmärkande för Dalarna. Därefter byggdes enklare 
och mindre kyrkor, från 1920-talet ibland infogade i anläggningar med 
pastorsexpedition och andra lokaler. 

Samtidigt som kyrkobyggandet liksom ombyggandet avtog tilltog 
i stället restaureringsverksamheten, här som i det övriga landet. Växlande 
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stiluppfattningar avspeglas i de genomförda åtgärderna i varje period. 
Medeltidens spår och stämning framhävdes på bekostnad av senare perio
der under 1800-talets slut och även i Sigurd Curmans restaureringar på 
1910- och 20-talen, särskilt i Vika. Gråstensmurarna i Torsång och Stora
Skedvi, som varit putstäckta sedan sekler, blottades. Det som definierades 
som typiskt för Dalarna, som den ”dalablå” färgen, slog igenom i färgsätt
ningen i många interiörer efter sekelskiftet 1900, tidigast i Kristine kyrka i 
Falun och i Leksand. Mer radikala ombyggnader gjordes i några få fall, som 
i Nås och Älvdalen. I modern tid har förändringarna mest gällt tekniska 
förbättringar, komfort samt färgsättning. 

Da larnas kyrkor i dag 
Av Dalarnas 59 i dag bevarade sockenkyrkor byggda före 1950 är endast 
tre helt bevarade från medeltiden, 11 från perioden 1550–1760, 19 från
1760–1860 och 6 från 1860–1950. Övriga kyrkor är kraftigt planföränd
rade främst under barocken och klassicismen och kan inte hänföras till en 
enda period (tab. 6, fig. 65). Av dessa har arton kyrkor bevarade partier 
av medeltidens långhus eller kor. Dominansen av kyrkor som fått sin form 
1550–1760 är påfallande i Dalarna. Större är den endast i Värmland. 

När man rör sig i landskapet är det kyrktorn och spiror som på långt 
håll aviserar kyrkbyn, medan själva kyrkobyggnaden ofta ger sig till känna 
först när man är ganska nära. Det övervägande flertalet kyrkor, oavsett 
ålder och material, lyser vita mot grönska och blånande kullar. Endast 
Faluns båda stadskyrkor står med röda tegelmurar. Folkärnas medeltida
torn i tegel kontrasterar mot det yngre vitputsade långhuset. På liknande 
sätt har flera träkyrkor fått avvikande färg i torn och långhus, som t.ex. i 
Djura kapell.

De allra flesta träkyrkor och kapell från tiden efter 1800 är i dag vitmå
lade, medan de ganska få från 1600- och 1700-talen är rödfärgade. Faluröd 
är även Sundborn, som tillkom så sent som 1755. Falu rödfärg var billig, 
lätt att anskaffa och använda, medan den vita oljefärgen var mer exklusiv 
och knöts till klassicism och högreståndsbebyggelse. Vid 1900-talets bör
jan sågs rödfärgen som genuin för Bergslagen, och i angränsande landskap 
som Värmland och Västmanland målades många träkyrkor i rött. I Dalarna 
var det profanbebyggelsen som fick den exteriörkulören, men endast få trä
kyrkor, som de i Venjan och Vansbro från 1915 respektive 1935. Venjan
ommålades dock i vitt 1957. Vita kyrkor i utkanten av röda byar, så ser den 
typiska kyrkomiljön ut i Dalarna. 

På många håll är hela kyrkmiljön med kyrkogård och byggnader från 
olika tider för sockenlivet välbevarade och vårdade som riksintressen. Utö
ver de välkända miljöerna kring Leksand och Rättvik med sina spektaku
lära lägen har här särskilt framhållits Torsång, Husby och Stora Tuna med 
rötter i medeltiden, bruksmiljön i Malingsbo samt Söderbärke och Gran-
gärde. Från det klassicistiska skedet är det särskilt By, Djura, Silvberg, Sol
lerön och Säter som ligger i välbevarade miljöer. 

Kyrkogårdarna är välvårdade och enligt uppsvenskt mönster uppdelade 
i kvarter omgivna av häckar. Kyrkogårdarna inhägnas av kallmurad mur 
eller smidda staket, ofta med murade vitputsade stolpar kring ingångarna. 
I Sollerön finns en murad stiglucka från 1780-talet. En rikt ornerad grind 
i järnsmide med årtalet 1783 leder in till Husby kyrkogård, men sådana 
grindar är inte lika ofta förekommande i Dalarna som i Nedre Norrland. 

Dalarnas kyrkor är välfyllda vid större helger, många av dem är omtyckta 
för förrättningar och välbesökta både av ortsbor och tillresta. Utträdena ur 

Fig. 65. Helt bevarade kyrkor per 
period. Med helt bevarade kyrkor 
avses sådana som inte genomgått 
ombyggnad av långhus/kor (däremot 
kan de vara tillbyggda med korsarmar, 
sakristia, torn etc.). Det vita fältet 
markerar ombyggda kyrkor, d.v.s. 
kyrkor som innefattar flera byggnads
etapper i långhus/kor. I diagrammet 
ingår de 59 i dag bevarade kyrkor som 
fungerar eller tidigare fungerat som 
huvudkyrka i församlingar som bildats 
före 1950. En församlingskyrka har 
gått förlorad efter 1950. Aspeboda 
kyrka brann 1959 och ersattes med en 
ny kyrka 1962. Grängesbergs kapell 
från 1892 är fortfarande bevarat men 
flyttat 1977 till Trunna i Orsa där det 
togs i bruk av ett frikyrkosamfund. 
Grängesbergs nuvarande kyrka härrör 
från 1972–74. 
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Fig. 66. Dalmålarna skildrar gärna hur 
Jona efter räddningen ur valfiskens 
buk på Guds befallning håller straff
predikan i den syndiga staden Nineve. 
Templet har drag av dalakyrka, med 
prästen som från predikstolen talar till 
församlingen i bänkar och på läktarna, 
män och kvinnor på varsin sida. Mål
ning av Mats Anders Olsson (1824– 
78) från Rättvik 1850. Foto Nordiska 
museet. 

Svenska kyrkan är på en låg nivå och de flesta församlingarna har god eko
nomi. Det förs dock diskussioner om hur driftskostnaderna i kyrkobygg
naderna och för övrig fastighetsförvaltning kan reduceras. Ombyggnaden 
i Lima kyrka, där en del av kyrkorummet tagits i anspråk för gemensam
hetslokaler, är ett exempel på hur detta kan påverka kyrkorna. I en kyrka 
av Leksands dignitet har man undvikit förändringar i interiören. Man har i 
stället lagt rum för samling och sanitet i en länkad tillbyggnad invid vapen
huset. 

Kyrkoantikvariernas arbete på senare år har i stor utsträckning gällt 
inventeringar och vård- och underhållsplaner för länets kyrkor. I medeltal 
påbörjas tre till fem inre eller yttre renoveringar per år. Flertalet kyrkor i 
Västerås stift har de senaste åren utförligt beskrivits inom ramen för det s.k. 
Karakteriseringsprojektet i samråd med Riksantikvarieämbetet. Text och 
bild görs fortlöpande tillgängliga på nätet. 

Litteraturen om Dalarna är mycket omfattande; både utsocknes och 
infödda forskare har ägnat landskapet sin kärlek och möda. Det finns ota
liga sockenbeskrivningar och minnesteckningar som ger en detaljerad bild 
av livet och kulturen i lokalsamhällena och byarna. Där möter man också 
kyrkorna och det kyrkliga livet i gången tid. Hakon Ahlberg har i sin bok 
om Dalarnas kyrkor samlat många av dessa berättelser tillsammans med 
uppgifter om kyrkornas tillkomsthistoria och utsmyckning. Han bygger där 
på många av de vetenskapliga studier som gjorts av kyrkorna, bl.a. i serien 
Sveriges Kyrkor. Långt ifrån alla kyrkor har dock studerats mer ingående, 
och mycket återstår att utreda, både på lokalnivå och mer övergripande. 
I denna rapport har vi sökt teckna den översiktliga bilden och samman
hangen, med förhoppningen att den ska inspirera till flera mer djupgående 
studier av de märkliga kyrkorna i Dalarna. 
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Litteratur om 
Dalarnas kyrkor 
sammanställd av Ingrid Sjöström 

Följande förteckning omfattar översiktlig litteratur om kyrkorna i Dalarna. Upp
slagsverk och handböcker förtecknas ej. Samlingar av otryckt material samt bild
material finns främst i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) vid Riksantikvarie
ämbetet i Stockholm, samt i Dalarnas museum i Falun. Kyrkornas äldre arkivhand
lingar förvaras under Kopparbergs län i Uppsala landsarkiv. Yngre handlingar finns 
i pastorsämbetenas arkiv i respektive församling. 

Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté utger vägledningar om Dalarnas 
kyrkor, hittills har ett trettiotal kyrkor beskrivits. Stiftet har nyligen genomfört en 
inventering av samtliga kyrkor i Dalarna byggda före 1940. För varje kyrka finns 
en beskrivning och historik över kyrkomiljön, kyrkogården och kyrkobyggnaden, 
samt en sammanfattande karakteristik och bedömning. Dessa texter är liksom 
Sockenkyrkoprojektets kyrkobeskrivningar tillgängliga på nätet via Bebyggelsere
gistret, www.bebyggelseregistret.raa.se. 

Ahlberg, Hakon: Dalarnas kyrkor i ord och bild, utg. Västerås stift, 1996. — Foton 
Staffan Björklund. Helt omarbetad och utvidgad upplaga av den genom Dala-
Demokraten 1977 utgivna boken Dalarnas kyrkor av samme författare. Kyrkorna 
beskrivs fylligt och lättillgängligt i alfabetisk ordning på 2–4 sidor och med ett par 
foton. Uppgifterna om kyrkorna bygger främst på omfattande lokalhistorisk litte
ratur samt på Västerås stifts kyrkobeskrivningskommittés serie.

Dalarna. Dalarnas hembygdsbok, utg. av Dalarnas fornminnes- och hembygdsför
bund. — Årsböcker med teman. Aktuella kyrkoärenden inom kulturmiljövården 
redovisas årsvis. Av intresse för kyrkor och bebyggelsehistoria är särskilt: 
1974, Järn och bebyggelse. Studier i Dalarnas äldre kolonisationshistoria. 
1990, Alla tiders landskap. Riksintressen för kulturmiljövården i Kopparbergs län. 
2001, Dalarnas arkitektur. Ann Marie Gunnarsson skriver om kyrkoarkitekturen. 
18 arkitekter verksamma i Dalarna, från Clas Wallman till Peter Celsing, behandlas 
i koncentrerade biografier. 

Dalarna (Allhems landskapsböcker), red. Richard Holmström och S. Artur Svens
son, foto Erik Liljeroth, 1971. — Boken är rikt illustrerad och upplagd som seriens 
övriga landskapsvolymer, med en bred kulturhistorisk skildring av Sigvard Monte
lius. Erik Forssman behandlar Dalarnas medeltid med en fyllig framställning om 
kyrkorna. De eftermedeltida kyrkorna ägnas inte något motsvarande kapitel, några 
exempel finns med som bilder. 

Dalarnas kyrkor. Levande rastplats. — Folder utgiven år 2000 av Västerås stift 
med karta och korta notiser om 95 kyrkor och kapell i Dalarna. 
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Hülphers, Abraham: Dagbok öfwer en Resa igenom de under Stora Kopparbergs 

Höfdingedöme lydande Lähn Dalarne år 1757, 1762. 

Sjögren, Josef: Orgelverken i Västerås stift. En historisk översikt 1952. Nordiska 
Museets Handlingar nr 40, 1952. 

Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, vol 1–, 1912–. — Utförliga kyr
kobeskrivningar med redogörelser för varje kyrkas byggnadshistoria, målningar, 

inventarier m.m. För Dalarna föreligger följande monografier:
 
Boëthius, Gerda: Leksands och Gagnefs tingslag, SvK vol. 6, Dalarne bd I:1, 1916. 


(Kyrkorna i Bjursås, Djura, Gagnef, Leksand, Mockfjärd, Siljansnäs, Ål.) 
Boëthius, Gerda: Kyrkorna i Falu domsagas norra tingslag, SvK vol. 9, Dalarne bd 

I:2, 1920. (Kyrkorna i Aspeboda, Enviken, Hosjö, Sundborn, Svartnäs, Svärd
sjö, Vika.) 

Boëthius, Gerda: Kyrkorna i Falu domsagas södra tingslag, SvK vol. 37, Dalarne bd 
I:3, 1932. (Kyrkorna i Gustafs, Silvberg, Stora Tuna, Torsång, kapellen i Ams-
berg, Enbacka, Östra Silvberg.) 

Boëthius, Gerda: Falu stads kyrkor, SvK vol. 52, Dalarne bd II:1, 1941. (Falu Kris
tine, Stora Kopparberg, Grycksbo kapell.) 

Bergman, Mats: Kyrkorna i Mora, Mora tingslag, SvK vol. 197, Dalarna, 1984. 
(Mora kyrka, Oxbergs kapell.) 

Bergman, Mats: Lima och Transtrands kyrkor, Malungs tingslag, SvK vol. 204, 
Dalarna, 1988. (Kyrkorna i Lima, Transtrand, kapellen i Rörbäcksnäs, Sörsjön.) 

Bergman, Mats: Venjans, Solleröns och Våmhus kyrkor, Mora tingslag, SvK vol. 
211, Dalarna, 1989. (Kyrkorna i Sollerön, Venjan, Våmhus, kapellen i Kättbo, 
Siknäs.) 

Västerås stift i ord och bild, 1951. — En bred skildring av stiftets historia och 
olika aspekter av det kyrkliga livet. Avsnittet om den kyrkliga konsten är författat 
av Gerda Boëthius. 
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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 Dalarna 1950 hänvisas till tab. 1, s. 12. Fet
kursiv stil anger illustration. 

Ahlbom, Sven 72 

Almfelt, Axel 60 

Alton, Jerk 76 

Amsberg 9, 26, 37, 50, 51, 

52, 54, 62, 73, 80 

Andersen, H. C.  69 

Andersson, Jon 66 

Andersson, Per 76 

Arborelius, Rudolf 71, 73 

Aspeboda 9, 19, 25, 26, 28, 

30, 35, 38, 50, 52, 54, 

76, 80, 82 

Avesta  17, 26, 41, 44, 45, 

45, 47, 50, 52, 54, 55, 

57, 63, 64, 66 

Benzelstierna, Lars 60 

Bergh, Edvard 73 

Bergh, Rolf 76 

Berglin, Anders 65 

Berglund, Göran 76 

Bergman, Erik 51 

Bingsjö 58, 59, 62, 63, 66, 

67, 70, 74, 75 

Bjursås 19, 26, 28, 30, 38, 

50, 51, 52, 53, 54, 57, 

59, 60, 61, 62, 63, 65, 

67, 68, 75 

Björkberg 22 

Boda 14, 15, 18, 19, 50, 

51, 52, 53, 54, 57, 59, 

60, 61, 61, 62, 63, 63, 

64, 76 

Boman, Gustaf 67 

Borlänge 17, 71, 77 

Hagakyrkan 71, 72, 80 

Bruce, Anders 55 

Brunius, Carl Georg 63 

Burchard, Daniel 48, 53 

By 18, 19, 23, 26, 28, 29, 

33, 36, 37, 38, 55, 57, 

59, 60, 62, 71, 81, 82 

Ceciliakyrkan, se Säter 

Cedercreutz, Jonas 41, 51 

Columbus, Jonas 55 

Cronstedt, Carl Johan 64, 

67 

Curman, Sigurd 73, 82 

Dahlander, Magnus  71, 

72, 73 

Dala-Järna 76 

Dalman, O. L.  66, 67 

Dalsby 29 

Deurell, Carl-Olof 72 

Djura 12, 16, 19, 20, 21, 

22, 26, 50, 51, 52, 54, 

59, 63, 64, 66, 68, 82 

Djurås 12 

Domnarvet, se Borlänge 

Dådran 57, 58, 59, 61, 63, 

65, 67, 75 

Edler, Johan  64 

Enander, Samuel  61 

Enbacka 52, 54 

Ender, Axel  64 

Engelbrekt 42 

Enviken 26, 50, 54 

Envikens gamla 9, 50, 

52, 59, 63, 80 

Envikens nya 72 

Eriksson, Gösta 76 

Ersson, Elinos Erik 60 

Ersson, Juvas Anders 66 

Ersson, Krång Lars 65, 67 

Evertsberg 37, 73, 74, 80 

Exner, Julius  69 

Falkenberg, Fredrik 69, 73 

Falun 13, 16, 17, 40, 43, 

44, 45, 55, 57, 65, 74, 

78, 79 

Kristine 26, 40, 43, 44, 

45, 45, 47, 49, 52, 54, 

57, 71, 72, 74, 80, 82 

Stora Kopparberg 9, 26, 

27, 29, 31, 32, 34, 35, 

36, 36, 40, 43, 47, 52, 

55, 57, 62, 66, 71, 72, 

79, 80, 81, 82 

Fant, Erik 74 

Finnberget 22 

Floda 15, 17, 23, 26, 28, 

34, 46, 47, 47, 53, 60, 

64, 66, 68, 81 

Folkern, Jonas, se Ceder

creutz 

Folkärna 18, 25, 26, 30, 

31, 33, 33, 37, 55, 57, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

66, 67, 68, 71, 76, 79, 

80, 82 

Friis, Ewert 43, 44 

Fågelsjö 11, 17, 22, 80 

Färila 11 

Gagnef 16, 26, 28, 29, 32, 

37, 50, 52, 58, 59, 60, 

62, 65, 66, 67, 68, 81 

Garpenberg 16, 25, 26, 

29, 40, 50, 52, 54, 57, 

59, 60, 62, 66, 67, 68, 

73, 81 

Gruvkapellet 80 

Gerdman, Olof 51, 53, 

64, 80 

Gezelius, Johannes 48, 55 

Grangärde 9, 28, 33, 33, 

37, 41, 46, 47, 49, 50, 

53, 55, 57, 64, 66, 68, 

71, 74, 79, 80, 81, 82 

Grave, Sebastian 41 

Grycksbo 18, 71, 80 

Grytnäs 26, 29, 30, 33, 34, 

36, 53, 60, 64, 81 
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Grängesberg 17, 71, 75 

Grängesbergs nya 82 

Grängesberg, se även Orsa 

Gudsberga 27, 33 

Gustaf IV Adolf  66 

Gustafs 26, 50, 52, 54, 57, 

58, 59, 60, 62, 62, 63, 

66, 67, 68 

Gustav Vasa  42, 69, 80 

Gävle 43, 57, 60 

Görsson (Göransson), Johan 

65, 67 

Haaken Gulleson 37 

Hagakyrkan, se Borlänge 

Halfvardsson, Lindjo Eric 

60 

Hallblad, Erik 66 

Hammarby 51 

Hamra 11, 22, 58, 63, 69, 

70, 75, 80, 81 

Hans snickare 52, 53 

Hawerman, Johan Adolf 

61, 63, 70, 71 

Hawerman, Ludvig 70, 71 

Hedemora 15, 16, 17, 26, 

27, 29, 30, 33, 34, 35, 

36, 37, 40, 47, 48, 50, 

52, 53, 55, 60, 63, 64, 

75, 79, 80, 81 

Hedendal, Pehr 65, 66 

Hermelin, Sven 72 

Hjorth, Ragnar 74 

Hoffman, Jonas 66 

Holmberg, Nils 66 

Holmer, Lars  76 

Holmin, Jonas 53, 64, 66, 

68, 81 

Horndal 40, 71, 72 

Hosjö 22, 26, 28, 29, 30, 

38, 50, 52, 54, 67, 75 

Husby 11, 16, 18, 23, 26, 

27, 28, 32, 33, 36, 37,

37, 50, 55, 58, 59, 62, 

66, 68, 71, 79, 80, 81, 

82 

Hülphers, Abraham 28, 46 

Hårleman, Carl 48, 53, 63, 

67, 80 

Hörberg, Pehr 66 

Idkerberget 80 

Idre 11, 15, 27, 28, 29, 

30, 38, 50, 57, 58, 59, 

61, 65, 69, 70, 71, 72,

73, 75 

Iverus, Johan 66 

Jerusalem 67 

Jonsson, Björk Anders 63 

Järna 16, 28, 32, 46, 50, 

53, 58, 59, 60, 62, 63, 

68, 71, 72, 80, 81 

Karl XIV Johan  57 

Karl, biskop 28 

Koch, Markus 45 

Korsnäs 18 

Kortz, Daniel Hans 51, 

70, 80 

Kristian II 42 

Krylbo 71, 80 

Kvarnsveden 71, 80 

Kättbo 58, 59, 61, 63, 67, 

80 

Köping 64 

Larsbo 41 

Larsson, Carl 71, 73 

Larsson, Ris Erik 60, 63 

Leksand 9, 16, 18, 18, 20, 

21, 22, 23, 26, 26, 27, 

28, 29, 30, 36, 37, 38, 

41, 46, 46, 47, 47, 48, 

49, 50, 52, 53, 54, 55, 

57, 59, 60, 63, 64, 66, 

68, 69, 70, 71, 78, 79, 

80, 81, 82, 83 

Lillhärdal 11, 17 

Lima 9, 23, 23, 26, 28, 29, 

38, 50, 58, 59, 61, 63, 

68, 73, 76, 78, 83 

Lindegren, Agi 71, 73 

Lindegren, Axel 71 

von Linné, Carl 78 

Ljung, Johan 53, 66, 80 

Loëll, Johan Christopher 

60, 61 

Los 11, 58, 70, 81 

Ludvika 13, 15, 17, 29, 41, 

50, 51, 52, 53, 54, 57, 

58, 61, 66, 67, 68 

Lund, domkyrkan 63 

Lundberg, Erik 74 

Lundgren, Erik 74 

Lundquist, Daniel 60 

Lübeck 37 

Långshyttan 71 

Lögdberg, Hilding 76 

Malingsbo 12, 17, 21, 22, 

23, 50, 50, 53, 54, 65, 

68, 80, 82 

Malmö, S:t Petri 44 

Malung 14, 15, 23, 27, 28, 

29, 30, 31, 31, 34, 35, 

36, 37, 42, 43, 46, 53, 

58, 63, 64, 66, 72, 78, 

80, 81 

Malungsfors 72, 80 

Marstrand, Wilhelm  69 

Matzon, Johan 53 

Mockfjärd 26, 50, 52, 53, 

54, 60, 62, 63, 65, 66, 

67 

Mora 9, 11, 16, 17, 21, 22, 

26, 27, 28, 29, 31, 32,

32, 33, 34, 35, 36, 38, 

41, 43, 46, 50, 53, 55, 

58, 60, 62, 64, 68, 69, 

71, 78, 79, 80, 81 

Murray, Gustaf  60 

Möklinta 36 

Möller, Carl  73 

Nilsson, Georg A. 73, 74 

Nilsson, Olof 60 

Norberg 11, 27 

Nordenskjöld, Knut 71, 

72, 75 

Nordgren, Carl W.  66 

Norn 17, 58 

Norrbärke 26, 28, 29, 30, 

34, 35, 47, 49, 52, 53, 

55, 64, 71, 80, 81 

Nås 17, 28, 42, 46, 50, 53, 

58, 59, 60, 62, 65, 68, 

73, 73, 74, 78, 82 

Olsson, Mats Anders 83 

Ore 9, 14, 15, 18, 19, 27, 

29, 37, 38, 51, 54, 69, 

70, 71, 71, 73, 80, 81 

Orsa 11, 16, 17, 26, 27, 29, 

36, 37, 43, 50, 53, 55, 

57, 58, 59, 63, 73, 78, 

79, 81, 82 

Grängesbergs gamla 

(flyttad, Trunna kyrka)  

70, 73, 82 

Oxberg 62, 66, 80 

Oxenstierna, Axel 53 

Palmroth, Per Wilhelm  60, 

61, 66 

Pettersson, Gustaf 71, 73 

Pihl, Niclas 48 

Precht, Burchardt 64 

Ramsberg 11 

Richman, Anders 65, 66 

Romberg, Anders 46, 47, 

60, 80 

Romma 46 
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Rudbeckius, Johannes 42, 

51, 53 

Råberget 22 

Rämmen 11 

Rättvik 18, 22, 23, 26, 29, 

31, 32, 33, 34, 35, 35, 

36, 38, 46, 50, 51, 51, 

53, 55, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 66, 74, 80, 

81, 82, 83 

Sahlstedt, Magnus 48 

Sandsjö 22 

Saxdalen 80 

Schröder, Caspar  51, 80 

Schultzberg, Peter 60, 62 

Siknäs 80 

Siljansnäs 9, 18, 21, 69, 70, 

71, 73, 75, 76, 81 

Silvberg 22, 26, 28, 29, 30, 

36, 38, 50, 54, 57, 59, 

61, 63, 65, 68, 82 

Sjöström, Erik 60 

Sjöström, Olof 60 

Sjöström, Oscar 60 

Skattunge 37, 50, 54, 59, 

60, 61, 63, 67, 75 

Skinnskatteberg 11 

Skänninge 28 

Smedjebacken 18 

Sollerön 9, 16, 19, 21, 26, 

29, 30, 38, 53, 54, 58, 

59, 60, 61, 61, 62, 63, 

65, 65, 66, 67, 68, 75, 

81, 82 

Stjärnsund 50, 80 

von Stockenström, Salomon 

60 

Stockholm 16, 41, 43, 45, 

46, 51, 53, 55, 57, 60, 

64, 66, 70, 76, 80 

Hedvig Eleonora 66 

Jakob 43 

Maria Magdalena 64, 

67 

Tyska kyrkan  45 

Stora Kopparberg, se Falun 

Stora Skedvi 16, 28, 36, 37, 

47, 48, 48, 52, 53, 54, 

55, 60, 73, 81, 82 

Stora Tuna  9, 13, 15, 16, 

17, 23, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 31, 33, 34, 35, 

36, 37, 41, 42, 43, 46, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 
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Medeltidskyrka helt eller delvis bevarad 

Kyrka uppförd 1550–1760 

Kyrka uppförd 1760–1860 

Kyrka uppförd 1860–1950 

DALARNA 
LANDSKAPETS KYRKOR 
En omväxlande natur präglar 
Dalarnas bygder. Samma mång
fald återfinns i kyrkorna. Unikt för 
landskapet är de många ovanligt 
stora stenkyrkorna, som byggts från 
senmedeltiden till 1800-talet. Lika 
karakteristiska är de mer oansen
liga träkyrkorna och kapellen och 
de vitputsade stenkyrkorna. 

Av kyrkobyggandet under den 
tidiga medeltiden finns få spår. 
Endast tre senmedeltida stenkyrkor 
är helt bevarade, men medeltida 
delar ingår även i många senare 
ombyggda kyrkor. En växande 
befolkning och goda intäkter från 
många näringar låg bakom det 
intensiva kyrkobyggande, som 
tog fart vid 1600-talets mitt och 
fortsatte under hela 1700-talet. 
Praktfulla inredningar tillkom i 
både nya och äldre kyrkor. 

Under sent 1700-tal och 1800
talet fortsatte man att ersätta äldre 
kyrkor som blivit för små med nya, 
nu efter nyklassicismens mönster. 
Några ståtliga landsbygdskyrkor 
tillkom även efter 1860, medan på 
1900-talet det var städerna som 
för sågs med mindre kyrkor och 
kapell. 

I denna rapport ges en översikt 
av Dalarnas kyrkor, både de som är 
bevarade och de som försvunnit. 
Kartor och diagram belyser regio
nala karaktärsdrag och kyrkobyg
gandets kronologi. 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 




