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Medelpad och Ångermanland, församlingskyrkor 1950
Kartan visar byggnadsperioder för de 80 kyrkor i Medelpad och Ångermanland, 
som fungerar eller fungerat som huvudkyrkor i församlingar bildade före 1950. 
Av de 57 kyrkor som byggdes på medeltiden är 12 helt bevarade, varav några 
av de bäst bibehållna ligger som ett pärlband i Ångermanälvens dalgång. I sex 
församlingar har medeltidskyrkorna bevarats som ödekyrkor när en ny försam-
lingskyrka byggts på annan plats. Under 1900-talet har de åter satts i stånd och 
tagits i bruk. De första århundradena efter reformationen innebar främst att 
befintliga kyrkor förändrades i det inre, med ny inredning i form av predikstolar, 
altaruppsatser och bänkinredning. Endast ett fåtal nya kyrkor tillkom. Den stora 
nybyggnadsperioden inträffade från 1700-talets mitt till det sena 1800-talet. Den 
så kallade nyklassicistiska perioden 1760–1860 sätter prägel på nära hälften av 
landskapens kyrkobyggnader. På rapportens baksida återges en något förenklad 
kartbild över församlingskyrkorna i hela riket.
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Förord

Sveriges 3 400 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.

Lars Amréus

Riksantikvarie
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Inledning
av Margareta Kempff Östlind

Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehis-
toria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrko-
byggandet i landskapen Medelpad och Ångermanland från medel tiden 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 bebyggelsehistoria, red. M. Dahlberg och K. Franzén, 2008. 
Här beskrivs utförligt projektets förutsättningar och metodiska tillväga-
gångssätt. I samarbete med Riksantikvarieämbetet görs vidare projektets 
uppgifter om de enskilda kyrkomiljöerna och kyrkorna 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 
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storlek och genom att den oftast saknat centrala funktioner utöver de rent 
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 projekt medarbetare.

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.

medelpads och ångermanlands kyrkor
Rapporten behandlar Medelpad och Ångemanland under en gemensam 
rubrik av praktiska skäl, de har många likheter och förutsättningar. I de 
olika avsnitten har landskapen dock presenterats dels i en sammanslagen, 
dels i en separat form, beroende på författarnas olika sätt att disponera 
materialet.

Båda landskapen präglas av sina älvdalar kring Indalsälven, Ljungan, 
Ångermanälven, Faxälven och Nätraån. Till exempel har strandförskjut-
ningen markant förändrat förutsättningarna för områdena längs älvarnas 
nedre delar, både vad gäller bebyggelse och seglation.

I Medelpad kan man urskilja tre tydliga landskapszoner; ett inre skog-
klätt högland, Älvdalsbygden och en kustzon, i Ångermanland finns ett 
höglänt, skogklätt område och ett kustområde med älvdalar.

Vid 1300-talets början omnämns tolv socknar i Medelpad, vid medel-
tidens slut var de arton, och 1950 fanns tjugo församlingar. I Ångerman-
land fanns fram till 1535 trettiosju socknar uppräknade och 1950 fyrtionio 
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församlingar. Påfallande många av de som är dagens församlingar bildades 
redan som socknar under medeltiden.

Medeltidskyrkorna i landskapen har många gemensamma drag, sanno-
likt för att de uppförts ungefär samtidigt, med början under 1200-talet. 
Exempelvis tycks ingen av de romanska stenkyrkorna ha haft absid. Även 
om flera av de äldsta kyrkorna bör ha varit byggda av trä och det vid medel-
tidens slut fanns flera träkyrkor bevarade, är deras utseende numera okänt. 
Av trettio medeltida stenkyrkor i Ångemanland revs, märkligt nog, bara 
en under perioden 1550 till 1750. Under 1600-talet och början av 1700-
talet förekom en viss nybyggnadsaktivitet i Medelpad. Ett antal fiskekapell 
uppfördes under 1600-talet, vilket vittnar om fiskets betydelse i området. 
Anläggandet av stora järnbruk mot seklets slut och in på 1700-talet speglas 
i tillkomsten av ett antal brukskapell.

Härnösand blev stiftsstad 1647. Den befintliga kyrkobyggnaden från 
slutet av 1500-talet utvidgades och återställdes efter en brand under 1600-
talet, en ny domkyrka uppfördes inte förrän 1842–46.

Under nästa period, 1760 till 1860, byggdes femton kyrkor i Medelpad, 
i Ångermanland var antalet nybyggda kyrkor trettiofem. Byggnadsverk-
samheten under 1700-talet var liksom i övriga landet präglad av lokala 
byggmästares insatser även om Överintendentsämbetet i Stockholm fick allt 
större inflytande.

Den så kallade norrländska rokokon som är företrädd i båda landskapen 
fick sin höjdpunkt under 1700-talet genom bland andra bildhuggaren Johan 
Edler d.ä. Denne utförde ett stort antal predikstolar och altaruppsatser.

Under 1860-talet togs Medelpads sista medeltidskyrka ur bruk och en 
modernisering av landskapets kyrkor var därmed avslutad. Fyra större kyr-
kor med nygotiska inslag saknar motsvarighet i Ångermanland, där man 
ännu byggde några kyrkor i trä mot slutet av 1800-talet. Man kom också i 
båda landskapen att intressera sig för sina medeltida kyrkor, som i flera fall 
restaurerades med hänsyn till sitt ursprungliga utseende.

Det har för Sockenkyrkoprojektet varit viktigt att försöka ge en hel-
hetsbild av landskapens kyrkobyggande genom tiderna, att beskriva kultur-
geografiska förutsättningar, befolkningsutveckling och sociala strukturer. 
Litteraturen om landskapen är bitvis gemensam, såsom Sveriges Kyrkors 
olika publikationer och Henrik Cornells bidrag. Därtill kommer flera för 
landskapen specifika skrifter, beskrivningar och översikter, däribland stu-
dier över enstaka mästare och byggnader. En sammanställning av viktigare 
litteratur om Medelpads och Ångermanlands kyrkor återfinns i slutet av 
rapporten. Använd speciallitteratur redovisas däremot efter varje kapitel.

Landskapsrapporten inleds av en kulturgeografisk presentation, de föl-
jande kapitlen är indelade i kronologiska perioder: äldre och yngre medeltid, 
1550–1760, 1760–1860, 1860–1950. Kyrkorestaureringar från 1800-talets 
slut till nutid redovisas i ett separat avsnitt och rapporten avslutas med en 
sammanfattande karakteristik.

Sockenkyrkoprojektet har också undersökt bevarade bänklängder i lan-
det från 1600-, 1700-och 1800-talen, med syfte att kartlägga olika princi-
per för fördelning av sittplatserna i kyrkorummet. Dessa redovisas också i 
ett särskilt avsnitt.

Arbetet med rapporten har skett i nära kontakt med landskapens anti-
kvariska expertis vid länsstyrelser och länsmuseer. Vi har fått många vär-
defulla uppgifter, synpunkter och påpekanden, vilket vi tackar varmt för.

Manuskripten har i huvudsak avslutats 2011, varefter redigering och 
bildarbete följt i den takt resurserna medgivit. 
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Kyrkan i landskapet
av Birgitta Roeck Hansen

Administrativ och kyrklig indelning
Medelpad ingår i sin helhet i Västernorrlands län, som bildades 1634. Som 
självständig enhet nämndes landskapet första gången 1257 men ännu under 
1300-talet räknades Medelpad administrativt till Hälsingland och lydde 
under Hälsingelagen. Landskapet ingick i ledungsorganisationen och var 
indelat i skeppslag. Från senare delen av medeltiden finns sex skeppslag 
nämnda: Njurunda, Tuna, Torp, Indal, Ljustorp och Skön. 

Landskapet Ångermanland ligger till största delen i Västernorrlands län. 
Till Västerbottens län hör socknarna Bjurholm och Nordmaling i nordöst. 
I landskapets nordvästra del hör Bodum, Fjällsjö och Tåsjö till Jämtlands 
län. Delar av Ramsele och Junsele har tidvis också hört till detta län. Under 
medeltiden lydde även Ångermanland under Hälsingelagen. En gård, Norr-
stig i Säbrå socken, nämns i lagen som tillhörig Uppsala öd. Landskapet var 
det nordligaste som ingick i ledungen och var indelat i skeppslag. 

I kyrkligt hänseende låg Medelpad under Uppsala stift fram till 1647 då 
Härnösands stift bildades medan Ångermanland hör till två olika stift: den 
del som ligger i Västernorrlands län hör sedan 1647 till Härnösands stift, 
till 1775 Härnösands superintendentur. Innan detta stift bildades hörde 
Ångermanland till ärkestiftet. De två socknar som ligger i Västerbottens län 
hör till Luleå stift. År 1950 fanns 49 församlingar i Ångermanland (tab. 1, 
fig. 1). 

I skattelängder från 1300-talets början finns tolv huvudsocknar med 
annex redovisade i Medelpad: Skön med annexen Alnö och Timrå, Tuna 
med Attmar, Torp, Borgsjö med Haverö, Stöde, Njurunda, (Indals-)Liden 
med Holm, Indal, Ljustorp, Hässjö med Tynderö samt Selånger med Sättna 
(Blomkvist 1986). Alla dessa socknar är i dag egna församlingar. De enda 
församlingar som skapats efter medeltiden är Sundsvall, som 1624 bröts ut 
ur Selånger, Skönsmon (1883 ur Skön) och Svartvik (1854 ur Njurunda) i 
anslutning till nya industriorter. Svartvik upphörde som egen församling 
1906 och blev åter en del av Njurunda. År 1950 fanns 20 församlingar i 
Medelpad. 

På en rad bruksorter samt vid fiskelägen i skärgården byggdes kapell från 
1600-talets första hälft till slutet av 1800-talet. De flesta av dessa används 
i dag som säsongs- eller distriktskyrkor. Från andra hälften av 1700-talet 
men framför allt mellan 1850 och 1900 ökade befolkningen kraftigt och 
under dessa perioder byggdes en rad nya kyrkor eller de äldre byggdes om.

De flesta ångermanländska socknarna bildades under medeltiden: av de 
37 medeltida församlingarna har Härnö, en äldre marknadsplats, försvun-
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nit när den kom att bilda grunden till Härnösands församling. Från slutet 
av 1600-talet tillkom en del nya församlingar. 1673 bildades Graninge som 
bruksförsamling ur Långsele. Under 1700-talet tillkom Tåsjö (1772), Gål-
sjö (1773), som senare upphört som egen församling, Viksjö (1777), Bodum 
(1779), Skorped (1779) och Björna (1795). Fem församlingar etablerades 
under 1800-talet: Gideå (1807), Bjurholm (1808), Mo (1824), Hemsö (1845) 
samt Trehörningsjö (1872). Under 1900-talet har endast Örnsköldsvik till-
kommit (1907). 

Medelpads och Ångermanlands landskapsbild 
I landskapet Medelpad som helhet dominerar skogsmarken med inslag av 
kalt berg. Berggrunden består huvudsakligen av urbergsgnejser. Området 
ligger till största delen under högsta kustlinjen, vilket innebär att moränen 

Församlingar förtecknade i nummerordning Församlingar förtecknade i bokstavsordning
 1 Bjurholm Ån

 2 Nordmaling Ån

 3 Grundsunda Ån

 4 Gideå Ån

 5 Arnäs Ån

 6 Örnsköldsvik Ån

 7 Själevad Ån

 8 Mo Ån

 9 Trehörningsjö Ån

 10 Björna Ån

 11 Anundsjö Ån

 12 Junsele Ån

 13 Fjällsjö Ån

 14 Bodum Ån

 15 Tåsjö Ån

 16 Ramsele Ån

 17 Edsele Ån

 18 Ådals-Liden Ån

 19 Helgum Ån

 20 Resele Ån

 21 Skorped Ån

 22 Sidensjö Ån

 23 Nätra Ån

 24 Vibyggerå Ån

 25 Boteå Ån

 26 Överlännäs Ån

 27 Sånga Ån

 28 Multrå Ån

 29 Ed Ån

 30 Långsele Ån

 31 Sollefteå Ån

 32 Graninge Ån

 33 Ytterlännäs Ån

 34 Dal Ån

 35 Torsåker Ån

 36 Styrnäs Ån

 37 Ullånger Ån

 38 Nordingrå Ån

 39 Nora Ån

 40 Skog Ån

 41 Bjärtrå Ån

 42 Gudmundrå Ån

 43 Viksjö Ån

 44 Stigsjö Ån

 45 Högsjö Ån

 46 Säbrå Ån

 47 Hemsö Ån

 48 Härnösands  Ån

  domkyrko 

 49 Häggdånger Ån

 50 Hässjö Me

 51 Tynderö Me

 52 Alnö Me

 53 Timrå Me

 54 Indal Me

 55 Ljustorp Me

 56 Liden Me

 57 Holm Me

 58 Sättna Me

 59 Selånger Me

 60 Sundsvalls  Me

  Gustav Adolf 

 61 Skön  Me

 62 Skönsmon Me

 63 Njurunda Me

 64 Tuna Me

 65 Attmar Me

 66 Stöde Me

 67 Torp Me

 68 Borgsjö Me

 69 Haverö Me

 52 Alnö Me

 11 Anundsjö Ån

 5 Arnäs Ån

 65 Attmar Me

 1 Bjurholm Ån

 41 Bjärtrå Ån

 10 Björna Ån

 14 Bodum Ån

 68 Borgsjö Me

 25 Boteå Ån

 34 Dal Ån

 29 Ed Ån

 17 Edsele Ån

 13 Fjällsjö Ån

 4 Gideå Ån

 32 Graninge Ån

 3 Grundsunda Ån

 42 Gudmundrå Ån

 69 Haverö Me

 19 Helgum Ån

 47 Hemsö Ån

 57 Holm Me

 49 Häggdånger Ån

 48 Härnösands  Ån

  domkyrko 

 50 Hässjö Me

 45 Högsjö Ån

 54 Indal Me

 12 Junsele Ån

 56 Liden Me

 55 Ljustorp Me

 30 Långsele Ån

 8 Mo Ån

 28 Multrå Ån

 63 Njurunda Me

 39 Nora Ån

 38 Nordingrå Ån

 2 Nordmaling Ån

 23 Nätra Ån

 16 Ramsele Ån

 20 Resele Ån

 59 Selånger Me

 22 Sidensjö Ån

 7 Själevad Ån

 40 Skog Ån

 21 Skorped Ån

 61 Skön  Me

 62 Skönsmon Me

 31 Sollefteå Ån

 44 Stigsjö Ån

 36 Styrnäs Ån

 66 Stöde Me

 60 Sundsvalls  Me

  Gustav Adolf

 27 Sånga Ån

 46 Säbrå Ån

 58 Sättna Me

 53 Timrå Me

 67 Torp Me

 35 Torsåker Ån

 9 Trehörningsjö Ån

 64 Tuna Me

 51 Tynderö Me

 15 Tåsjö Ån

 37 Ullånger Ån

 24 Vibyggerå Ån

 43 Viksjö Ån

 33 Ytterlännäs Ån

 18 Ådals-Liden Ån

 6 Örnsköldsvik Ån

 26 Överlännäs Ån

Tab. 1, fig. 1. Församlingar 1950 i 
landskapen Medelpad och Ångerman-
land. Församlingarna är betecknade 
med siffror och kan avläsas i tabellen 
i nummerordning respektive alfabe-
tisk ordning. Rapportens kartor visar 
antingen 1750, 1800, 1850, 1900 eller 
1950 års församlingar (ritade efter 
nuvarande gränser), beroende på kar-
tans innehåll. Kartor som visar medel-
tida förhållanden baseras på 1750 års 
församlingar. 
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som täcker dessa områden är ursvallad och näringsfattig. Den odlingsbara 
jorden, mest leror och finmo, finns i dalgångarna och då främst utmed de 
två stora älvarna som sätter en stark prägel på landskapet, Ljungan och 
Indalsälven. Båda älvarna är djupt nedskurna i berggrunden men Ljungans 
dalgång är flackare och öppnare och jordbruksbygden fyller hela dalgången 
medan Indalsälvens dalgång är trängre med branta sidor och med bebyggel-
sen högt över älvfåran och huvudsakligen på älvens nordöstra sida. Strand-
förskjutningen – i äldre tider en dryg meter per århundrade, i dag 0,7–0,8 
meter per århundrade – har starkt påverkat landskapet vid älvarna. Ännu 
under historisk tid utgjorde t.ex. Selångersfjärden och nedre Indalsälven 
havsvikar. 

Närmare kusten finns större lerfält i områden med grovmo, sand och 
grus mellan dessa älvars mynningsområden och runt Selångersån. Själva 
kusten är ofta brant utom vid Indalsälvens mynning där ett deltalandskap 
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utvecklats, delvis som ett resultat av mänsklig påverkan genom en tapp-
ningskatastrof i Ragunda 1796.

Ångermanland präglas liksom Medelpad av sina älvdalar, främst kring 
Ångermanälven, Faxälven och Nätraån. Vattendragen skär genom det i 
övrigt höglänta och skogklädda landskapet. I dalgångarna finns älvsedi-
ment och andra odlingsbara finkorniga jordarter. Det inre av landskapet 
domineras av morän- och myrområden i vågig bergkullterräng, en naturtyp 
som finns i hela mellersta och norra Norrlands inland. De dominerande 
jordarterna där är morän och torv. Området ligger i allmänhet över hög-
sta kustlinjen utom i kustzonerna. Ångermanland utgör ett undantag från 
denna generella bild: hela kustområdet mellan Härnösand och Örnskölds-
vik består av omkring 100 meter höga, glest bevuxna berg. I den södra 
delen, den s.k. Höga kusten i Nordingråtrakten, ligger högsta kustlinjen 
närmare 300 meter över havet. I de lägre liggande partierna i kustlandet 
domineras jordarterna av finkorniga sediment, t.ex. olika leror. Inlands-
isens avsmältning har påverkat landskapet på varierande sätt, i de nedre 
älvdalarna främst genom en kraftig strandförskjutning, som förändrat 
förutsättningarna för bebyggelsen och mer direkt för seglationen. Innan-
för kustområdet finns spår av inlandsisens avsmältning i form av åsar och 
drumliner.

Topografisk indelning
Medelpad räknas till mellersta Norrlands kust- och älvdalsbygd. Baserat 
på de naturgeografiska förutsättningarna kan tre landskapszoner urskiljas 
(fig. 2): 

Det inre, skogklädda höglandet är ännu i dag mycket glest bebott. 
Mark utnyttjandet var länge extensivt och säsongbetonat men under 1600-
talet slog sig finska svedjebönder ner i dessa trakter.

I Älvdalsbygden, främst utmed Ljungan och Indalsälven, har förutsätt-
ningarna för en permanent bebyggelse funnits tidigt och här finns land-
skapets jordbruksbygd med rötter i järnålder. Bebyggelsen, i äldre tider 
mest ensamgårdar, ligger ovanför den branta älvbrinken eller i gränszonen 
mot skogen men så gott som uteslutande invid en sjö, en älv eller annat 
mindre vattendrag. Odlingsmarken utgör i flera fall endast ett smalt band 
utmed vattnet. Med början under 1600-talet men framför allt från mitten 
av 1800-talet präglades regionen av den framväxande industrin, äldst järn-
bruk men sedan mer och mer direkt inriktad på skogsråvaror. 

Kustzonen har länge utnyttjats för fiske och jakt på säl och sjöfågel. 
Här finns lämningar efter en rad fiskelägen och hamnplatser, som allt 
sedan medeltiden användes säsongsmässigt, både av bönderna i de kustnära 
byarna och av fiskare från t.ex. Gävle och städerna i Mälardalen. Den kraf-
tiga strandförskjutningen har medfört att hamnarna har grundats upp och 
nu återfinns utan direkt kontakt med vattnet.

Två huvudregioner kan urskiljas i Ångermanland (fig. 2): 
Det höglänta och skogklädda inlandet är en del av det omfattande Södra 

Norrlands inland. 
Kustområdet och älvdalarna hör till mellersta Norrlands kust- och älv-

dalsbygder. Bebyggelsen i älvdalarna har bestått av mindre byar i lid lägen. 
En betydelsefull delregion ur bebyggelsehistorisk synpunkt är Ådalen, 
d.v.s. landet kring Ångermanälven från den djupa havsviken som går in 
från Botten havet och upp mot Junsele. En annan bebyggelsemässig gräns är 
tydlig vid Skuleskogen med Skulebergets markanta profil vid Höga kusten: 
norr om skogen – Nolaskogs – är bebyggelsen glesare och yngre än i söder. 



15

Detta nordliga område utgör en kulturell gränszon (se nedan). Inlandet har i 
alla tider varit glest bebyggt och länge utnyttjats endast extensivt. På 1500-
talet slog sig finska svedjebrukare ner bl.a. i gränstrakterna mot Jämtland. 
Befolkningen har varit koncentrerad till de nedre älvdalarna och älvarnas 
mynningsområden, från järnålder till den intensiva industriepoken. 

Bebyggelsehistoria
De tydligaste spåren av Medelpads förhistoria finns i den kustnära odlings-
bygden. I skogslandet finns spridda gravar och andra lämningar från sten-
ålder och framåt i tiden och vid kusten gravar, främst rösen, från bronsålder 
och äldre järnålder. Från tiden omkring Kristi födelse uppträder gravar i 
lägen som visar på en permanent bebyggelse. Under folkvandringstid tycks 
en ekonomisk högkonjunktur ha rått, manifesterad i bl.a. storhögar med 
fynd av importvaror. Gravfält finns vid många av de nutida byarna och 
tyder på en bebyggelsekontinuitet från järnålder till nutid i dessa landska-
pets bästa odlingsbygder. 

De äldre ortnamnen visar ett klart samband med östra Mellansverige, 
främst de många bynamnen med ändelsen -sta. Av de äldre sockennamnen 
märks i detta sammanhang främst Tuna som indikation på en tidig central-
ort. Kultplatsindikerande namn som Hov och Vi finns i den äldsta central-
bygden vid kusten. I landskapet finns 13 runstenar, som likaså pekar på en 
kulturell samhörighet med landet söderöver.

Sockenbildningen utformades i sina huvuddrag under medeltiden, från 
kusten till Haverö i väster, och visar att hela landskapet då var koloniserat. 
Den kyrkliga aktiviteten påverkades också av att det under medeltiden gick 
en viktig pilgrimsled till Nidaros genom Medelpad.

Fig. 2. Topografisk indelning. Utifrån 
naturgeografiska och odlingsmässiga 
förutsättningar kan Medelpad och 
Ångermanland indelas i inland, kust-
zon och älvdalsbygd.

Inland

Kustzon, älvdalar

Inland

Inland

KustzonÄlvdalar
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Den skall ha utgått från den s.k. S:t Olofs hamn nedanför Selångers 
medeltida kyrka vid den dåvarande Selångersfjärden och vidare via Borgsjö 
i den gamla, svenska gränsbygden in i Jämtland och Norge. Sambandet med 
Olofskulten visas också av en serie Olofskällor från kusten över Jämtland 
och in i Norge.

Från 1600-talet började en ny epok i landskapets historia, då järnbruk 
anlades i Galtström 1673 och i Lögdö 1685. På bägge orterna byggdes 
kapell, som i dag används som distriktskyrkor. Fram till 1850 anlades tolv 
järnbruk varav de flesta var i verksamhet ännu under större delen av 1800-
talet. Lokaliseringen till Medelpad hade sin grund i rikedomen på skog för 
framställning av träkol, inte i egna mineraltillgångar. Tillgången på vatten-
kraft var också av avgörande betydelse. Från den här tiden stammar också 
flera kapell i kustzonen. Landskapets enda stad, Sundsvall, anlades 1621.

Under 1700-talet etablerades flera sågverk och detta blev början till 
en period av ekonomiskt och befolkningsmässigt uppsving. 1849 byggdes 
Skandinaviens första ångsåg i Tunadal. Ett stort antal sågverk följde och 
Sundsvallsdistriktet var en tid världens största samlade sågverksdistrikt. 
Den industriella verksamheten medförde en kraftig befolkningsökning, del-
vis genom inflyttning från andra delar av landet. Under perioden 1850–1900 
mer än fördubblades landskapets befolkning för att senare minska, bl.a. 
genom emigration vid sekelskiftet. Befolkningen är i dag liksom tidigare i 
hög grad koncentrerad till det kustnära området (fig. 4). Befolkningens för-
delning avspeglas i socknarnas storlek med de till ytan största i landskapets 
inland och de mindre vid kusten (fig. 3).

Fram till början av vår tideräkning var Ångermanland glest befolkat, 
under stenålder och framåt mest i inlandet vid de många älvarna och 
sjöar na. En känd lokal är Nämforsen i Ådals-Liden med sina många häll-

Ytstorlek i km²

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

Fig. 3. Församlingarnas storlek. Kar-
tan visar församlingarna 1750, grup-
perade efter ytstorlek.
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ristningar med anspelning på jakt och fiske på öar i forsen, de flesta troligen 
från bronsålder. De mest karakteriska bronsåldersmonumenten, rösen och 
röseliknande stensättningar, ligger emellertid längst ute vid kusten 

Lämningar från järnåldern finns i det inre av fjärdarna, i Ångerman-
älvens nedre dalgång och i delar av den yttre kusten. Från tiden närmast 
efter Kristi födelse finns huslämningar och gravfält som visar att en fast 
bondebebyggelse etablerats. Pollendiagram visar på ett kontinuerligt jord-
bruk i Ådalen från 500-talet. Många byar med medeltida anor har höggrav-
fält men flertalet tidigare kända gravfält har förstörts och försvunnit, främst 
genom den kraftiga uppodlingen under 1800-talet. I flera fall i kustbygden 
ligger ett järnåldersgravfält vid eller mycket nära den medeltida kyrkan.

I den rika bygden i Ångermanälvens nedre lopp, Ådalen, finns flera 
företeelser som binder samman den sena järnåldern med medeltiden. I byn 
 Björned i Torsåkers socken, med rötter ner i äldre järnålder, finns gravar 
från järnålder men också en kristen begravningsplats, något som har tolkats 
som en platskontinuitet mellan förhistorisk och kristen tid men också som 
ett vittnesbörd om trostolerans under ett tidigt skede av kristnandet. Den 
kristna begravningsplatsen har använts kontinuerligt från åtminstone 900-
talet till ett stycke in i 1200-talet. Kärnan i denna bygd har varit socknarna 
Torsåker och Styrnäs (tidigare Stjörnäs, förleden efter det gamla namnet 
på Ångermanälven). Namnet Torsåker antyder en förhistorisk kultplats; i 
socknen finns också ett Hov med liknande innebörd. Platsen vid älvmyn-
ningen har varit central och av strategisk betydelse, vilket var ännu mer 
påtagligt i äldre tider innan den kraftiga strandförskjutningen förändrade 
läget för kyrkor och annan bebyggelse. I Styrnäs byggdes under 1100-talet 
en klövsadelskyrka och i Torsåker låg i slutet av 1300-talet och början av 
1400-talet Styresholm, det medeltida Sveriges nordligaste borg.

Ortnamnen visar delvis en stark påverkan västerifrån, särskilt i den 
äldsta typen av namn, som innehåller efterleden -ånger (havsvik) som i Ull-
ånger och Häggdånger. De centralsvenska -sta-namnen har sin nordgräns i 
Ångermanland. Kulturellt hör Ångermanland samman med Svealand men 
landskapet utgör en utpost av denna kulturella sfär. Norra Ångermanland 
utgör en gränszon där många nordliga och sydliga kulturelement möts. 
Gränsföreteelser finns från äldsta tid men de blir tydligare och fler från och 
med järnåldern: området utgör nordgräns för bl.a. höggravfält (det nord-
ligaste ligger i Arnäs), fornborgar samt ledungs- och vårdkaseorganisatio-
nen. Som nämnts finns inga befästa borgar norr om Ångermanland.

Ett av skälen som angivits är politiskt och innebar att norra Ångerman-
land utgjorde nordgräns för ett mellansvenskt ”rike”, kanske så tidigt som 
under järnålder. Till stöd för detta synsätt kan en rad företeelser anföras 

Fig. 4 a–c. Befolkningstal för försam-
lingarna 1805, 1900 och 1995, över-
fört i punkttäthet. En punkt motsvarar 
100 invånare.
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från framför allt det centrala området i Torsåkers och Styrnäs socknar i 
nedre Ådalen: ortnamnen som pekar mot förkristna kultplatser, tidiga kyr-
kor och borgen Styresholm. 

Under 1400-talet tillkom några socknar, Skog, Helgum, Multrå och 
Sånga i Ångermanälvens dalgång samt Anundsjö i den norra delen av land-
skapet – bygden både förtätade och expanderade. 1585 fick Härnösand 
stadsrättigheter, staden anlades vid den gamla marknadsplatsen Härnön. 
Den industriella verksamheten inleddes med järnhantering under 1600-
talet i Graninge (fig. 5), som 1673 avsöndrades som egen socken ur Lång-
sele. Under 1700-talet inleddes den industriella trävaruproduktionen med 
att sågkvarnar anlades. Från mitten av 1800-talet expanderade verksam-
heten, särskilt efter införandet av ångkraften som användes i produktionen 
av sågade trävaror och så småningom också pappersmassa. Befolkningstill-
växten var hög under denna tid och fram till omkring 1900, då tillväxten 
avstannade. Under 1900-talet har befolkningen sjunkit. Antalet jordbruks-
företag har minskat kraftigt från 1950-talet. Främst har mindre enheter 
försvunnit men fortfarande överväger småbruk som bedrivs som deltids-
jordbruk. Tre orter fick stadsrättigheter, Örnsköldsvik 1894 och Kramfors 
1947, båda med anknytning till träindustrin samt Sollefteå 1917, som fun-
nits som marknads- och kyrkplats sedan medeltiden.

Kyrkan i landskapet
Flertalet kyrkor i Medelpad ligger invid vatten, ofta relativt högt i land skapet 
ovanför fjärdar, sjöar eller de stora älvarna. Det vattennära läget var mer 
påtagligt i äldre tider; den kraftiga strandförskjutningen har påverkat läget i 
landskapet. De stora älvarnas betydelse för bygdens utbredning visar sig i att 
de vattendrag inne i landet där det ligger kyrkor alla kan inordnas i antingen 
Ljungans eller Indalsälvens avrinningsområde. Inom Ljungans avrinnings-
område ligger sålunda Borgsjö, Haverö, Torp, Attmar, Holm, Njurunda  
(fig. 6), Stöde och Tuna, inom Indalsälvens Hässjö, Ljustorp, Indal och 
Liden. Sättna kyrka ligger vid Sättnaån som ansluter till Selångersån, som 
i sin tur mynnar vid kusten. En tredje grupp av kyrkor är de som ligger vid 
själva kusten, vid fjärdar och vikar: Timrå, Tynderö, Alnö, (Selånger), Skön. 

Fig. 5. Den industriella verksamheten 
i Ångermanland inleddes vid Graninge 
bruk. Det nuvarande brukskapel-
let uppfördes 1759–61 och ingår i 
bruksmiljön som utgör riksintresse 
för kultur miljövården. Vid dammarna 
finns arbetarbostäder och industri-
lokaler från 1700- och 1800-tal. 
Brukskapellet är idag huvudkyrka i 
Graninge församling. Foto Jan Norr-
man 1988, RAÄ.
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I de fall då kyrkan har nybyggts under 1700- och 1800-talen är avstån-
det till den gamla kyrkan aldrig långt. Undantaget gäller Sättna, där den 
nya kyrkan ligger omkring en kilometer från den gamla kyrkplatsen. De 
olika generationerna av kyrkor har båda samma typ av läge i förhållande 
till bygden omkring men de äldre kyrkorna ligger alltid lägre i terrängen 
och närmare vattnet än de senare byggda, något som konstaterats också i 
andra landskap, t.ex. Dalarna och Värmland. Holms numera rivna medel-
tidskyrka låg ovanligt lågt, på ett näs i Holmsjön, och Kvissle kyrkoruin i 
Njurunda i ett odlat område omgivet av skog. Den senare kyrkan tolkas 
som en privatkyrka på en storgård under tidig medeltid – i närheten finns 
en runsten samt järnåldersgravfält med imposanta storhögar. Under äldre 
järnålder gick en älvarm förbi gravfältet och kapellet.

De medeltida socknarna runt Ångermanälvens mynningsområde är 
landskapets minsta; här finns den äldsta odlingsbygden och hit har befolk-
ningen varit koncentrerad. Längre in i det skogiga inlandet och mot grän-
sen till Västerbotten, d.v.s. senare koloniserade områden, är socknarnas yta 

Fig. 6. Ruinen efter den medeltida 
kyrkan i Njurunda, vid Ljungans 
strand i tätorten Njurundabommen. 
Längst bort i bild skymtar havskusten. 
Ny kyrka uppfördes 1856–62 omkring 
en kilometer längre söderut. Foto Jan 
Norrman 1988, RAÄ.
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betydligt större. Det har noterats att flera av socknarna i Ådalen saknar 
naturliga, topografiska avgränsningar, vilket pekar på att den täta befolk-
ningen här har styrt avgränsningen av de tidiga socknarna (Grundberg 
1992). Den äldre sockenstrukturen anses ha varit bildad omkring 1300. 
Sockennamnen är i allmänhet ursprungliga bygdenamn med undantag av 
Torsåker, som av allt att döma varit en central plats av särskild betydelse.

Kyrkorna är lokaliserade till de relativt små ytorna av öppen odlings-
mark, som ofta går som ett smalt band utmed vattendragen. Anknytningen 
till vatten är påtaglig. Det gäller i synnerhet de äldsta kyrkorna, d.v.s. kyr-
korna i de 20 socknar som finns nämnda i en äldsta skattelängd från 1314. 
Till denna lista kan läggas Dal, som har samma ålder men då inte utgjorde 
eget pastorat. Av dessa kyrkor ligger fem kyrkor längs Ångermanälven: 
Ådals-Liden, Resele, Ed, Sollefteå och Styrnäs (fig. 7), alla högt i land-
skapet. Flera av de kyrkor som i dag har ett inlandsläge har i äldre tider, 
innan strandförskjutningens effekter omskapade landskapet, legat med 
kontakt med vatten. Det gäller framför allt Torsåker i den nedre, centrala 

Fig. 8. Ytterlännäs gamla och nya 
kyrka. Den medeltida kyrkan ligger i 
skogsbrynet (till höger i bild). Den nya 
kyrkan från 1848–54 byggdes en dryg 
kilometer längre österut, nära Bollsta-
fjärden i Ångermanälven. Ytterlännäs 
gamla kyrka utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. Foto Jan Norrman 
1988, RAÄ.

Fig. 7. Styrnäs kyrka från sydväst. 
Kyrkan ligger på en udde i Ångerman-
älven, mitt i det smala odlingsland-
skapet som följer älvens lopp. På en 
höjd intill kyrkan ligger prästgård och 
en äldre skolbyggnad. Foto Jan Norr-
man 1988, RAÄ.
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älvdalen. Även Bjärtrå och Ytterlännäs (fig. 8) gamla kyrkor låg tidigare 
vid vattendrag som anslöt till älv eller hav. Detsamma gäller Ullånger och 
Vibyggerå gamla kyrka.

Överlännäs och Dal ligger däremot i inlandet medan Grundsunda och 
Säbrå ligger vid mindre vattendrag. Vid Faxälven, som ansluter till Ånger-
manälven strax öster om Ed och Långsele, ligger av dessa äldsta kyrkor 
Långsele, Edsele och Ramsele. Nätra ligger vid Nätraån i landskapets 
norra del. Fem kyrkor ligger vid havsvikar eller havsfjärdar: Själevad, Gud-
mundrå, Nora och Nordingrå (prostsäte under 1300-talet).

Av de kyrkor som etablerades under den senare delen av medeltiden, van-
ligen som avknoppningar från de äldre socknarna, ligger flera vid älvarna, 
t.ex. Junsele och Multrå vid Ångermanälven och Sidensjö på en markant 
höjd övanför Nätraån. De flesta övriga i denna grupp ligger vid mindre 
sjöar och vattendrag, som dock ingår i de större älvarnas avrinningsområ-
den. Endast Arnäs har ett utpräglat inlandsläge (fig. 9). De yngsta kyrkorna 
har liknande lägen. Björna och Hemsö ligger i odlingsbygd medan övriga 

Fig. 9. Vy över dalgången vid Arnäs 
kyrka med Örfjärden i fonden. Till 
kyrkomiljön hör prästgård, skola, 
sockenstuga, tiondebod och kyrk-
stallar. Miljön ingår tillsammans med 
ett gravfält från yngre järnålder i ett 
riksintresseområde för kulturmiljö-
vården. Foto Jan Norrman 1988, 
RAÄ.
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har anknytning till mindre sjöar och åar. Under denna andra och tredje fas 
i sockenbildningen har också skogsbygderna börjat få en fast bebyggelse.

De nya kyrkor som under 1700- och 1800-talen byggdes som ersättning 
för äldre kyrkor placerades ofta på en ny plats, ibland i närheten av den 
gamla kyrkan men i flera fall har man valt ett helt nytt läge.

I Ramsele ligger den gamla kyrkan lågt, på en udde intill prästgårds-
marken vid ett lugnt parti av Faxälven – älvens lopp går i skarpa krökar 
ovanför och nedanför Ramsele och bildar nästan som en sjö i älven. Den 
nya kyrkan har placerats högt ovanför ett brant parti på den motsatta älv-
stranden. I Bjärtrå har den nya kyrkan fått ett dominerande och högt läge 
närmare kusten jämfört med den gamla, nu ruin, belägen omkring en kilo-
meter längre norrut. I Gudmundrå har den nya kyrkan ett högt och synligt 
läge, ruinen efter den gamla ligger lägre och närmare vattnet. I Nordingrå 
har den nya kyrkan byggts intill den gamla (nu ruin) men lägre i land skapet, 
på en udde i Vågsfjärden. Vibyggerå gamla kyrka ligger i dag i inlandet 
men hade tidigare ett synligt och högt läge ovanför en uppodlad dalgång 
och ned mot havsviken Dockstafjärden. Den nya kyrkan är placerad lägre 
i land skapet och utan anknytning till vatten. Ytterlännäs nya kyrka ligger i 
en flack sluttning i närheten av Bollstafjärden i Ångermanälven medan den 
gamla ligger lågt i landskapet, ungefär en kilometer öster om den nya. En 
vik av älven gick i äldre tider upp mot kyrkan. Högsjö nya kyrka är pla-
cerad lågt på en udde i Mörtsjön. Den gamla kyrkan, i dag säsongskyrka, 
ligger isolerat på en höjd ovanför ett mindre vattendrag ett stycke väster 
om den nya. I Anundsjö, som på 1400-talet bröts ut ur Själevads socken, 
finns rester av en äldre kyrka nedanför den nu stående. Ruinen efter Ådals-
Lidens gamla kyrka ligger på ungefär samma nivå som den nya, men intill 
ett mindre vattendrag.

Något entydigt mönster i valet av ny kyrkplats kan inte ses med ledning 
av dessa exempel från Ångermanland; i flera fall speglar flyttningen strand-
förskjutningens effekter, alltså tillgängligheten via vattenvägar. I andra fall 
kan förändrad ekonomisk struktur och därmed nya befolkningskoncentra-
tioner ha spelat en roll. I Ramsele och Ådals-Liden kan de äldre kyrkornas 
lägen ha varit strategiskt valda; de omgivande vattendragen har tjänat som 
ett slags naturliga vallgravar och själva kyrkan som borg i denna del av 
landet som helt saknade sådana försvarsanläggningar.

Kyrka och bebyggelse
I Medelpad ligger de äldre församlingskyrkorna i huvudsak i odlingsbyg-
den. Den senare utvecklingen mot bruks- och industrisamhällen ledde ju 
inte till nybildning av församlingar i någon större utsträckning och därmed 
inte till nya lokaliseringar; förändringarna har i huvudsak skett i de redan 
etablerade bygderna. Det vanligaste är att kyrkan ligger något perifert i för-
hållande till bebyggelsen och i utkanten av det odlade området. Det gäller 
Borgsjö, Haverö, Alnö, Holm, Lidens gamla kyrka (fig. 10), Selånger samt 
Sättna. Centralt i odlingsbygden ligger Hässjö, Ljustorp, Tynderö, Attmar, 
Indal, Sättna gamla kyrkplats samt Tuna (fig. 12) kyrkor.

I de medeltida socknarna är det endast kyrkan i Timrå som kommit att 
ligga centralt i den nya tätorten. Stöde kyrka ligger i utkanten av tätorten 
medan kyrkorna i Alnö, Liden, Njurunda och Skön har viss nyare bebyg-
gelse i närheten. Skönsmons kyrka, tillkommen under industriepoken, 
omges av tätortsbebyggelse och industrianläggningar.

Flertalet av Ångermanlands kyrkor ligger ännu i dag i odlingsbygder 
men ofta ligger nu en tätort i närheten. Tätorterna finns utmed kusten och 
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vid Ångermanälvens mynning: det är områden som kom att påverkas av 
verksamheten under industriepoken. Tätorter finns också i det inre av land-
skapet där de fungerar som centralorter med stora omland. Ramsele är ett 
sådant exempel; den nya kyrkan ligger i utkanten av tätorten omgiven av 
bl.a. skolor och kommunalhus. I vissa fall kan ett äldre odlingslandskap 
anas under tätortsstrukturen genom bevarade ortnamn. Så är fallet i Sol-
lefteå, där olika områden i staden har namn av tidigare byar som Hågesta 
(vid kyrkan), Hullsta, Västanträsk, Trästa, Billsta, Hallsta.

Kyrkojord
Kyrkojordens, här främst prästgårdsjordens, läge framgår mycket tydligt på 
den ekonomiska kartan över Medelpad (1960-talet). Fastighetsnamnet är 
Prästbolet eller Prästbordet och marken ligger oftast i ett stort ägoblock. I 
de flesta fall ligger kyrkan på dessa ägor. Så är fallet i Hässjö, Timrå, Tyn-

Fig. 10. Lidens gamla och nya kyrka. 
På en platå nära Indalsälven ligger den 
medeltida kyrkan. 1,5 kilometer högre 
upp i sluttningen ligger Lidens by med 
den nya kyrkan, uppförd på 1850-
talet. De båda kyrkorna och Lidens by 
med omgivande odlingslandskap utgör 
riksintresse. Foto Jan Norrman 1988, 
RAÄ.
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derö, Haverö, Holm, Njurunda, Skön, Stöde och Tuna, d.v.s. i flertalet av 
de medeltida församlingarna. Den romanska kyrkan i Kvissle, tolkad som 
gårdskyrka, ligger också på Prästbolets mark. I Torp ligger kyrkan på fas-
tigheten Ålsta prästbord som delar fastigheten Torp i två delar. Ett liknande 
förhållande gäller Holms prästbord, som är en enklav i fastigheten Anund-
gårds ägor. För övrigt förekommer marknamn som Prästsvedjan (Ljustorps 
socken), Stomjorden (Borgsjö), Kapellåkern (Indal).

Fastigheter med beteckningen Prästbordet finns också i många av de 
medeltida socknarna i Ångermanland, ofta som sammanhängande större 
ägoblock. Prästbordsjord finns både i de allra äldsta socknarna och i de 
som grundats senare, t.ex. under 1400-talet. Kyrkan (den äldre i de fall 
det finns en ny) är ofta belägen inom denna fastighet. Erfarenhet från 
andra landskap säger att denna företeelse hör samman med den medeltida 
socken bildningen. Det är därför egendomligt att en fastighet Prästbordet 
1:1 också finns i Skorped som grundades först 1779. I några av socknarna 
kallas kyrko jorden i stället Kyrkobordet (Ed, Multrå, Dal, Skog, Styrnäs 
och Fjällsjö). Samtliga har medeltida ursprung men från olika tidsskikt. 
I Stigsjö kallas (den tidigare) kyrkojorden Prästbolet och i Helgum Stom-
jorden. Flera av de äldre socknarna liksom samtliga från nyare tid saknar 
helt fastigheter av detta slag. Naturnamn som Prästviken, Prästmon och 
Kyrkviken finns vid flera kyrkor av olika ålder. Invid en ödekyrkogård i 
Tåsjö återfinns Kapelljorden.

Miljön kring kyrkan
Några av Medelpads nyare eller äldre kyrkor ingår i riksintresseområden. 
Selångers kyrkor, gamla (ruin) och nya (fig. 11), ligger i ett område med järn-
åldersgravfält, fossila åkrar, byar och äldre skola. Som tidigare nämnt finns 
här också S:t Olofs hamn vid den tidigare havsfjärden, utgångspunkten för 
pilgrimsvägen till Nidaros. I kyrkornas närhet ligger fastigheten Kungsnäs, 

Fig. 11. Selångers kyrka från söder. Till 
kyrkomiljön hör prästgård med bagar-
stuga, sockenstuga och kyrk stallar. 
Ett modernt församlingshem ligger 
nordväst om kyrkan. Närmare i bild 
syns ruinen av den medeltida kyrkan. 
Den ligger nu cirka 15 meter över S:t 
Olofs hamn. Hamnen tjänade troligen 
som utgångspunkt för pilgrimsfärder 
till Nidaros. Foto Jan Norrman 1988, 
RAÄ.
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tidigare kungsgård som omnämns i Hälsingelagen och som ingick i Uppsala 
öd. Inom fastigheten ligger en tingshög. Den angränsande fastigheten Hov 
har ett kultplatsindikerande namn. Selånger ses som Medelpads centrum 
för administration och handel under medeltid.

Alnö gamla kyrka ingår i Norra Alnöns riksintresseområde som omfat-
tar gammal jordbruksbygd med välbevarade äldre bymiljöer. Här finns 
också gravfält och storhögar från järnålder. Också sågverksepoken finns 
här rikt representerad. Lidens nya och gamla kyrkor ligger i ett ålderdomligt 
odlingslandskap i Indalsälvens dalgång. Vid Borgsjö kyrka, vid den gamla 
pilgrimsvägen, finns S:t Olofs källa och en skans från 1600-talet. Kyrko-
byggnaden är ett av de främsta exemplen på det norrländska 1700-talets 
kyrkoarkitektur. Ruinen av den äldsta kyrkan i Njurunda ingår i ett riks-
intresseområde med sina lämningar från övergångsperioden mellan forntid 
och medeltid.

Av miljöerna kring de övriga kyrkorna kan Torp och Njurunda nya 
kyrka nämnas, båda med kyrkstallar och sockenstuga från 1800-talet. 
Skön har fornlämningar i kyrkans omgivning och Tuna har fornlämningar 
och en prästgård, ursprungligen från 1600-talet.

Tre av Ångermanlands kyrkor ingår i ett område av kulturhistoriskt 
riksintresse. Ytterlännäs gamla kyrka, sannolikt från 1200-talet och med 
rikt dekorerad interiör, är den enda kyrkomiljön som i sig utgör riksintresse. 
I omgivningen till Arnäs kyrka finns ett äldre sockencentrum med skola, 
sockenstuga, tiondebod och en vacker prästgård. Sydväst om kyrkan finns 
bl.a. en smedja och ett mejeri bevarade. I kyrkans närhet finns också Arnäs-
backen, landets nordligaste höggravfält (yngre järnålder) och ett vikinga-
tida/medeltida gårdsläge. Nordmalings kyrkplats utgör riksintresse med sin 
medeltida kyrka och äldre klockstapel och prästgårdar.

Höggravfält från yngre järnålder intill den medeltida kyrkan finns i 
Nora, Nordingrå och Ullånger. Fornlämningar finns också vid Häggdång-
ers kyrka där också en fastighet bär det kultplatsindikerande namnet Hov.

Kyrkstallar och sockenstugor, från sent 1700-tal och 1800-talet, finns 
vid kyrkorna i Nordingrå, Högsjö och Viksjö. Ödekyrkogårdar finns vid 
Ådals-Liden, Skorped och Tåsjö. Många kyrkor har skolor, prästgårdar 
och församlingshem i sin omgivning. I Torsåker finns en levande miljö runt 
kyrkan med (f.d.) prästgård, skola, församlingshem och i närheten Hola 
folkhögskola och järnvägsstation samt borganläggningen Styresholm.

Fig. 12. Tuna kyrka ligger på en höjd 
ovanför en udde i sjön Marmen, om-
given av odlade områden med gårdar. 
Till kyrkomiljön hör prästgård och 
församlingshem, kyrkstallar och kyrk-
skola. Nära skolan ligger Tunabacken, 
ett större område med gravfält och 
husgrundsterrasser, troligen från äldre 
järnålder. Foto Jan Norrman 1988, 
RAÄ.
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Bänklängder
av Helena Hoas och Margareta Kempff Östlind

Medelpad
Mer än tre fjärdedelar av Medepads socknar har bänklängder bevarade. 
Tuna kyrka har ett mycket omfattande material som går tillbaka till 1600-
talet. Även Stöde har många bänklängder bevarade, och flertalet socknar 
har bänklistor från flera år, vilka fördelas tämligen jämnt över 1700- och 
1800-talen. Landskapet kan därvidlag jämföras med de övriga Norrlands-
landskapen.

Också när det gäller fördelningsprincipen återfinner vi den utan jäm-
förelse vanligaste principen i norra Sverige, nämligen att fördela bänkrum-
men efter ålder. Bönder och torpare satt var för sig, dock alltid med yngste 
bonde framför äldste torpare. Ibland fördelades platserna bara för bönder 
efter ålder, övriga fick sannolikt sätta sig där det fanns plats.

I Attmars socken valde man att fördela platserna efter bytillhörighet 
under 1700-talet, möjligen var det också så i Haverö ända in på 1800-talets 
senare hälft.

Bruksmiljöernas framväxt kan avläsas i de bänkar som var avsatta 
för ståndspersoner, där återfanns brukpatronerna med familjer. Brukens 
anställda fick också i allmänhet sina platser framför torparbänkarna, någon 
gång till och med framför böndernas bänkar. I Indals kyrka var, enligt 1814 
års längd, sågställaren placerad i koret tillsammans med klockaren, kyrk-
värden och nämndemännen. För övrigt ser det ut som om sockenhantver-
kare, båtsmän och soldater ansågs har rätt till en mer framskjuten placering 
än gårdarnas torpare.

Kyrkostämman i Sundsvall beslöt 1866 att bänkdelning skulle upphöra 
och de så kallade bänklåsen avlägsnas. Man hade enligt bevarat bänklängds-
material tagit ut hyra för bänkarna under 1760- och 1770-talen. Trots att 
det efter detta saknas uppgifter om bänkfördelning, har uppenbarligen 
principen att ta ut hyra fortsatt att gälla under ännu ett århundrade. Medel-
padskyrkornas yngsta bevarade bänklängder är annars från 1870-talet.

Ångermanland
Från ungefär hälften av Ångermanlands församlingar finns bänklängder 
bevarade. Den äldsta är från 1638 i Dals socken och den sista bevarade är 
från 1885 i Nora socken.

Ångermanland har påfallande många längder bevarade för de kyrkor 
där sådana finns, de upprättades uppenbarligen oftare och med kortare tids-
intervaller än på flera andra håll. Justeringar och ändringar förekom ofta. 
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Anundsjö 
Hemman: 1747, 1749,  
1754, 1766, 1773, 
1786, 1790, 1801  
Ålder inom ståndet: 
1814, 1817, 1820, 
1823, 1826, 1829, 
1832, 1835, 1839, 
1842, utan år, 1722, 
1727, 1730, 1738, 
1741, 1743

Bjurholm  
Ålder: 1843

Bjärtrå 
Hemman: 1712, 1716, 
1729, 1750, 1752, 1758 
Ålder: 1845, 1855

Björna 
Hemman för bönder, 
ålder för torpare: 1826, 
1836

Boteå 
Ålder: 1805, 1817, 
1830, 1849

Dal  
Hemman: 1638, 1686, 
1692, 1693, 1697, 1705 
(1717), 1724, 1734, 
1745, 1750, 1756, 
1762, 1769, 1783, 
1789, 1796, 1801, 1811

Ed 
Hemman: 1684, 1705, 
1736, 1744

Edsele 
Ålder: 1864, 1875

Graninge 
(?): 1751, 1761, 1794, 
1806

Grundsunda 
Hemman: 1807, 1810, 
1814, 1819, 1825, 
1835, 1866

Gudmundrå 
Ålder: 1816

Helgum 
Hemman: 1856, 1863, 
1864

Häggdånger 
(?): 1692–1733, 1820, 
1829–1837

Långsele 
(?): 1775

Multrå 
(?): utan år, 1692–1750, 
1755, 1760, 1765, 1771 
Ålder: 1845, 1876,  
1892

Nora 
Ålder: 1837, 1844, 
1854, 1885

Nordingrå 
Ålder: 1843

Nordmaling 
(protokoll om tvister): 
1779, 1780, 1787, 1788

Ramsele 
Ålder: 1861

Resele 
Hemman: 1851 
Ålder: 1870, 1882

Sidensjö 
Hemman (?): 1769 
Ålder: 1776, 1777, 
1781, 1783, 1785, 
1790, 1791, 1794, 
1805, 1810, 1814, 
1821, 1827, 1835, 
1845, 1851, 1862

Skorped 
Ålder: 1819, 1828, 
1837, 1844, 1858

Stigsjö 
(?): 1685–1722 
Hemman: 1866, 1877

Säbrå 
Hemman: 1763 
Ålder: 1837, 1838, 
1839, 1840, 1846, 
1850, 1857

Torsåker 
(?): 1686–1769, 1731, 
Ålder: 1778, 1792, 
1830, 1835, 1843, 
1844, 1857, 1863

Ullånger 
(?): 1799–1843

Viksjö 
Ålder: 1826, 1863

Ytterlännäs 
Hemman: 1686, 1690, 
1699, 1706, 1713, 
1714, 1718,  
171o-tal (?),1721,  
1724, 1729, 1738, 
1744, 1746, 1755,  
1758

Attmar 
By: 1752, 1756, 1763, 
1769

Borgsjö 
By (?): 1770, 1778, 
1783  
Ålder: 1784, 1789,  
1790, 1848, 1861

Haverö 
By (?): 1741, 1744, 
1749, 1757, 1759, 
1827, 1869, 1870, 
utan år 

Indal 
Ålder: 1814, 1826, 
1832, 1844

Liden 
Ålder: 1700-tal

Ljustorp 
Ålder: 1864

Njurunda 
Ålder: 1815, 1840, 
1851, 1856

Selånger 
Ålder (?): 1769, 1772, 
1776, 1810, 1846, 1873

Skön 
Ålder: utan år, 1848

Stöde 
Ålder: 1765, 1770, 
1790, 1796, 1800, 
1805, 1811, 1816, 
1822, 1826, 1849, 1856

Sundsvall 
Hyra: 1760–76

Sättna 
Ålder: 1829, 1848, 
1863

Torp 
(?): 1725  
Ålder: 1849

Tuna 
Ålder: utan år, 1660–
1762, 1751–1855

Tynderö 
Ålder: 1839, 1849, 
1859, 1873

medelpad

Tab 2. Bänkdelningsprinciper i Medel-
pad och Ångermanland under 1600-, 
1700- och 1800-talen. Tabellen redo-
visar socknar och år då noteringar 
om bänkdelning är bevarade samt den 
princip kyrkbänkarna fördelats efter: 
hemman, hyra, by eller ålder. Vissa 
bänkdelningslistor kan inte dateras 
med säkerhet. I några fall går det inte 
heller att bestämma vilken princip som 
använts; för Graninge och  Häggdånger 
var inte materialet tillgängligt vid 
undersökningstillfället.

ångermanland
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I många socknar refereras till nybyggare och kanske är det befolkningstill-
växten i Ångermanland som avspeglas i det rika bänklängdsmaterialet. I 
t.ex. Anundsjö finns hela 25 bänklängder bevarade och i Dal 19 stycken. 

Det tycks inte ha förekommit tvister angående bänkarnas fördelning i 
någon större utsträckning, i alla händelser förekommer mycket få uppgifter 
som nämner sådana. Detta kan ha berott på att man upprättade nya längder 
så fort behovet uppstod.

I en längd från Anundsjö år 1817 finns en anmärkning som tyder på att 
kyrkan var för liten och det kan ju ha varit en orsak till att det upprättades 
ett stort antal längder här. Brist på bänkutrymme krävde förmodligen ofta 
ändringar i placeringen.

Indelningsprinciperna var olika beroende på under vilken tidsperiod 
som de upprättades. För de äldsta bänklängderna var hemmanets storlek 
avgörande, medan åldersprincipen användes i allt högre grad efter mitten 
av 1700-talet, och under 1800-talet var det den princip man huvudsakligen 
tillämpade. I Ångermanland, som på de flesta andra platser i landet, gällde 
åldersprincipen inom stånden, men inte mellan, så att bönderna alltid satt 
före torparna, de älsta inom varje stånd först. 

Vid utrymmesbrist töjdes denna åldersprincip ytterligare. Så exempelvis 
i Anundsjö, där döttrar till bondhustrur fick sitta med sina mödrar längre 
fram i kyrkan trots att de ju var yngre än de bakom sittande kvinnorna. 
I koret fanns ofta fribänkar som utnyttjades av klockaren eller stånds-
personer. Undantag kunde göras om någon hade bra sångröst, som t.ex. i 
Bjärtrå 1845 där en torpare med ”skickelig” röst fick lov att sitta på klockar-
bänken framme i koret. Men också en större gåva till kyrkan kunde ge 
utdelning i en förnämare plats. Ett exempel finns i Ramsele, där en gåva 
till kyrkan ledde till en sittplats längre fram i kyrkan, men endast under 
givarens livstid. Den kunde således inte ärvas av barnen om de bodde kvar 
på samma gård.

Socknens inhyses, båtsmän eller andra egendomslösa fick oftast sitta 
utan bestämda platser. Denna ordning var mycket vanlig i jordbruksbygder 
i hela Sverige; bönder och torpare hade sina bestämda platser medan andra i 
socknen fick söka sig till lediga platser långt bak i kyrkan eller på nybyggda 
läktare.
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Medeltidens kyrkor
av Ann Catherine Bonnier

Inledning
Medelpad och Ångermanland tillhörde under medeltiden Uppsala ärke-
stift och utgjorde egna prosterier. En prost i Medelpad var placerad i Skön 
åtminstone så tidigt som 1316 (DS 2043). I Ångermanland låg prost sätet i 
Sollefteå vid 1300-talets början för att sedan flyttas till Nordingrå (Grund-
berg 2006). Inga stads- eller klosterkyrkor har funnits i området under 
medeltiden.

I den kyrkliga taxeringslängden för Medelpad från år 1314 upptas 17 
församlingar (samt Häggdånger i Ångermanland), och under 1400-talet 
tillkom Timrå, som bröts ut ur Skön. Vid medeltidens slut fanns alltså 18 
socknar. Många av dem stod i annexförhållande till varandra, det vill säga 
hade en gemensam kyrkoherde. De högst taxerade församlingarna 1314 var 
Skön med Alnö (8 öre), Tuna med Attmar (6 öre) och Torp (6 öre), medan 
de övriga noterades för 3–4 öre (DS 1946).

I motsvarande förteckning över församlingarna i Ångermanland räknas 
de dåvarande 21 sockenkyrkorna upp (jämte Umeå och Bygdeå, vilka inte 
ingår i landskapet i dag). Redan under 1300-talet tillkom dock nya socknar 
och totalt är 37 socknar omnämnda fram till 1535 (Styffe 1911). Bebyggelse-
utvecklingen eller kolonisationen i landskapet tycks alltså ha varit inten-
siv under medeltiden. Med få undantag är de senare tillkomna socknarna 
belägna i inlandet, och några av dem hör till landskapets största, ytmäs-
sigt sett (Fjällsjö, Junsele, Anundsjö och Nordmaling). År 1314 noterades 
de högsta taxeringarna för Nordingrå med annexet Ullånger samt Själevad 
(båda för 12 öre), medan beloppen var 10 öre för Sollefteå med annexet Ed 
samt för Nora och Nätra. Resten av kyrkorna taxerade för 6 eller 4 öre och 
Häggdånger för endast 2 öre.

Viss kunskap om rivna eller ombyggda medeltidskyrkor får man genom 
äldre beskrivningar, framför allt genom Abraham Hülphers, som reste i 
Medelpad år 1771 och i Ångermanland år 1780 (Hülphers 1985). Äldre 
avbildningar, av bland andra Nils Månsson Mandelgren, bidrar också till 
kännedomen om kyrkornas forna utseende.

Förutsättningarna
I båda landskapen ligger järnåldersbygden i den nedre delen av älvdalarna 
och utmed kusten (Baudou & Selinge 1977). De förhistoriska lämningarna i 
Medelpad tyder på att storgårdar i Njurunda, Skön och Selånger spelade en 
viktig roll för den norrländska handeln redan under folkvandringstiden (ca 
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350–600). Storhögar, av vilka några är mer än 25 meter i diameter, finns på 
flera ställen, och Högomgravfältet i Selånger innehåller en jättelik hög med 
en grav som kan mäta sig med furstegravarna på kontinenten (Ramqvist 
1990). Namnet Hov (tolkat som gudahov), inte långt från Selångers kyrka, 
antyder att en förhistorisk kultplats funnits här. Medelpads runstenar är 
de nordligaste utmed Norrlandskusten och visar inflytande från Uppland. 

Även under medeltiden var Selånger en viktig plats i Medelpad genom 
sin kungsgård och sin tingsplats, och ett exemplar av Hälsingelagen förva-
rades fastkedjat i sockenkyrkan. Den helige Olav skall enligt traditionen ha 
landstigit i den intilliggande S:t Olofs hamn och passerat genom Medelpad 
på väg till sin död vid Stiklastad år 1030. Längs älvdalarna, särskilt längs 
Ljungan, vallfärdade man till hans grav i Nidaros, och flera tidiga träskulp-
turer av det norska helgonet har bevarats i landskapets kyrkor. Den s.k. 
Kyrkladan från Haverö, en timrad bod som dendrodaterats till cirka 1310, 
kan möjligen ha varit ett pilgrimshärbärge (Olofsson & Grundberg 1997).

Traditionen bevarar minnet av att de medeltida socknarna i Medelpad 
tillkommit vid olika perioder. Om Attmar berättar Abraham Hülphers: 
”Fordom har denna Sockns folk warit et med Tuna, men sedan Vigge Capell 
i Stöde blifwit öde, har Atmar förmodeligen kommit i ställe. Kyrkan säges 
dock wara jemnåldrig med Tuna, och blifwit af gråsten anlagd på Atmar-
byns Skatte egor ...”.

I flera av de ångermanländska kustsocknarna finns gravfält nära kyr-
korna, bland annat i Nora, Nordingrå och Ullånger, men många är bort-
odlade. I Torsåker har två ovanligt stora gravhögar legat i kyrkans närhet 
(Blomkvist 2005), och namnet på socknen antyder att ett hedniskt centrum 
funnits där. Dessutom heter gården närmast kyrkan Hov. En annan för-
historisk kultplats har legat på Härnön. Även där ingår ett gudanamn, Härn, 
som är ett annat namn för Freja. I landskapet finns inga kända runstenar.

Ådalen är ett av de kyrktätaste områdena i norra Sverige (Telhammer 
1982). I några av de ångermanländska socknarna som är omnämnda först 
efter 1314 finns det inventarier från 1200-talet. Kanske kommer inventa-
rierna från en grannsocken eller också rör det sig om kapell som först senare 
fått sockenstatus. Exempel på det sistnämnda är kända från Älvkarleby i 
Uppland och (Östra) Silvberg i Dalarna, där det finns senmedeltida dopfun-
tar trots att socknarna bildats först efter medeltidens slut. 

Träkyrkor
Redan under 1200-talet har det funnits kyrkor i Medelpad, såsom framgår 
av bevarade dopfuntar och träskulpturer. De första kyrkorna bör ha varit 
byggda av trä, eftersom de inte har lämnat några spår efter sig. I Hässjö 
fanns ett Marie kapell, och traditioner om försvunna kyrkor eller kapell 
finns från åtminstone Indal, Stöde och Sättna. Det kan ha rört sig om före-
gångare till sockenkyrkan, om helgonkapell eller om mer privata kyrkor.

I Holm byggdes enligt äldre källor en sockenkyrka av trä 1570, avlöst av 
en ny träkyrka 1695. Eftersom socknen är medeltida, är det sannolikt att 
även socknens första kyrka varit byggd av trä. En grund visar att det troli-
gen rörde sig om en salkyrka som var högst tolv meter lång. Även i Sättna 
avlöstes den första kyrkan av en träkyrka på 1600-talet. Dock finns det i 
Sättna också en murad grund av okänd ålder. 

Det är sannolikt att de första kyrkorna även i Ångermanland var byggda 
av trä. Den berömda Skogbonaden, en väggbeklädnad från 1200-talet, 
visar bland annat en stavkyrka med drakhuvuden som takprydnader (Fran-
zén & Nockert 1992). I Björned i Torsåkers socken har man grävt ut en 
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liten kristen begravningsplats eller kyrkogård, med gravar från både hed-
nisk tid och från 1100–1200-talen. Den har troligen använts av en enskild 
gård eller en familj, eftersom flera av de döda enligt osteologisk analys har 
varit nära släkt med varandra. Ett gravtomt område kan markera platsen 
för en träkyrka, som dock aldrig blev sockenkyrka. Kyrkogården användes 
fort farande då stenkyrkorna i Torsåker och Styrnäs byggdes, båda inom 
synhåll från Björned (Grundberg 2006).

I Mo har flera träkyrkor av okänd ålder avlöst varandra och i Helgum 
fanns en troligen medeltida träkyrka, som var helt uppruttnad 1575. Den 
nuvarande träkyrkan i Edsele har enligt ett visitationsprotokoll från 1691 
föregåtts av en träkyrka, och även i Fjällsjö finns i dag en träkyrka som bör 
ha haft en medeltida föregångare. En medeltida träkyrka för Härnöborna 
antas ha funnits nära Kapellberget (Forssberg & Bucht 1942), och i Nätra 
omtalar traditionen en träkyrka strax öster om den nu ruinerade medeltida 
salkyrkan. I Bjärtrå och Ytterlännäs skall det enligt sägnen ha funnits små 
träkapell (Telhammer 1982).

Några säkra lämningar efter medeltida träkyrkor är dock inte kända i 
Ångermanland. Vid Kyrkesviken i Grundsunda, en viktig hamnplats under 
1200-talet, finns en kallmurad grund efter en kyrka med smalare rakslutet 
kor. Antingen har här legat en träkyrka (av timmer?) eller också rör det sig 
om en stenkyrka som grundlagts men aldrig färdigbyggts. Intill grunden 
finns lämningar efter flera hus, och en medeltida ring av en typ som är känd 
från cistercienserkloster är funnen inom området (Grundberg 2006). 

Stenkyrkorna
I stort sett alla de medeltida stenkyrkorna i Medelpad har byggts i älvdals-
bygden. Av dessa har endast två bevarats i sin helhet, nämligen gammel-
kyrkorna i Alnö (fig. 15) och Liden. Kyrkan i Tynderö är omgestaltad 
men har sitt medeltida murverk i behåll, och medeltida murverk ingår i 
ytter ligare några kyrkor. Kyrkoruiner finns i Njurunda (fig. 6), vid Kvissle 
(fig. 17) i samma socken, i Selånger (fig. 11, 16) samt i Sättna.

I Ångermanland har flertalet medeltida sockenkyrkor, minst 30 stycken, 

Fig. 13. 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. Äldre 
lägen för församlingens huvudkyrka är 
kända i Anundsjö (Ån), Bjärtrå (Ån), 
Holm (Me), Hässjö (Me), Junsele 
(Ån), Gudmundrå (Ån), Njurunda 
(Me), Nordingrå (Ån), Nätra (Ån), 
Selånger (Me), Sättna (Me), Sundsvall 
(Me), Tåsjö (Ån), Ådals-Liden (Ån). I 
Njurunda finns förutom ruinen av den 
medeltida sockenkyrkan ytterligare en 
ruin, Kvissle, sannolikt en privatkyrka, 
som senare under medeltiden också 
fick status som sockenkyrka. Kyrkan 
har troligen använts fram till omkring 
1500. 

Fig. 14. Medeltidskyrkor med smalare 
kor. Det smalare koret förknippas 
främst med de äldsta romanska kyr-
korna, men planformen förekommer 
under hela medeltiden. En vanlig plan-
variant bland de romanska stenkyr-
korna är att koret i öster avslutas med 
absid. Någon absidkyrka är inte känd 
från Medelpad eller Ångermanland. 
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varit byggda av sten, men endast 14 kyrkor har kvar sin medeltida karak-
tär: Anundsjö, Boteå, Ed, Grundsunda, Högsjö, Nordmaling, Ramsele, 
Sidensjö, Skog, Sånga, Torsåker, Vibyggerå, Ytterlännäs och Överlännäs. 
Fyra av dem har stått som ödekyrkor under en period men används nu som 
sommarkyrkor (Högsjö, Ramsele, Vibyggerå och Ytterlännäs). De övriga 
antingen är rivna eller ombyggda. Kyrkoruiner finns i Bjärtrå, Gudmundrå, 
Nordingrå och Nätra.

stenkyrkorna under äldre medeltid, 1100–1350
De äldsta kända stenkyrkorna har varit av den romanska typen och haft ett 
långhus med ett smalare, rakslutet kor. Inga absidförsedda kor är kända, 
även om en riven utbyggnad öster om salkyrkan i Boteå i Ångermanland 
har tolkats som en absid. Möjligen rör det sig i stället om en senmedeltida 
sakristia (Grundberg 2006). 

medelpad
Socknarna med kända romanska stenkyrkor gränsar till varandra och lig-
ger i den sydöstra delen av landskapet. De flesta av dessa socknar hör till de 
minsta i landskapet. I analogi med förhållandena på andra håll står alltså 
de äldsta kyrkorna att finna i några av de ytmässigt minsta socknarna. 

Den enda bevarade kyrkan med smalare kor finns i Alnö (fig. 15, 25), 
men ruinerna i Selånger och Kvissle samt framgrävda partier i Njurunda 
har också varit av denna typ. Enligt lämningar eller äldre uppgifter har 
även kyrkorna i Attmar, Njurunda och Tuna haft samma form, troligen 
också kyrkan i Skön och möjligen den i Stöde. De medeltida murarna i 
Tynderö har proportioner som talar för att kyrkan ombyggts redan under 
medeltiden, och i kyrkans sydfasad har man påträffat spår av en romansk 

Fig. 15. Alnö gamla kyrka, Medel-
pad, sedd från nordost. Kyrkan är 
av romansk typ med ett smalare kor, 
som först kanske har byggts intill en 
träkyrka. Foto Malin Gezelius/Med-
ströms Bokförlag, 2008.
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portal. Det är därför sannolikt att också denna kyrka haft ett smalare kor. I 
särklass liten har kyrkan i Kvissle i Njurunda socken varit (se vidare nedan).

Alnö gamla kyrka är cirka 20 meter lång. Vissa omständigheter tyder 
på att koret kan ha uppförts först, möjligen intill en äldre träkyrka. Koret 
har nämligen en enkel sockel, vilket saknas på långhuset, och triumfbågs-
muren tycks vara ovanligt kraftig. Sydportalen är utformad i gråsten och är 
hög, smal och rundbågig samt uppåt avsmalnande. Den har därmed stora 
likheter med den nyss nämnda i Tynderö och med portalen i Ytterlännäs i 
Ångermanland. Koret har en egen ingång i söder. Kyrkans tak är prydda 
med genombrutna takkammar och östra långhusgaveln är spånbeklädd.

Som den mest avancerade av kyrkorna framstår den nu ruinerade kyr-
kan i Selånger vid S:t Olofs hamn (fig. 16). Koret har varit ovanligt högt 
i förhållande till längden, och den höga och smala triumfbågen är visser-
ligen rekonstruerad men anses ändå återge det ursprungliga utseendet. I 
långhusets nordöstra hörn finns en nisch för ett sidoaltare, vilket har sina 
närmaste motsvarigheter i Götaland och i Norge, till exempel i Trönde-
lag. Belägenheten intill kungsgård och tingsplats är sannolikt förklaringen 
till det mer påkostade utförandet. Kyrkan har haft ett västtorn, men detta 
ingick inte i den äldsta anläggningen utan har av storleken att döma byggts 
först under senmedeltiden. Kyrkan har liksom Alnö haft korportal.

Ramsele gamla kyrka,
Ångermanland.

Lidens gamla kyrka, 
Medelpad.

Grundsunda, Ångermanland.Boteå, Ångermanland.

Skog, Ångermanland.

Sidensjö, Ångermanland.

Överlännäs, Ångermanland.

Ytterlännäsgamla kyrka, 
Ångermanland.

Alnö gamla kyrka, Medelpad.

Torsåker, Ångermanland.

Anundsjö, Ångermanland.

Fig. 17. Kvissle kyrkoruin i Njurunda 
socken plan i skala 1:800. Den mycket 
lilla kyrkan kan ha byggts som privat-
kyrka, och efter det att triumfbågen 
murats igen tycks den tidvis ha funge-
rat som kapell. Efter Grundberg 1996.

Fig. 16. Ruinen av den romanska 
kyrkan i Selånger, Medelpad. Koret 
är helt nedrivet, men långhusets östra 
vägg står ännu kvar med den rekon-
struerade triumfbågen och en sido-
altarnisch i norr. Foto Bengt A. Lund-
berg 1999, RAÄ.
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Två av de andra romanska kyrkorna har haft ursprungliga västtorn, vil-
ket är ovanligt vid denna tid. Vid medeltidens utgång var kyrkan i Njurunda 
störst i Medelpad, men en analys av ruinen visar att det romanska kyrko-
rummet var något mindre än det i Selånger. Den framgrävda grunden efter 
ett västtorn har proportioner som talar för att det var romanskt. Det låg 
dock ej i förband med kyrkan och bör därför ha uppförts i en senare etapp. 
Enligt en uppgift hette gamla pastorsbostället Tuna (Hülphers 1985), vilket 
ofta är namnet på en tidig centralort. I kyrkoruinen finns det romans ka kor-
fönstret delvis ännu kvar, täckt av en rundbåge av stora kilstenar. Dager-
öppningen, som varit cirka 20 cm bred och 90 cm hög, har legat i det yttre 
murlivet (Cornell & Rappe 1929). Ett snarlikt fönster är bevarat i absiden i 
Hackås kyrka i Jämtland. 

Den tredje romanska tornkyrkan i Medelpad, i Skön, är dessvärre också 
riven. Den hade ett västtorn, som enligt en avbildning från 1601 troligen 
var romanskt. Enligt traditionen har det också funnits ett östtorn, som 
dock tycks ha rivits tidigt. Den äldsta avbildningen visar tre stora öpp-
ningar ovanför kyrkorummet i söder och två sådana även ovan västtornets 
klockvåning, uppenbarligen tillhörande en profan påbyggnad på kyrkan. 
Kyrkan var invigd åt S:t Per och fungerade åtminstone under 1300-talet 
som prostkyrka. 

Kyrkoruinen i Kvissle (fig. 17) i Njurunda socken har mycket små mått: 
korets innermått är 4,2 × 2,3 meter och motsvarande mått i långhuset är 
5 × 4,2 meter. Långhuset är i det närmaste kvadratiskt medan koret tvärtom 
är ovanligt långsträckt. Den trånga triumfbågen (drygt en meter bred) har 
murats igen redan under medeltiden och ett nytt altare murats upp inne i 
långhuset. Myntfynd visar att kyrkobyggnaden sannolikt har använts fram 
till omkring 1500. Kyrkan ligger nära norra Sveriges största gravhög (med 
en diameter på över 40 meter) och kan ha byggts som privatkyrka till en 
stormannagård med anor från järnåldern. Senare tycks den dock ha fun-
gerat som församlingskyrka. På 1600-talet nedtecknades nämligen en tra-
dition om att ”bönderna ifrån dahlen i Tuhna Sochen i förtijdhen gått dijt 
till kyrckia”, och gravläggningar visar att kyrkan åtminstone tidvis haft 
begravningsrätt (Grundberg 2006).

Fig. 18. Kyrkornas byggnadsmaterial 
vid medeltidens utgång. Vid medel-
tidens utgång stod på flertalet av kyrk-
platserna en byggnad av sten. Några 
av de medeltida socknarna har i äldsta 
tid haft kyrka av trä och det finns 
därför skäl att förmoda att det var 
så också under medeltiden. Det gäl-
ler några av socknarna i landskapens 
utkanter, t.ex. Edsele, Fjällsjö, Hel-
gum och Junsele i Ångermanland och 
Holm i Medelpad. Härnö (Ån), före-
gångaren till staden Härnösand, hade 
en träkyrka sannolikt av medeltida 
ursprung, som var belägen i närheten 
av Kapellberget. År 1559 brann kyr-
kan i Stigsjö (Ån) ner. Det finns inga 
uppgifter om mått eller material men 
eftersom arkivalier nämner att kyrkan 
brann ”neder i grundh”, har det anta-
gits att kyrkan var av trä. 

Fig. 19. Medeltida tornkyrkor. De nu 
rivna kyrkorna i Selånger, Njurunda 
och Skön i Medelpad försågs under 
medeltiden med torn i väster. Den 
märkliga och likaså rivna kyrkan i 
Styrnäs var Ångermanlands enda 
kända medeltida tornkyrka. Kyrkan 
hade torn både vid långhusets väst-
gavel och i öster över koret. 

Murverk
Trä
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Det är oklart hur man skall datera de romanska kyrkorna. I Njurunda 
och Kvissle har man påträffat mynt från 1200-talets förra hälft eller mitt 
(Klackenberg 1992), vilket sammanfaller med åldern på de äldsta dopfun-
tarna. En rimlig bedömning är därför att de första stenkyrkorna byggts vid 
denna tid. Funten i Stöde kan dock ha inköpts först 1522 och daterar då 
inte kyrkobyggnaden (Grundberg 2006). Dendrodateringar av takstolarna 
i Alnö gamla kyrka har givit svårtolkade resultat. Virke från korvinden har 
fällts vintern 1283–84, medan ett av långhusets remstycken huggits vin-
tern 1355–56 (Grundberg 2006). Även om det är möjligt att kor och lång-
hus byggts i olika byggnadsetapper, förefaller dateringarna väl sena för en 
kyrka av romansk karaktär.

ångermanland
De till arealen minsta socknarna ligger utmed Ångermanälvens nedre del, 
där också några av de äldsta kyrkorna legat. Åtminstone nio kyrkor har 
varit av den romanska typen med smalare kor, men inget kor är bevarat. Att 
ett sådant funnits framgår dock ofta tydligt av att den ursprungliga östra 
kormuren står kvar efter det att korets nord- och sydmurar flyttats ut i linje 
med långhusets murar, såsom fallet är i Boteå, Torsåker och Ytterlännäs. 
I Anundsjö, Gudmundrå, Nordingrå och Själevad har byggnadshistorien 
fastställts genom utgrävning, och koren i Sollefteå och Styrnäs är kända 
genom avbildningar. 

I Ytterlännäs gamla kyrka är koret visserligen breddat, men den ur-
sprungliga rundbågiga sydportalen är bevarad, mycket hög och avsmal-
nande uppåt (jfr Alnö gamla och Tynderö i Medelpad). Dörrens ovanliga 
portklapp består av ett lejonhuvud i brons som håller dörringen i sina käf-
tar (fig. 20). Det utsökta lilla huvudet, som kanske är från 1200-talet, har 
släktingar i domkyrkorna i Ribe, Strängnäs och Västerås och det är en gåta 

Fig. 20. Portklapp i form av ett lejon-
huvud på dörren till Ytterlännäs gamla 
kyrka i Medelpad, kanske från 1200-
talet. Typen är mycket ovanlig. Foto 
Malin Gezelius/Medströms Bokförlag, 
2008.

Fig. 21. Den rivna klövsadelskyrkan 
i Styrnäs, Ångermanland. Västtornet 
var troligen äldre än östtornet, som 
byggts ovanpå koret. Teckning från 
1828, ATA.
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hur det har hamnat i Norrland. Kyrkan har en ovanligt rik interiör med 
medeltida kalkmålningar och överdådig barockinredning från 1700-talet. 

Den rivna kyrkan i Styrnäs är veterligen den enda i Ångermanland som 
haft torn under medeltiden (fig. 21). Kyrkan hade både ett västtorn, som 
troligen var ursprungligt, och ett torn över koret. Någon övervåning över 
långhuset, som i Skön i Medelpad, är dock inte känd. När östtornet bygg-
des tycks kormurarna ha förstärkts, vilket tyder på att det tillkommit först 
i ett senare skede (Berthelson 1953). Traditionen har sett kyrkan som en 
försvarskyrka, och den har tidvis sammanblandats med borgen Styresholm, 
som legat mittemot på andra sidan Ångermanälven (Grundberg 2006). 

Ingen av de romanska ångermanländska kyrkorna har kunnat dateras 
genom dendrokronologi. Dateringen måste tills vidare utgå från stilistiska 
jämförelser, myntfynd och bevarade inventarier. De äldsta dopfuntarna 
i Ångermanland – liksom i Medelpad (se vidare nedan) – är gotländska 
importfuntar från tiden strax före 1200-talets mitt, och ungefär samma 
datering gäller ett antal romanska träskulpturer. Möjligen har stenkyr-
korna invigts vid denna tid, men eftersom etableringen på kyrkplatsen i 
några fall (att döma av myntfynden) skett redan under århundradets förra 
hälft (Gudmundrå, Nordingrå och eventuellt ännu tidigare i Torsåker; 
Klackenberg 1992), skulle kyrkorna kunna vara från denna tidigare period. 
Inventarierna tyder under alla förhållanden på att kyrkorna hade doprätt 
och fungerade som sockenkyrkor vid 1200-talets mitt.

stenkyrkorna under yngre medeltid, 1350–1550
Den rektangulära salkyrkan är en ny typ av kyrkobyggnad som börjar 
användas under 1200-talets slut i ärkestiftets kärnområde och som domi-
nerade under återstoden av medeltiden. Enligt ett förkommet syneprotokoll 
från 1333 i Ås kyrka i Jämtland skulle samma byggmästare också ha byggt 
kyrkorna i Själevad och Grundsunda i Ångermanland (Telhammer 1985), 
vilket är svårt att verifiera i dag. Det är visserligen möjligt att man uppfört 
salkyrkor i Norrland redan före 1350, men arkivaliska uppgifter samt föns-
ter- och portalformer talar för att de bevarade kyrkorna av denna typ har 
byggts först under senmedeltiden. Några salkyrkor i Medelpad och Ånger-

Fig. 22. Kyrkor med salformad plan 
vid medeltidens utgång. Mer än hälf-
ten av kyrkorna 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. 
Medeltidskyrkor med salformad plan 
är ofta svåra att datera. Planformen 
förekom redan vid 1200-talets mitt 
och var allmän under den resterande 
medeltiden.

Fig. 23. Medeltida valv. Kartan redo-
visar kyrkorum, d.v.s. långhus och/
eller kor, som under medeltiden för-
sågs med murade valv. 
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manland var socknens första stenkyrka, medan andra var romanska kyrkor 
som moderniserats med ett nytt, jämbrett kor.

En del av kyrkorna i området har i dag små smäckra takryttare och/eller 
genombrutna takkammar som kopierar äldre utförande. Traditionen kan 
gå långt tillbaka, eftersom takkam och spira brukar finnas på kyrkformade 
relikskrin från medeltiden.

medelpad
Av äldre uppgifter att döma har det funnits ett antal medeltida salkyrkor i 
Medelpad. Genomgående tycks de ha varit ganska små. I ett antal socknar 
förefaller socknens första stenkyrka ha byggts först under senmedeltiden; i 
åtminstone ett fall har detta skett ännu senare (Holm). 

Endast en medeltida salkyrka är bevarad i landskapet. Lidens gamla 
kyrka (fig. 24–25) skall enligt äldre uppgifter ha byggts 1483 (se nedan), 
eller 1510 enligt en nu försvunnen inskrift (Hülphers 1985). I likhet med 
flera av de rivna medeltidskyrkorna i Medelpad är den förhållandevis liten, 
med ett kyrkorum som är drygt 13 meter långt och knappt 7 meter brett. 
Planens rektangel är sned, det vill säga kyrkans hörn bildar inte räta vinklar, 
och detta fenomen uppträder av okänd anledning i en del andra senmedel-
tida kyrkor, bland annat i Uppland och Ångermanland. Kyrkan har haft två 
tegelvalv som delvis vilade på hörnkonsoler och som revs i samband med att 
socknens nya kyrka byggdes vid 1800-talets mitt. Sakristian och vapenhuset 
har troligen byggts strax efter det att kyrkans murar uppförts. Vapenhus-
portalens dörr har ett ringhandtag av romansk typ, som liksom träskulptu-
rerna härstammar från en tidigare kyrka på platsen. Både sydportalen och 
korportalen är rundbågiga med tegelomfattningar i flera språng. 

Enligt uppgifter i en kyrkobok från 1669 skall Lidens gamla kyrka ha 
byggts år 1483 av herr Josef, kyrkoherde i Indal 1480–1510 (Cornell & 
Rappe 1939). Denne omnämns som ”Architectus & primus fundator” för 
kyrkan i Indal, som sägs ha byggts 1480, och skall även ha varit verksam 
vid byggen i Ljustorp, Selånger och Skön. Både den rivna kyrkan i Indal och 
den ombyggda kyrkan i Ljustorp har troligen varit salkyrkor, den senare 
med en inre bredd av knappt sex meter (Cornell & Rappe 1939). Kyrkorna 

Ramsele gamla kyrka,
Ångermanland.

Lidens gamla kyrka, 
Medelpad.

Grundsunda, Ångermanland.Boteå, Ångermanland.

Skog, Ångermanland.

Sidensjö, Ångermanland.

Överlännäs, Ångermanland.

Ytterlännäsgamla kyrka, 
Ångermanland.

Alnö gamla kyrka, Medelpad.

Torsåker, Ångermanland.

Anundsjö, Ångermanland.

Fig. 24. Lidens gamla kyrka är den 
enda bevarade salkyrkan i Medelpad. 
Enligt gamla uppgifter har den byggts 
1483 eller 1510. Äldre foto i ATA.



39

i Selånger och Skön var emellertid romanska kyrkor, så herr Josefs insats 
torde i de fallen ha rört välvningen eller någon tillbyggnad. Herr Josef kan 
knappast ha haft ansvaret för alla de nämnda kyrkorna i sin egenskap av 
kyrkoherde, möjligen dock som prost. 

Några av salkyrkorna i Medelpad var säkerligen ombyggda romanska 
kyrkor. Ett sådant exempel är kyrkan i Njurunda (nu ruin), som förstorats 
till tre gånger sin ursprungliga storlek och försetts med tegelvalv. Den tycks 
ha varit den enda kyrkan i landskapet som både breddats och förlängts. 
Som redan nämnts finns det tecken på att kyrkan i Tynderö haft ett äldre 
skede innan den fick sin rektangulära form. 

Sakristior och vapenhus byggdes intill de romanska kyrkorna, utom vid 
den lilla ruinerade kyrkan i Kvissle. Kyrkan i Haverö saknade ännu 1758 
sakristia och hade i stället ”en liten afplankning i östra hörnet” (Cornell 
& Rappe 1939), vilket kan ha varit en medeltida anordning (i Långlöt på 
Öland var norra delen av koret avbalkat och hade ett eget östfönster). Kyr-
kan i Stöde fick cirka 1685 en sakristia av trä och kan kanske tidigare ha 
haft samma anordning som i Haverö. I både Hälsingland och Ångerman-
land finns dock exempel på att medeltida sakristior av sten rivits för att ge 
plats åt stora träsakristior under senare århundraden. 

Rester efter ett stort västtorn, som förmodas ha varit senmedeltida och 
försett med en egen ingång, finns vid ruinen efter den romanska kyrkan i 
Selånger; kanske har det haft magasinsfunktioner som sammanhängt med 
hamnplatsen och kungsgården. Vid den rivna romanska kyrkan i Skön 
fanns en utbyggnad i söder, öster om vapenhuset, som syns på äldre avbild-
ningar. Byggnaden hade en egen ingång i väster och påminner om de till-

Ramsele gamla kyrka,
Ångermanland.

Lidens gamla kyrka, 
Medelpad.

Grundsunda, Ångermanland.Boteå, Ångermanland.

Skog, Ångermanland.

Sidensjö, Ångermanland.

Överlännäs, Ångermanland.

Ytterlännäsgamla kyrka, 
Ångermanland.

Alnö gamla kyrka, Medelpad.

Torsåker, Ångermanland.

Anundsjö, Ångermanland.

Fig. 25. Ett urval helt eller delvis beva-
rade medeltidskyrkor i skala 1:800. 
Planritningarna avser att på ett över-
skådligt sätt ge en uppfattning om 
kyrkornas planform, storlek och bygg-
nadshistoria. Medeltidskyrkornas
dateringar och byggnadsetapper
är i många fall osäkra. Förlagorna 
är hämtade från SvK:s publikationer 
och Antikvarisk-Topografiska arkivet, 
Stockholm (ATA). Förlagornas mer 
detaljerade information har uteslutits, 
däribland fönsteröppningar och inner-
takets form.
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byggnader som funnits vid några av kyrkorna i Hälsingland. Möjligen var 
den identisk med det 200 år gamla Birgittakapell som fanns vid 1600-talets 
början: ”I kyrkegården står ännu S. Brijtas kapell, thz äro offer ståkkarna 
qarre än, thet står ännu helt och hållit och sägz vara 200 år gammalt. Ther i 
Messadhes och offradhes allenast en gång om året om Britjesmäss” (Grund-
berg 2006). 

Senmedeltida tegelvalv tycks ha varit vanliga. Valven är ännu bevarade 
i Alnö gamla kyrka – ett vanligt stjärnvalv i långhuset och ett mer kompli-
cerat sådant, ett s.k. sturevalv, i koret. Förutom i Alnö och Liden har det 
enligt äldre beskrivningar funnits valv också i åtminstone Indal, Ljustorp, 
Njurunda (som hade tre stjärnvalv), Selånger, Skön och Tynderö. Haverö 
anges dock ha haft ett paneltak på 1700-talet och Stöde ett trävalv. 

I södra delen av kyrkogårdsmuren i Alnö ingår en äldre kvadratisk bygg-
nad, som förmodats vara resterna av en kastal. Byggnaden har haft sin 
ingång i norr, in mot kyrkogården, men dess höjd eller utseende i övrigt 
är inte närmare kända, inte heller dess ålder. Med tanke på ingången i 
botten våningen skulle det kunna röra sig om en medeltida murad klocksta-
pel. Intill ruinen i Njurunda finns en stiglucka från 1400-talet (Cornell & 
Rappe 1929).

ångermanland
Även i Ångermanland ombyggdes romanska korkyrkor till rektangulära 
salkyrkor. Ett tiotal bevarade kyrkor, som exempelvis den yngre kyrkan i 
Anundsjö (fig 25–26), är dock redan från början byggda med denna plan. 
Vanligen har kyrkorummen två valv, som vilar på valvpilastrar. Sidensjö 
(fig. 25) och Vibyggerå gamla kyrka är lätt romboida, vilket tyder på att de 
kan vara samtida med den nyss beskrivna gamla kyrkan i Liden från 1483 
(eller 1510, jfr ovan). 

Salkyrkan i Boteå (fig. 25) är resultatet av en modernisering och etappvis 
utvid gning av den romanska kyrkan vid 1400-talets slut, vilket kan följas 

Fig. 26. Många av de romanska 
kyrkorna byggdes om senare under 
medel tiden och fick ett kor i bredd 
med långhuset. Anundsjö kyrka är 
till skillnad från flera andra kyrkor 
i Ånger manland redan från början 
byggd som en salkyrka. Foto Bo Hell-
man 1951, Murberget, Länsmuseet 
Västernorrland.
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genom dendrodateringar av takstolsvirket. I söder fick den på 1490-talet 
ett vapenhus och ett med detta sammanhängande kapell, det enda bevarade 
i landskapet, och kyrkan stod klar cirka 1502 (Grundberg 2006). Kapellet 
har sin ingång från vapenhuset via en låg spetsbågig portal med flersprångig 
tegelomfattning. I gavelröstena finns enkla blinderingar. Vid något tillfälle 
har kyrkan haft en västportal, som numera är igensatt. Även i östfasaden 
finns en igensatt, stickbågig dörröppning. Utanför denna har man funnit 
rester efter en mindre utbyggnad, som kan ha varit en senmedeltida sakri-
stia. Den nuvarande sakristian i norr är från 1662.

Kyrkan i Grundsunda (fig. 25, 27) har dendrodaterats till 1480-talets 
slut. Kyrkan är utvändigt drygt 22 meter lång och närmare 12 meter bred 
och försedd med sakristia och vapenhus. Trots det enhetliga utseendet kan 
kyrkan rymma flera byggnadsperioder och den tycks ha förlängts ett stycke 
åt väster innan den välvdes (Grundberg 2008). Korvalvet är ovanligt rikt 
och en spiraltrappa upp till vinden finns i kyrkans nordvästra hörn. Kryss-
valven i sakristia och vapenhus tycks ha tillkommit senare än murarna. I 
kyrkans östra gavelröste finns en liten korsformad tegelblindering. Ytter-
taket pryds av en smäcker spånklädd takryttare.

Den största av de ångermanländska salkyrkorna har funnits i Nord-
ingrå, också den ett resultat av en lång byggnadshistoria. Den utgrävda 
grunden visar att en romansk stenkyrka först byggdes om till salkyrka och 
försågs med en sakristia, för att sedan förlängas västerut (med egen portal) 
och slutligen breddas så att den blev närmare fyra gånger så stor som från 
början. Kyrkan fick eventuellt tegelvalv redan innan koret byggdes om, defi-
nitivt innan den breddades mot norr (Hellman 1941). När kyrkan breddades 
fick sakristian stå kvar inne i norra sidoskeppet, som därigenom snarast fick 
karaktär av smalt avlångt kapell. På så vis liknade den flera senmedeltida 
kyrkor i Västerås stift. Mot nordväggen stod ett altare. Ett antal myntfynd 
visar att kyrkans vapenhus kan ha byggts redan under 1300-talet, vilket är 
tidigt jämfört med förhållanden i andra landskap.

Fig. 27. Salkyrkan i Grundsunda i 
Ångermanland har dendrodaterats till 
1480-talets slut. Foto Åke Johansson 
2009.



42

De flesta av de ångermanländska salkyrkorna har varit mer än 20 meter 
långa, men några var små, som Ramsele gamla med en yttre längd på cirka 
14 meter (fig. 25), eller den senare utvidgade kyrkan i Ed med ungefär 
samma mått. Den rivna kyrkan i Sidensjö hade blinderingar åtminstone 
i västgaveln. Flera kyrkor har eller har haft rundbågiga tegelfönster med 
yttre och ibland också inre omfattning i ett eller flera språng, som Högsjö 
gamla kyrka, Sidensjö och Skog samt den rivna kyrkan i Själevad (enligt 
äldre foto). Västportaler, som inte är så vanliga längre söderut i Sverige 
men förekommer i Dalarna, har funnits i åtminstone Boteå och Nordingrå, 
kanske också i Själevad. I Själevad fanns även en korportal (Hellman 1988). 

I Ångermanland finns bevarade senmedeltida valv i elva kyrkor (Grund-
berg 2006). De valvtyper som förekommer är stjärnvalv och olika dekora-
tiva variationer på dessa. Den äldsta typen finns bland annat i Skog, som 
har tre medeltida stjärnvalv av samma slag som i Vadstena klosterkyrka. 
Särskilt rika valvformer finns i Grundsunda och Sånga (fig. 28), där valven 
anses ha slagits vid tiden kring sekelskiftet 1500 (Karlsson 1986). I Ytter-
lännäs gamla kyrka har västvalvets ovansida ett ristat solliknande märke, 
som kan vara en signatur av den som murat valvet. 

Välvandet av de ångermanländska kyrkorna tycks ha skett efter bygg-

Fig. 28. Några av de rikaste stjärn-
valven i Ångermanland har tillkommit 
cirka 1500 och finns i Sånga kyrka. 
Kyrkan är känd för vallfart till en 
undergörande källa i sakristian. Foto 
Åke Johansson 2005.
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nadstiden, eftersom de bevarade valven vilar på kraftiga valvpilastrar. 
Ibland, som i Anundsjö, skjuter valvens sköldbågar upp ovanför sträck-
murarnas krön så att takstolarnas remstycken skymtar under putsen; 
i Sidensjö skär korvalvet delvis över östfönstret. På flera ställen finns de 
ursprungliga takstolarna bevarade, bland annat i Sånga kyrka, som är 
känd för sin vallfartskälla i sakristian. På kyrkvinden är både takstolar och 
takpanel medel tida, och där finns också bevarade vidjor och stänger som 
användes när takstolarna restes.

Vapenhus finns vid flera kyrkor. I Sidensjö och Anundsjö finns en altar-
nisch i vapenhusets östvägg och i Sånga en altarskiva (Cornell 1918). Flera 
av de ångermanländska kyrkorna fick träsakristior på 1700-talet, i några 
fall som ersättning för en medeltida sakristia av sten såsom i exempelvis 
Boteå (Cornell 1918) och gamla kyrkan i Vibyggerå. 

Kalkmålningar
De kalkmålningar som är bevarade i områdets kyrkor härrör från medel-
tidens sista decennier. Eventuellt kan det ha funnits äldre målningar i Nju-
runda i Medelpad, där man vid konserveringen av ruinen år 1928 såg färg-
spår bakom valvpilastern i sydvästra hörnet (ATA). 

I Medelpad finns senmedeltida kalkmålningar bevarade endast i Alnö 
kyrka, men sådana har funnits även i de rivna kyrkorna i Selånger, Njur-
unda och Skön (Cornell & Rappe 1929, 1939). Att döma av figurernas 
renässansdräkter är målningarna i Alnö från början av 1500-talet. Valv-
målningarna har aldrig varit överkalkade och är väl bibehållna; även väg-
garnas målningar är förhållandevis välbevarade. Bland motiven kan näm-
nas en bild av det norska helgonet S:t Halvard. Den rika ornamentiken är 
typisk för den målarskola som fått namn efter Tierps kyrka i Uppland, även 
om målningarna hör till de yngsta i den gruppen. De kalkmålningar som 
funnits i Selånger kan tidfästas till perioden 1469–1515 genom att ärke-
biskop Jakob Ulvssons vapen varit målat över altaret. 

Fig. 29. Korvalvet i Ytterlännäs gamla 
kyrka, Ångermanland. Kalkmål-
ningarna är utförda av den så kal-
lade Tierpsskolan, som var verksam 
i ärkestiftet under 1400-talets slut 
och 1500-talets början. Foto Lennart 
Karlsson 1995, SHM.
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Den så kallade Tierpsgruppen var verksam i stora delar av ärkestiftet 
och har även utfört den flödande rika dekoren i Torsåker och i gamla kyr-
kan i Ytterlännäs (fig. 29–30), båda i Ångermanland. Bokstäver i ett av 
valven i den senare kyrkan tolkades förr som en mästarsignatur, ”Eghil”. 
I själva verket rör det sig om de tio första bokstäverna i alfabetet (Nisbeth 
1986). Rester efter målningar finns bland annat i Boteå.

Skärvor från medeltida glasmålningar har påträffats vid utgrävningen 
av Gudmundrå i Ångermanland. 

Inventarier
Ett litet relikskrin av förgylld koppar med emaljdekor i Ullångers kyrka i 
Ångermanland är troligen tillverkat på 1200-talet i Limoges. Skrinet har 
varit stulet men återbördades till kyrkan år 2010. Ett relikskrin från Skog 
i samma landskap är märkligt nog inte tillverkat av metall, utan av trä och 
har i stället varit guldmålat. Det är utformat som en kyrka med takkam och 
kan eventuellt också dateras till 1200-talet.

Ett ovanligt inslag bland de kyrkliga inventarierna är ett enkelt kors av 
bräder i Lidens gamla kyrka i Medelpad, prytt med målade framställningar 
av helgonen S:t Martin och S:ta Margareta från 1500-talets början. Närmast 
liknar det tre kors från samma tid i Dalarna, vilka tycks ha haft tak och 
alltså stått ute, eventuellt vid pilgrimsvägarna till Nidaros (Bergman 1989).

gravvårdar
I Skön finns en medeltida gravsten av sandsten, den enda bevarade i Medel-
pad. Den pryds av en vapensköld och är lagd över Fardiekn eller Far djäken 
Unge. Abraham Hülphers förknippar honom med den halvt mytiske Fale 
Bure, som ”i 13 Seculo warit en namnkunnig Hersse, eller Gouverneur 
öfwer Norrland” (Hülphers 1985). Fardjäken Unge var däremot en historisk 
person och underlagman i Medelpad vid 1300-talets mitt (SMP).

I Ångermanland har det funnits en medeltida gravsten i Styrnäs, känd 
genom en avbildning. Enligt uppgift var det en trapetsformad liljesten från 
1200-talet (Gardell 1945), vilket är synnerligen märkligt eftersom lilje-
stenar är en västgötsk gravstenstyp.

dopfuntar
Två av de bevarade dopfuntarna i Medelpad har tilldragit sig särskilt in-
tresse. Funten i Skön har en vittrad cuppa, vars figurreliefer delvis huggits 
bort. Foten är rund men har fyrkantig fotplatta och är prydd med stora 
djur, också de vittrade. Funten gör ett gotländskt intryck, men inga di-
rekta motsvarigheter finns på Gotland, vilket försvårar dateringen. Enligt 
ett förslag har funten importerats från Norge (Svanberg 1995). Funten har 
av äldre forskning daterats till 1100-talet men kan också ha tillverkats vid 
1200-talets början. Den anses ibland ha varit förebild för den märkliga 
funten i Alnö, en av de få bevarade medeltida träfuntarna i landet (fig. 
31). Alnö funtens cuppa är tillverkad av laggstavar och pryds av figurer in-
snärjda i en ormliknande växtornamentik, medan foten visar fyra fjättrade 
lejon. Träfunten har dendrodaterats till 1210- eller 1220-talet (Grundberg 
2006). 

Av de övriga funtarna i Medelpad är den reliefornerade sandstensfunten 
i Torp troligen den äldsta. Det är en gotländsk exportfunt från anonym-
mästaren Sigrafs verkstad, vars verksamhet inföll under 1200-talets början 
(Svanberg 1995). Dopfuntarna från Attmar och Stöde är några av land-
skapets gotländska kalkstensfuntar i övergångsstil från 1200-talets mitt. 

Fig. 30. Detalj av kalkmålningarna 
i Ytterlännäs gamla kyrka, tidigare 
tolkat som en mästarsignatur. I 
själva verket rör det sig om början på 
alfa betet med tre olika varianter av 
bokstaven A. Foto Lennart Karlsson 
1990, SHM.
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En höggotisk gotländsk funt har funnits i Tuna, där en fyrpassformad fot 
är bevarad liksom rester av en cuppa, troligen en s.k. musselcuppa. Ett dop-
funtslock av furu med akantusornamentik, kanske från 1200-talet, har 
bevarats i samma kyrka (Cornell & Rappe 1939).

Även i Ångermanland är de flesta dopfuntarna gotländska import funtar 
från 1200-talet. Nämnas kan den figurprydda kalkstensfunten i Nora, 
som liksom funten i Selånger i Medelpad anses huggen av anonymmästa-
ren Calcarius under 1200-talets andra fjärdedel (Svanberg 1995). Funten i 
Gudmundrå har haft en särskilt ståtlig gotisk utformning med spiral vriden 
musselcuppa och skaft i form av en knippepelare, medan funtar med släta 
cuppor finns bland annat i Dal, Skog och Ytterlännäs. Den yngsta ånger-
manländska funten står i Boteå kyrka och är av senmedeltida typ med 
rosett ornamentik och ett inskriftsband runt cuppan. Den har motsvarig-
heter i Uppland, Dalarna och Västerbotten och är sannolikt från 1400-talets 
senare hälft (Bonnier 1988).

träskulptur
Förhållandevis många medeltida andaktsbilder av trä har bevarats i de 
båda landskapen; ett fyrtiotal i Medelpad och ett sextiotal i Ångerman-
land (medeltidbild.historiska.se). Stölder under senare år gör det svårt att 
ge några exakta siffror. Påfallande många av träskulpturerna från den äldre 
medeltiden visar norsk-engelska drag. Vid medeltidens slut tillverkades en 
lång rad skulpturer i Haaken Gullesons verkstad.

En del andaktsbilder från 1500-talets början har en starkt provinsiell 
karaktär. Det gäller till exempel en snidad Pietàbild från Sättna i Medelpad 
och målningarna på dörrarna till ett altarskåp från samma kyrka, eller en 

Fig. 31. Den ovanliga träfunten i Alnö 
kyrka, Medelpad. Dopfunten har 
 dendrodaterats till 1210/1220-talet. 
Foto Lennart Karlsson 1990, SHM. 
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madonna från Resele och målningar på flygeldörrar i Fjällsjö och Junsele i 
Ångermanland. 

Flera av de bevarade skulpturerna från de båda landskapen har för lorat 
sina originalfärger men har kvar kalkgrunderingen, vilket ger dem ett spök-
likt utseende. Fenomenet brukar kallas Murbergssjuka, eftersom ett antal 
skulpturer i länsmuseets samlingar har sådana skador. Det har dock knap-
past med museet att göra, utan beror sannolikt på olämpliga förvarings-
miljöer under tidigare århundraden. 

Bland den äldre träskulpturen i Medelpad kan särskilt nämnas den fina 
Mikaelsbilden från 1200-talets början i Haverö (fig. 32), som tidigare för-
modats tillverkad i Frankrike men numera anses ha norsk-engelska stildrag 
(Karlsson 1995). Den är märklig även därför att den i motsats till andra 
romanska andaktsbilder är fullrund och följaktligen inte avpassad för ett 
helgonskåp (Tångeberg 1995). Samma stildrag kännetecknar en Mikaels-
skulptur och en Olofsbild i Stöde från en lite senare period på 1200-talet. 

Från Sättna finns ett triumfkrucifix från cirka 1300 av en typ som är 
unik i Norrland men har likheter med krucifix i Småland och Östergöt-
land (Karlsson 1995), och en madonna från Hässjö är ett ovanligt norr-
ländskt exempel på höggotisk skulptur från 1300-talets förra del. Altarskåp 
från 1400-talet har bevarats från några socknar, och i Liden finns både ett 
madonnaskåp och ett helgonskåp med S:ta Ursula. En madonna av romansk 
typ i Njurunda är troligen också ett 1400-talsarbete (Karlsson 1995). 

Fig. 32. Träskulptur av Sankt Mikael 
i Haverö kyrka, Medelpad. Bilden är 
från 1200-talets första fjärdedel och 
anses numera ha präglats av norsk-
engelska stildrag. Foto Lennart Karls-
son 1990, SHM.

Fig. 33. Madonna från Haaken Gul-
lesons verkstad i Ytterlännäs gamla 
kyrka, Ångermanland. Vapensköldar 
på helgonskåpets nederdel visar att 
bilden har tillverkats då Jakob Ulvs-
son var ärkebiskop, det vill säga senast 
1514. Foto Lennart Karlsson 1991, 
SHM. 
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Av arbeten från 1500-talets början som tillverkats i Haaken Gullesons 
verkstad kan nämnas en sittande Olofsskulptur i Borgsjö, som är signerad 
av konstnären. Ett av de yngsta verkstadsarbetena är en Anna själv tredje i 
Stöde, inköpt 1528 (Cornell & Rappe 1939). 

En speciell grupp i Medelpad är de många skulpturerna som föreställer 
S:t Olof. Några härrör från 1200-talet, som de från Ljustorp och Stöde. 
Andra har tillverkats vid 1400-talets slut eller 1500-talets början som i Nju-
runda, där Olof är iklädd rustning och har ett ovanligt präktigt helskägg.

Äldst av de bevarade skulpturerna i Ångermanland är en romansk 
madonna i Fjällsjö, av norsk karaktär och eventuellt från senare delen av 
1100-talet (Norberg 1941), samt den skadade Kristusbilden till ett litet kru-
cifix i Edsele från 1200-talets första hälft. En madonna i romansk stil, från 
Sånga, är av en yngre typ och tillverkad under 1200-talets förra hälft eller 
något senare. Andra träskulpturer från 1200-talet som kan nämnas är en 
tronande biskop från Anundsjö och en madonna i Torsåker.

En gotisk madonna med engelska drag, tillverkad i Norge cirka 1300, 
finns i Ådals-Liden (Andersson 1950), och från en okänd kyrka har en hög-
gotisk madonna funnit vägen till Marviksgrunnans fiskekapell (även kallat 
Grunnan). Bilden anses tillverkad under senare delen av 1300-talet och är 
kanske ett tyskt arbete (Andersson 1966). 

Stiftets skyddshelgon S:t Lars representeras av en skulptur från 1400-
talet i Sidensjö. En stående S:t Olof från samma århundrade i Arnäs – en 
av de få Olofsskulpturerna i Ångermanland – har ett elegant friserat huvud 
som troligen kommer från en äldre skulptur. Ett helgonskåp med Anna själv 
tredje, tillverkat under senare delen av 1400-talet, har ursprungligen stått 
i Sånga kyrka. Skåpet finns nu i Historiska museet i Stockholm, liksom ett 
importerat Mariaskåp av hög kvalitet från 1500-talets början, attribuerat 
till Immaculatamästaren (Karlsson 1995). 

Den heliga Birgitta och hennes dotter Katarina är båda återgivna i regio-
nalt snidade andaktsbilder i Nordingrå från cirka 1500. Från Haaken Gulle-
sons verkstad kommer en madonna i Ytterlännäs gamla kyrka (fig. 33), som 
nedtill har både ärkebiskop Jakob Ulvssons och ärkestiftets vapen. Bilden 
bör därför ha tillverkats senast under biskopens dödsår 1514. I Ytterlännäs 
finns också ett ungefär jämngammalt altarskåp men tillverkat av en annan 
verkstad, med Nådastolen som centralt motiv. Ett madonnaskåp i Ullånger 
från cirka 1500 visar Maria som den apokalyptiska kvinnan, omgiven av 
strålar och en rosenkrans.

I Nordingrå finns ett stort välbevarat flamländskt altarskåp, tillverkat 
vid 1500-talets början i Bryssel. Den skulpterade mittdelen domineras av en 
korsfästelsescen och dörrmålningarna återger Kristi historia. Som kontrast 
kan nämnas ett regionalt tillverkat altarskåp från samma tid, ursprungligen 
i Multrå och nu i länsmuseets samlingar. Skåpet har en skulpterad fram-
ställning av Nådastolen och de målade dörrarna visar en helig biskop och 
stiftets skyddshelgon, S:t Lars. 

Avslutande kommentar
Kyrkorna i Medelpad och Ångermanland har många gemensamma drag, 
och det är rimligt att anta att de börjat byggas ungefär samtidigt, även om 
de samhällsmässiga förutsättningarna kan ha varit skiftande. Mynt från 
1200-talets första hälft förekommer i flera norrländska kyrkor, men det 
kan vara svårt att veta om de härrör från en stenkyrka eller en första trä-
kyrka. En utgångspunkt är åldern på de bevarade gotländska dopfuntarna, 
vilka troligen tillverkats vid 1200-talets början och mitt. Inte någon av de 
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C. Andel nyuppförda 
medeltidskyrkor med 
smalare kor.

D. Andel kyrkor med 
salformad plan vid 
medeltidens utgång.

kyrkor per period.

    Ospecificerad medeltid 

B. Nyuppförda medeltids-

A. Nybyggda kyrkor.

Murverk Trä

7

73%

15 %

12 %

52

24 %

58 %

E. Andel kyrkorum med 
murade valv vid medel-
tidens utgång.

42 %

    Äldre medeltid (–1350) 
    Yngre medeltid (1350–1550)

medeltidens kyrkor i siffror

Diagrammen avser huvudkyrkor i 56 medeltida socknar, varav 19 tillhöriga 
landskapet Medelpad och 37 Ångermanland. Bland dem har även den äldsta 
kyrkan i Kvissle (Me) medräknats, även om kyrkans status under medeltiden 
är osäker. Därutöver fanns i Stigsjö (Ån) ett kapell eller en kyrka av trä, san-
nolikt av medeltida ursprung (församlingen utbruten ur Västanå 1751). 

Sammantaget har 59 medeltida nybyggnadsfaser noterats (A). Det innebär 
att åtminstone två socknar byggde nytt två gånger under medeltiden. I Anund-
sjö (Ån) har grunden till en stenkyrka med smalare, rakslutet kor grävts fram 
öster om den nuvarande medeltida salkyrkan. Två nybyggnadsfaser före 1550 
är troliga även i Hässjö (Me). Ett medeltida kapell av sten ska här omkring 
1540 ha ersatts av en ny stenkyrka. Att man först byggde i trä, för att i ett se-
nare skede ersätta kapellet eller kyrkan med en beständigare byggnad av sten, 
kan inte med säkerhet beläggas i något fall, även om det sannolikt förekommit. 
Det fåtal träkyrkor vi känner till stod kvar medeltiden igenom. I vissa fall kom 
de att ersättas av stenkyrkor under 1500-talet, som i Helgum (Ån), Härnö (Ån) 
och Stigsjö (Ån), i andra dröjde det ända fram till sent 1800-tal, Junsele (Ån), 
och ytterligare några äger fortfarande i dag kyrkor av trä, nämligen Edsele 
(Ån), Fjällsjö (Ån) och Holm (Me). 

Medelpads och Ångermanlands medeltida byggnadskronologi är i många 
fall oklar (B). Nio kyrkor har daterats till äldre medeltid. I sju fall har upp-
förandet kunnat knytas till den yngre medeltiden. I andra fall är egenskaperna 
så allmänna eller byggnadskronologin så osäker så att vi får nöja oss med en 
datering till medeltiden. Den äldsta typen av planform, bestående av långhus 
och smalare kor, har kunnat fastställas i 14 fall, d.v.s. i 24 % av de nyuppförda 
kyrkorna (C). I Anundsjö är genom grävningar känt att en kyrka med sma-
lare, rakslutet kor senare under medeltiden ersatts av en rymligare salkyrka 
(se ovan). Plantypen är alltså ett indicium bland flera för att datera kyrkorna. 
De två varianterna har dock förekommit parallellt under en stor del av med-
eltiden. Vid medeltidens utgång hade åtminstone 25 kyrkor, d.v.s. 44 % av 
kyrkorna, salformad plan och ungefär lika många hade murade valv i långhus 
och/eller kor. 



49

romanska kyrkorna i området tycks ha haft absid. Plantypen hos de äldsta 
kyrkorna – långhus med smalare rakslutet kor – återfinns på flera ställen 
i Norrland. Smalare kor tycks dock inte ha förekommit norr om mellersta 
Ångermanland (Cornell 1918). 

Några av kyrkorna har varit mycket små och påminner därmed om jämt-
ländska kyrkor från samma period (Brendalsmo & Bonnier 2009). Norderö 
i Jämtland har dendrodaterats till 1170-talet (Olofsson & Holm 2013), men 
ingenting tyder för närvarande på så tidiga dateringar i Medelpad och Ång-
ermanland. Eftersom kyrkorummets mått förmodligen avspeglar försam-
lingens storlek, borde stenkyrkobyggandet representera en förhållandevis 
stor investering för de små socknarna. Korportal finns, respektive har fun-
nits, i de romanska kyrkorna i Alnö, Kvissle och Selånger i Medelpad, något 
som inte är känt från ärkestiftets kärnområde utan snarare för tankarna till 
norska kyrkor, inte minst i Tröndelag.

Både Skön i Medelpad och Styrnäs i Ångermanland var troligen för-
sedda med två torn. På så vis liknade de båda försvunna kyrkobyggnaderna 
de öländska klövsadelskyrkorna, som även de nu är rivna eller ombyggda. 
Typen är mycket ovanlig på fastlandet, men ytterligare två tycks ha fun-
nits i Norrland (i Hälsingtuna och Norrala i Hälsingland). Tidigare tolka-
des klövsadelskyrkorna som försvarskyrkor, medan man i dag mer betonar 
magasinsfunktionen (Bonnier 1994).

Det är påfallande att de av allt att döma senmedeltida kyrkorna i Ång-
ermanland fått sina valv i en senare byggnadsfas. Detta talar för ett mer 
eller mindre kontinuerligt byggande under 1400-talet och de första åren på 
1500-talet. Detsamma kan sägas om Dalarna, där byggnadsaktiviteten var 
synnerligen intensiv under senmedeltiden (Bonnier 2010). 

I de båda landskapen fanns ännu vid medeltidens slut någon enstaka 
sockenkyrka av trä. De flesta var dock salkyrkor av sten, antingen moder-
niserade äldre kyrkor eller redan från början byggda med den planen. I 
Sverige har salkyrkorna varit speciellt många i ärkestiftet, både i dess upp-
ländska och norrländska delar, vilket möjligen är resultatet av en medveten 
politik. Det är också tänkbart att kyrktypen speglar de ekonomiska och 
sociala förutsättningarna för kyrkobyggandet. Av kyrkorna i Ångerman-
land var cirka tre fjärdedelar salformade under senmedeltiden, medan det i 
Medelpad rörde sig om mindre än hälften (Bonnier 2008).
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Kyrkorna 1550–1760
av Göran Lindahl

Medelpad
arvet från medeltiden
Vid medeltidens slut framstod Alnö kyrka som jämförelsevis väl utrustad, 
liten visserligen men byggd av sten, välvd och försedd med en svit mål-
ningar. Där fanns vidare ett altarskåp, en dopfunt, några helgonbilder och 
sannolikt ytterligare för oss okända inventarier. Under 1500- och 1600-
talen gjordes de vanliga kompletteringarna. Den figurlösa men väl formade 
predikstolen är daterad 1659. Någon ny altaruppsats behövdes tydligen inte. 
Fönstret i östväggen vidgades och under det kan det medeltida altarskåpet, 
nu bara fragmentariskt bevarat, ha behållit sin plats. Bänkar tillkom och i 
det diminutiva långhuset pressades läktare in i två våningar. Därmed var 
det slut med förändringarna. Ingenting hände heller när en ny församlings-
kyrka byggdes ett stycke högre upp i sluttningen; den stod färdig 1862. Det 
annars i landskapet normala var att den gamla kyrkan revs, vilket just skett 
i Alnös moderförsamling Skön. Alnö gamla kyrka överlevde således, restau-
rerades på 1920-talet och ger idag inte bara en bild av Medelpads medeltid 
utan också av vad som skedde därefter.

Kyrkan i Liden har en liknande historia. Den är ännu mindre än Alnö 
med enklare plan men byggd i sten, välvd och försedd med inventarier, av 
vilka flera av god kvalitet bevarats. En svit målningar tillkom under senare 
delen av 1500-talet. Det av Abraham Hülphers anförda årtalet 1561 kan 
mycket väl vara riktigt. Målningarna med sina gammaltestamentliga motiv 
torde ha utförts av en mästare från Hälsingland, ett landskap som fort-
satt utgjorde ett konstnärligt centrum. Vid mitten av 1700-talet tillkom 
predikstol och altaruppsats; båda kan ha haft nu försvunna föregångare. 
Upphovsmannen till de nya inslagen var den f.d. dragonen Jonas Granberg 
(1696–1776) från Klövsjö i Jämtland; från denna tid spelade de jämtländska 
hantverkarna och konstnärerna en viktig roll också i Medelpad.

Ny kyrka i Liden uppfördes 1856–58, en ståtlig byggnad belägen högre 
upp i den branta sluttningen och med magnifik utsikt över älvlandskapet 
(fig. 10, 50). Kontrasten är stark till den lilla medeltida kyrkan långt där-
nere, den nya kyrkan speglar tidens norrländska framtidstro. Men den 
gamla kyrkan revs dock inte. De skadade valven togs ned men resten fick 
stå där orört till restaureringen på 1920-talet.

Alnö och Liden är Medelpads enda bevarade medeltidskyrkor. De är inte 
bara individuella fall, de åskådliggör också hur landskapets alla övriga kyr-
kor såg ut fram till de skeden av rivningar och nybyggande som till sist bara 
kvarlämnat dessa två. Därutöver återstår ett avsevärt antal inventarier från 
rivna kyrkor, vilket allt ger goda möjligheter att åtminstone i stora drag före-
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ställa sig vad som gått förlorat. Här skall den eftermedeltida utvecklingen 
skisseras t.o.m. de genomgripande förändringarna vid 1700-talets mitt.

nya inventarier
På gängse sätt försågs medeltidskyrkorna med predikstolar. De bevarade 
härrör tidigast från mitten av 1600-talet. Några kan också dateras genom 
inskriften, Alnö 1639, Timrå 1666, Tynderö 1662, Skeppshamn 1669 
(från Sundsvall), Brämön 1674 (från Stöde). Korgens form är den vanliga 
med kolonetter som avgränsar sidorna. Oftast saknas de annars vanliga 
evangelist figurerna – det är snickare, inte träsnidare som utfört predik-
stolarna. Som dekorativ metod blev plattskärning vanlig. Här framträdde 
en verklig specialist på denna teknik, den tyskfödde dragonen Gregorius 
Raaf (1658–1710) från Sundsjö i Jämtland, den äldste i raden av dessa 
märkliga jämtländska mångsysslare. Raaf kombinerade på ett effektfullt 
sätt plattskärningens ytverkan med kontrasterande voluminösa former, 
t.ex. vridna kolonner.

I början av 1700-talet gav sig nya formidéer tillkänna främst här rörande 
från den Prechtska verkstaden i Stockholm. Av den typen är predikstolen i 
Sättna, utförd 1717 av stockholmaren Gottlob Rosenberg. I fortsättningen 
skulle dock norrländska mästare svara för produktionen. De förstod att av 
förebilderna söderifrån göra något eget. Ett vackert exempel utgör predik-
stolen i Indals kyrka, utförd 1729 av klockaren i Sundsvall Olof  Gietting 
(fig. 36). Något senare började den ovan nämnde Jonas Granberg sin 
verksamhet. Han skulle komma att överträffas av sin gesäll Johan Edler 
(1734–97), bosatt i Sundsjö, sedan i Lockne i Jämtland. Dennes verksam-
hetsfält blev både de gamla kyrkorna och de nybyggen, som skulle komma 
att ersätta så många av dem.

Under 1600-talet tycks inga nya altaruppsatser ha tillkommit – de äldsta 
hörrör från 1700-talet. Man kan anta att medeltida altarskåp fick göra 
tjänst fram till dess. Det är ett jämförelsevis sent datum och är förklaringen 
till att landskapet saknar de våningsvis uppbyggda altaruppsatserna med 
målningar och skulpturer i avsatser över varandra. I Västsverige levde vari-
anter av denna typ vidare. I t.ex. Värmland och Dalsland blev 1700-talets 

Murverk
Trä

Fig. 34. Kyrkor uppförda under perio-
den 1550–1760. Några församlingar 
byggde nytt två eller flera gånger 
under perioden, nämligen Holm (Me) 
och Sundsvall (Me) och Sättna (Me). 
I Holm och Sättna byggde man två 
gånger i trä, i Sundsvall byggde man 
två på varandra följande träkyrkor på 
olika ställen i staden, vilken 1737–53 
ersattes av en stenkyrka. 

Fig. 35. Kyrkor som genomgått vikti-
gare planförändring under perioden 
1550–1760. Endast ett fåtal kyrkor 
ombyggdes mer genomgripande under 
perioden, samtliga i murverk. Den nu 
rivna medeltidskyrkan i Arnäs (Ån) 
utvidgades 1670. Den första stads-
kyrkan i Härnösand (Ån), sedermera 
domkyrka, påbörjades sannolikt snart 
efter det att staden grundlagts 1588 
och utvidgades med en korsarm under 
1680-talet. Den första stenkyrkan i 
Stigsjö byggdes 1560 och ombyggdes 
1684–85. 
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första hälft en verklig storhetstid för provinsmästare som oförtrutet fort-
satte i traditionella spår.

När produktionen till sist kom igång också i Medelpad måste nyför-
värven anpassas till de många små medeltida stenkyrkor, som fortfarande 
var i bruk. Korfönstren i öster, som gav rummen mycket av deras ljus, 
kunde inte täckas över av omfångsrika altaruppsatser. Lösningen blev att 
i stället omge fönstret med ett ramverk, helst rikt arbetat. I Njutånger i 
Hälsingland tillkom ett arrangemang av detta slag redan 1705. I Medel-
pad dröjde det till 1700-talets mitt innan liknande beställningar gjordes. I 
Haverö, Hässjö, Liden, Njurunda och Tynderö har olika typer av sådana 
ramverk bevarats. Det framgår dock att så enkla anordningar inte uppfat-
tades som helt tillfredsställande. När medeltidskyrkorna revs och ersattes 
med rymligare nybyggen kasserades ramarna till förmån för nya uppställ-
ningar med en målning i centrum, helst föreställande Kristus på korset. 
Några kyrkor i Medelpad innehåller verkliga praktnummer av detta slag. 
Främst bör altaruppsatsen i Stöde kyrka nämnas (fig. 52), där Johan Edler  
samarbetat med en nyckelperson i sammanhanget, målaren och kvarter-
mästaren vid Jämtlands dragonregemente Carl Hofverberg (1695–1765), en 
man med erfarenhet av livet och konsten både i huvudstaden och vid de 
aristokratiska Upplandsbruken.

En bildtyp återkommer dock i de flesta fall, oavsett hur resten utformats. 
Också i enkla ramverk kring korfönstret ses längst ned i höjd med altaret en 
långsmal målning eller relief föreställande Nattvarden. Formatet är oftast 
litet; bilden skall ses av prästen vid altaret och av de knäböjande kommu-
nikanterna.

nybyggande under 1600-talet och 1700-talets början
Ett visst men mycket sparsamt nybyggande av kyrkor förekom under 
1600-talet. I Sundsvall, som fått sina privilegier stadfästa 1634, byggdes 
en blygsam kyrka i trä. Fisket utgjorde vid denna tid en av stadens vikti-

Tab. 3. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1550–1760, i kronologisk ordning. 
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. 4, s. 67.

Helgum Ån Nybyggnad (*) 1559 Murverk

Stigsjö Ån Nybyggnad 1560 Murverk

Holm Me Nybyggnad (*) 1570 Trä

Härnösand Ån Nybyggnad (*) 1585–93 Murverk

Sundsvall Me Nybyggnad (*) 1630-tal Trä

Ådals-Liden Ån Nybyggnad (*) 1646 Trä

Sättna Me Nybyggnad (*) 1651 Trä

Sundsvall Me Nybyggnad (*) 1654 Trä

Arnäs Ån Nybyggnad (*) 1670 Murverk

Galtström Me Nybyggnad 1680 Trä

Stigsjö Ån Omb. av långhus/kor 1684–85 Murverk

Härnösand Ån Tillb. av korsarm (*) 1680-tal Murverk

Holm Me Nybyggnad (*) 1695 Trä

Lögdö Me Nybyggnad 1717 Trä

Sundsvall Me Nybyggnad (*) 1737–53 Murverk

Sättna Me Nybyggnad 1742 Trä

Viksjö Ån Nybyggnad (*) 1751 Trä

Ljustorp Me Nybyggnad 1757 Murverk

Stöde Me Nybyggnad 1757–59 Murverk

Säbrå Ån Nybyggnad 1759 Murverk

Graninge Ån Nybyggnad 1759–61 Trä
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gaste inkomstkällor, energiskt försvarad mot fiskande bönder. De små fiske-
kapellen på Brämön, Lörudden och vid Skeppshamn, alla från 1600-talet, 
kan uppfattas som säsongsvis utnyttjade utvidgningar av stadens kyrka. Ett 
nytt inslag i landskapet utgjorde järnbruken. I slutet av 1600-talet anlades 
Galtströms och Lögdö bruk för att utnyttja vattenkraft och skog; malm för-
des dit från Utö gruvor. Galtströms kapell, invigt 1680, nedbränt 1721 men 
återuppbyggt, skiljer sig bara i storlek från fiskelägenas stugliknande kapell-
byggnader (fig. 42). Ett mer kvalificerat bygge blev kapellet i Lögdö, uppfört 
av timmer 1717 (fig. 42). Planen är en långsträckt oktogon, centrerad både 
genom det valv som täcker rummet och en krönande lanternin. Längdrikt-
ningen framhävs genom bänkarnas placering och den vackra altarpredik-
stolen längst i öster. Från Lögdö anlades på 1770-talet det längre in i landet 
belägna Lagfors bruk, vars kapell fick en likartad utformning. 

Lögdös planform utgjorde en nyhet i landskapet, som emellertid skulle 
få efterföljare också utanför bruken. Sundsvall hade bränts ned 1721 men 
återhämtade sig. En ny kyrka planerades, i trä som förut, men denna 
gång i korsform med ett klocktorn över korsmitten. Man kan tänka sig 
stockholms ka förebilder, här, liksom längs Norrlandskusten överhuvud 
och också på den finska sidan. Inför förverkligandet ändrades planerna. 
Nu gällde de en oktogon men byggd i sten och betydligt större än bruks-
kyrkorna. Byggmästaren Anders Romberg från Leksand lade 1739 grunden 
till en byggnad med måtten 60 × 26 alnar, d.v.s. med en spännvidd om näs-
tan 16 meter. Sprickbildningar visade sig dock i tegelvalven och som expert 
tillkallades från Stockholm slottsmurmästaren Körner. Överintendenten 
själv, Carl Hårleman, som också konsulterats, gav rådet att korsarmar 
skulle tillfogas i form av en sakristia på norrsidan och ett motsvarande rum 
på sydsidan för församlingens bruk. Arbetet påbörjades 1750 under ledning 
av Daniel Hagman (omkr. 1710–1777), om vars tidigare öden ingenting 
är känt, men som antagligen rekommenderats av Körner eller Hårleman. 
Kyrkan kunde äntligen invigas 1743. Därmed var Hagman väl etablerad i 
landskapet och beredd att ta på sig nya uppdrag.

en ny tid
Kring 1700-talets mitt inleddes en tid av förändring och förnyelse, som inte 
bara berörde kyrkobyggandet i dessa trakter utan samhällslivet som helhet. 
Befolkningen växte och åtminstone för några också välståndet. Man kan 
kanske också tala om en ny optimism, en förvissning att de förbättringar 
som var skönjbara, både skulle bli bestående och fortsätta. Självklart går det 
inte att ange i vilken grad stämningar av detta slag trängde ut i skogssock-
nar och avlägsna byar. Att de delades av en lokal elit förefaller däremot tro-
ligt. För Medelpads del handlade det ännu om ett litet antal personer, präs-
ter och befattningshavare i den civila administrationen, ett antal handlande 
och redare i Sundsvall, några bruksägare och bruksförvaltare, storbönder 
med begynnande intressen i timmerflottning och i landskapets nya speciali-
tet, sågning av grova bjälkar. I motsats till gränslandskapet Jämtland tycks 
militärer, aktiva eller avdankade, inte ha spelat någon fram trädande roll. 
Det kan ha berott på att Medelpad var indelat i båtsmän, som gjorde tjänst 
långt bort, där flottan var förlagd, och där också officerarna bodde. Skall 
någon enskild person nämnas av betydelse för här aktuella frågor bör det 
vara superintendenten, sedermera biskopen Olof Kiörning, bördig från Att-
mar, politiskt engagerad och energiskt verksam som stiftschef i många år.

Daniel Hagman blev nu mannen att ta hand om de många nybyggnads-
uppdrag som väntade. Han kunde räkna med överhetens stöd, fick rang 
av stiftsbyggmästare eller provincialbyggmästare och därmed ett försteg 

Fig. 36. Predikstolen i Indals kyrka, 
utfördes i rokokostil 1729 av Olof 
Gietting, klockare i Sundsvall. Ljud-
taket kröns av en kunglig krona, klot 
och kors. Foto Anders Stjernberg 
2005, Härnösands stift.
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framför andra och nog alldeles särskilt framför Anders Romberg och den-
nes bröder. Hagman hade visat sig vara en skicklig byggmästare men därtill 
kom också hans tidigare kontakter med Stockholm och efter hand demon-
strerade vilja att introducera en ny och ädlare typ av sockenkyrka. Rom-
bergarna tillhörde bondevärlden, uppträdde i enlighet därmed och uppfat-
tades också så. Hagman hade andra pretentioner, titulerades directeur och 
såg sig själv som ståndsperson. Det gjorde också de redan nämnda jämt-
ländska konstnärer, som skulle bidra till att utsmycka Hagmans kyrkor. 
Längst gick Carl Hofverberg, som i brist på kungligt initiativ inte helt oför-
tjänt adlade sig själv.

nydaningen inleds
Daniel Hagmans första verk inom landskapet blev kyrkorna i Tynderö och 
Ljustorp från 1750-talet. En bättre bild av hans föreställning om den refor-
merade landskyrkan ger Attmar, byggd 1760–62 (fig. 37, 48). Planen är 
rektangulär men inom denna ram har Hagman strävat att centrera byggna-
den. Den viktigaste porten befinner sig mitt på sydsidan. Det brutna taket 
reser sig högt, brant och likformigt avvalmat åt kortsidorna. En lanternin 
över mitten var kanske avsedd men byggdes inte. Det inre domineras av det 
kvadratiska mittvalvet, stött i öster och väster av smala rektangulära valv. I 
mycket förminskad och förenklad form anknöt Hagman här till förebilder 
han lärt känna i Stockholm. Förvånande är ändå avsaknaden av teknisk ele-
gans. Spännvidden är måttlig, ca 11 meter, och valven stiger upp ur starkt 
framträdande murpelare och konsoler – några statiska risker var Hagman 
uppenbart inte beredd att ta.

Hagmans mest kända verk inom landskapet blev kyrkan i Borgsjö, 
byggd 1766–68 (fig. 38, 48, 49). Proportionerna är annorlunda än i Att-
mar. Takresningen är inte lika brant och samlas väl av en krönande lanter-
nin. Själva kyrkorummet är något lägre och bredare, helhetsintrycket mer 
harmoniskt. Interiören är inte bara välbevarad utan också komplett: altar-
uppsats och predikstol av Johan Edler, bänkar av snickaråldermannen Olof 
Hillgren och på läktaren i väster den första orgeln sedan medeltiden i någon 
av Medelpads sockenkyrkor. Man kan föreställa sig att Hagman här lyckats 
förverkliga vad han önskade. Bygget bekostades till stor del av en donation 
av handlanden Eric Boraeus i Stockholm, som därmed ville ihågkomma 
sin födelsesocken. Det är en omständighet som ytterligare understryker att 

Fig. 37. Attmars kyrka, uppförd 
1760–62, är ett verk av Daniel Hag-
man. Inom en rektangulär plan finns 
en strävan efter en centrerad byggnad. 
Huvudporten ligger i söder. Jämför 
med Hagmans kyrka i Borgsjö med 
mindre takresning och en krönande 
lanternin (fig. 49). Foto Åke Johans-
son 2011. 
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Hagmans kyrkor, utan att helt bryta med traditionen, ändå representerade 
något nytt. De illustrerar väl 1700-talets Norrland i förändring, där sam-
banden med Stockholm betydde mycket och där den lokala eliten girigt tog 
emot nya impulser.

Hagman intresserade sig således inte för oktogoner, den planform han 
haft att göra med i Sundsvall. Andra ansåg den däremot användbar. Redan 
1742 hade en byggmästare Samuel Hasselberg från Stockholm prövat den 
för en ny sockenkyrka i Sättna. Det kan ha skett i anslutning till vad som 
påbörjats i Sundsvall. Sammanhanget är självklart när det gäller den nya 
sockenkyrkan i Stöde (fig. 39, 42), byggd 1757–59 under ledning av Anders 
Rombergs bror Olof. Här förelåg alltså ett alternativ till den mer fram-
gångsrika Hagmanska kyrkotypen.

Valven i Stöde togs ned 1819 och ersattes av trävalv. Det var kanske ett 
underkännande av Olof Romberg men också ett uttryck för en ny erfaren-

Fig. 39. När Stöde kyrka uppfördes 
1757–59 under ledning av Olof Rom-
berg, med oktogonal form utan torn, 
framstod den som ett alternativ till 
den kyrkotyp som företräddes av Hag-
man. Kyrkan byggdes om och försågs 
med torn 1881, men man kan fort-
farande se den ursprungliga formen 
i den västra delen av långhuset. Foto 
Åke Johansson 1989.

Fig. 38. Den välbevarade interiören 
i Borgsjö kyrka med altaruppsats av 
Johan Edler, 1783, med målningar från 
1794 av en målare Holm. Även predik-
stolen är utförd av Johan Edler, 1771. 
Foto Åke Johansson 2006.
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het. Stenvalv var till sist ingen nödvändighet, det gick utmärkt med träkon-
struktioner. Hagmans valv har hållit bättre men hans kyrkotyp övergavs 
snart, också av dem som fortsatte hans eget företag. Varför bemöda sig med 
speciella former av centrering när långkyrkoplanen ändå var den naturliga 
lösningen? Och vad fyllde lanterniner för uppgift när de inte ens kunde bära 
några klockor?

Ångermanland
Vid medeltidens slut fanns i Ångermanland 30 kyrkor byggda i sten, därav 
12 nära kusten och 15 vid Ångermanälvens stränder. Det märkliga, och för 
tidsskedet ca 1550–1750 betecknande, är att bara en av dessa 30, kyrkan 
i Säbrå, revs och nybyggdes under dessa år. Det var ändå en händelse av 
sådan räckvidd att den förtjänar att återges mer utförligt.

stiftsstaden härnösand och prebendekyrkan i säbrå
Beslut hade 1647 fattats att dela det enorma ärkestiftet. Ett nytt norrländskt 
stift inrättades med en superintendent i spetsen. Härnösand blev stiftsstad 
och där skulle också superintendenten ha sin bostad. Som prebende till-
delades han Säbrå pastorat, vars kyrkoherde han således blev. Redan från 
början föredrog superintendenterna, som från 1772 betitlades biskopar, att 
bo i Säbrå; så gjorde de till början av 1800-talet. I Säbrå fanns kommi-
nister med uppgift att handha pastoratet, men superintendenterna kände 
sig uppenbart mer knutna till prebendekyrkan än till kyrkan i Härnösand, 
som dock formellt gällde som domkyrka. I Säbrå valde också flertalet av 
dem sin gravplats. 

Olof Kiörning utnämndes 1746 till superintendent i Härnösand. Liksom 
sina företrädare slog han sig ned i Säbrå, där en genomgripande ombygg-
nad eller snarare nybyggnad av kyrkan aktualiserades. En första åtgärd 
blev att beställa en altaruppsats av Carl Hårleman, slottsbyggets ledare i 
Stockholm. Den förelåg färdig 1748 och beskrivs av Hülphers som utförd 
av slottskonstnärer och kostbar. Kiörning, som i flera år varit pastor i den 
fransk-lutherska församlingen i Stockholm, som bl.a. omfattade fransk-
talande konstnärer sysselsatta på slottet, var säkerligen bekant med Hårle-

Fig. 40 a–b. Säbrå från 1759 är det 
första av Daniel Hagmans kyrko-
byggen: en tornlös kyrka, där den 
södra långväggens port och två av 
fönstren är innefattade i en gavel med 
rusticerande former. Ritningen visar 
sydfasadens ursprungliga utseende. 
Torn tillbyggdes 1859–60 och koret 
byggdes om 1898. Ritning 1859, ATA 
(här redigerad). Foto Åke Johansson 
2010.
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man. Kiörning kan också ha bett honom om en ritning till det nybygge som 
nu skulle komma till stånd, och för vilket kollekt i stiftet upptogs 1751. Nu 
kom arbetet att dröja till 1757 och då fanns på plats en byggmästare med 
tidigare erfarenhet av att förverkliga Hårlemans intentioner. Säbrå kyrka, 
färdigställd 1759, blev det första och redan väl genomarbetade av Daniel 
Hagmans byggen (fig. 40, 42). Där fanns redan alla karakteristika, den 
tornlösa byggnadskroppen, centrerad till det yttre genom takformer och 
portal, till det inre genom välvningen. Allt underströks ytterligare genom 
den södra långväggens utformning. Porten och de två närmaste fönstren 
innefattas i en gavel med rusticerade former, ett motiv som härrör från 
Hårleman. Hans roll som den egentlige upphovsmannen till denna spridda 
kyrko typ före faller således uppenbar. Sakristian blev anmärkningsvärt 
rymlig, närmare 50 kvadratmeter, och dess nordvägg utformades också 
som en gavel. Här spelade det tydligen en roll att Säbrå kyrka intog en sär-
ställning som en stiftets medelpunkt.

Trots sin ställning som domkyrka förblev kyrkan i Härnösand snarast 
en stadens angelägenhet. Den hade påbörjats strax efter stadens grundlägg-
ning 1585 och stod färdig i sin första gestalt omkring 1600. En kors arm 
mot norr tillbyggdes på 1680-talet. Vid ett ryskt strandhugg under det stora 
nordiska krigets sista år sattes kyrkan i brand men återställdes och nyinred-
des. Man får intryck av en viss kontrast mellan själva kyrkorummet med 
dess enkla brädtak och den påkostade inredningen, en altaruppsats beställd 
i Stockholm och en orgel byggd av Johan Cahman. Samtidigt syssel sattes 
flera lokala förmågor. Som byggmästare arbetade Jonas Granlund och 
hans son Magnus från Hudiksvall; de byggde också en klockstapel. Hans 
Biskop från Kronoby i Österbotten, som flytt över till Sverige undan den 
ryska offensiven, svarade för predikstolen. Magnus Granlund, bildhuggare 
från Härnösand (och icke att förväxla med hans namne från Hudiksvall) 
formade orgelfasaden. Jämtlänningen Carl Hofverberg försåg läktarbröst-
ningen med målningar. Till sist, 1764, byggde Daniel Hagman en ny sakri-
stia av ovanligt utseende, ett åttkantigt rum med höga fönster och snarast 
lik ett adligt gravkor. Utformningen hade i någon mån sin bakgrund i ett 
lokalt gräl om möjligheten att bygga utan att mura igen ett korfönster. Sam-
tidigt fanns kanske föreställningen att rollen som domkyrka ändå krävde 
vissa mer exceptionella insatser. Det skulle dock dröja till 1800-talets bör-
jan innan idén kom till tydligare uttryck. Då flyttade biskoparna in till Här-
nösand, och då började också planer utformas på ett större kyrkobygge.

Detta långvariga ointresse hade kanske sina naturliga skäl. Att bygga 
något i stil med den ytterligt kostnadskrävande domkyrkan i Kalmar var 
självklart utom all diskussion. Karlstad, som fick sin superintendent sam-
tidigt som Härnösand, var ett mer närliggande exempel. Där nöjde man 
sig inte med att reparera en skadad byggnad utan började på 1720-talet att 
uppföra en monumentalt tänkt domkyrka. I Norrland var kanske perspek-
tivet ett annat, där handlade det främst om att stödja expansionen norrut 
med bidrag till nya kyrkobyggen och långa biskopliga visitationsresor i öde-
marken.

Också om insatserna i Säbrå och Härnösand inte var särskilt överdådiga 
ger de ändå exempel på ett möte mellan impulser från huvudstaden och 
lokala initiativ. Kontakter av detta slag gav förloppet i Norrland dess sär-
prägel. Västsverige har inte något liknande att uppvisa. Göteborg fungerade 
inte som givande centrum tillnärmelsevis på samma sätt som Stockholm. 
Göteborg började snarare växa in i rollen som Stockholms motsats, en icke 
kunglig, icke aristokratisk stad, lyxfientlig men praktiskt och ekonomiskt 
kalkylerande.
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övriga byggnadsuppgifter
Vissa ytterligare byggnadsåtgärder finns att redovisa. I Ångermanland fanns 
vid medeltidens slut sex sockenkyrkor byggda i trä. De var alla belägna i 
avlägsna trakter, Edsele, Helgum och Långsele vid Ångermanälvens biflöde 
Faxälven, Fjällsjö vid Fjällsjöälven, också den en biflod, Junsele långt upp 
i Ångermanälvens dalgång och slutligen Stigsjö inne i skogsbygden. I Hel-
gum och Stigsjö ersattes träkyrkorna omkring 1560 av nya av sten. Deras 
ut seende är dock okänt; de revs i slutet av 1700-talet. De övriga träkyrkorna 
överlevde till sent 1700-tal eller början av 1800-talet. Självklart måste de 
under denna långa tid ha reparerats eller byggts om i flera omgångar, på 
vilket sätt är dock inte bekant.

Härtill bör läggas två speciella byggnadsuppgifter. Den ena avsåg klock-
staplar, där en typ, som kallats den bottniska, dominerar. Den inre klock-
bärande konstruktionen är i dessa fall inte synlig. Kring den byggdes ett 
torn, avsatsvis avsmalnande uppåt. Eftersom planen normalt var kvadratisk 
kan tornen också beskrivas som flera kubiska rum, det största i markplanet, 
ställda över varandra. Själva klockvåningen framträder tydligt med deko-
rativa former och stora luckor att öppna åt alla håll. Hans Biskop från 
Kronoby, som både var bildhuggare och byggmästare, kan ha introducerat 
denna i Österbotten redan väl etablerade typ av stapel. På honom återgår 
antagligen den vackra stapeln vid Nordmalings kyrka, rest 1739 (fig. 41). I  
hans spår följde sedan den likaledes mångkunnige byggmästaren Per Zach-
risson från Kubbe i Anundsjö. Han byggde hemsocknens stapel 1759.

Fiskekapellen vid kusten och på öar i Bottenhavet utgjorde en annan 
och mer blygsam byggnadsuppgift. Deras enkelhet faller i ögonen, små, 
låga timmerhus täckta av sadeltak på åsar. Egentligen skall de inte heller 
upp fattas som kapell. De ägdes av fiskarna själva, som ofta hörde hemma i 
Gävle. Gävlefiskarnas gamla monopol på strömmingsfisket hade visserligen 
upphört men länge intog de en ledande ställning med fiskare från trakten 

Fig. 41. Klockstapeln vid Nordmalings 
kyrka är av den så kallade bottniska 
typen. Klockvåningen har dekora-
tiva former och öppna luckor och 
taket kröns av en lökkupol. Foto Åke 
Johansson 2011.
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som sina drängar. Kapellet i Ulvöhamn, tillkommet 1622 för Gävlefiskar-
nas huvudbas vid Ångermanlandskusten, torde vara det äldsta idag beva-
rade. Kapellen i Barsta (fig. 43, 73), Bönhamn, Norrfällsviken och Trysunda 
byggdes alla omkring 1650, övriga senare.

Kapellen räknades in i den kyrkliga organisationen bara i så måtto att 
prästen i den socken som berördes – det var främst Nordingrå och Nätra – 
förväntades förrätta gudstjänst i kapellet en eller ett par gånger per säsong. 
Övriga sön- och helgdagar fick det duga med att den fiskare, som utsetts 
till hamnfogde, läste ett stycke ur Bibeln eller ur en postilla. Enkelheten, 
framför allt till det yttre, kan således sägas vara medveten. Ursprungligen 
var också det inre lika enkelt. Intrycket förändrades dock efterhand. I några 
fall såg fiskarna själva till att väggarna pryddes med målningar. Hela svi-
ter av berättande scener, mest ur Nya Testamentet, har bevarats i Barsta 
(fig. 43), Trysunda och Ulvöhamn, alla tillkomna omkring 1700. Interiören 
berikades ytterligare genom inköp eller gåvor av predikstolar, äldre pjäser 
som blivit överflödiga efter det att sockenkyrkan på fastlandet skaffat nytt. 
Dessa ålderdomliga, i flera fall mycket vackra predikstolar, är egentligen för 
stora för de små rum där de hamnat. På sitt sätt bidrar de mycket till att ge 
interiörerna deras innehållsrika och långtifrån torftiga prägel.

behandlingen av de medeltida stenkyrkorna
Den uppgift som främst sysselsatte både beställare, hantverkare och konst-
närer var dock en annan, att komplettera, reparera och inreda de medeltida 
stenkyrkorna. Kompletteringarna gällde oftast samma sak, nya sakristior. 
De kunde byggas både i sten som i Anundsjö, Boteå och Nordmaling eller i 
trä som i Vibyggerå. I flertalet fall hade kyrkornas medeltida stenvalv beva-
rats. I den brandskadade kyrkan i Nordmaling måste de dock ersättas. Man 
valde då att bygga dem i trä, men formade som senmedeltida tegelvalv där 
ribborna bildar stjärnor. Antagligen önskade man återställa rummets tidi-
gare utseende och valde en snabb och billig metod. Arbetet utfördes under 
ledning av Hans Biskop. I Vibyggerå nöjde man sig dock med ett enkelt 
tredingtak av bräder.

Av större intresse än dessa åtgärder är den mängd av beställningar som 
gjordes för att förse kyrkorna med bänkar, läktare och framför allt pre-
dikstolar och altaruppsatser. Här möter en rik hantverks- och konstkultur 

Graninge, Ångermanland, 
uppförd 1759–61.Ljustorp, Medelpad,

uppförd 1757.

Stöde, Medelpad, uppförd 1757–59, 
ombyggd 1881.

Lögdö, Medelpad,
uppförd 1717.

Säbrå, Ångermanland, uppförd 1759.

Galtström, Medelpad, 
uppförd 1680.

Fig. 42. Ett urval kyrkor uppförda 
eller planförändrade under perioden 
1550–1760 återgivna i skala 1:800.  
I Säbrå kyrka kvarstår medeltida mur-
verk.
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med mängder av utövare. Det är svårt att se någon skillnad mellan dem 
som hade sina verkstäder i städerna – här handlade det om Hudiksvall, 
Härnösand och Sundsvall – och de som bodde ute på landsbygden med egna 
gårdar i byarna. Tydligare skillnader föreligger rimligt nog mellan dem som 
strävade efter att hålla sig à jour med nya idéer söderifrån och de som mer 
arbetade i traditionella spår eller efter eget huvud. Det var nu inte självklart 
vilken väg som gav mest prestige – det finns exempel på byggmästare och 
bildhuggare, som förefaller oss stilmässigt efterblivna, men som i sin tid 
åtnjöt mycken lokal berömmelse.

Ångermanland utgör i dessa avseenden inte någon självständig pro-
vins. Går man längre tillbaka i tiden förefaller Hälsingland ha utgjort ett 
centrum, från vilket impulser utgått. Handlar det om 1700-talet, den för 
Ångermanlands del rikaste tiden, framträder konturerna av en konstpro-
vins som omfattade flera landskap, förutom Ångermanland också Medel-
pad, Jämtland, Härjedalen och delar av Österbotten. I någon mån kan det 
ha berott på likartade arbetsvillkor. I alla dessa landskap fanns ett stort 
antal medeltida stenkyrkor, som än så länge inte behövde byggas ut eller än 
mindre rivas, men som måste nyinredas för att motsvara de nya religiösa 
behoven.

De predikstolar som bevarats kan i grova drag grupperas i fyra gene-
rationer. De äldsta återfinns i fiskekapellen, dit de som nämnts såldes eller 
lämnades som gåva från fastlandssocknarna. De har sannolikt tillkommit 
kring 1600-talets mitt eller något tidigare. Vi är bättre underrättade om 
de rikare utstyrda predikstolar, som undan för undan gjorde de enklare 
överflödiga. I Anundsjö och Grundsunda har två praktpjäser bevarats, båda 
utförda omkring 1700 av länsmannen, snickaren och bildhuggaren Erik 
Olovsson Bring från Bredbyn i Anundsjö. Han har avstått från de vanliga 
evangelistfigurerna och i stället valt änglahuvuden, innefattade i rik dekor. 
Ett verk i samma anda är den predikstol Hans Biskop utförde 1726 för 
Högsjö kyrka, vars återuppbyggnad efter krigets härjningar han ledde.

I nästa generation dominerade de aktuella intrycken från huvudstaden. 
Flera hade sökt sig dit för sin utbildning och var således väl förtrogna med 
den ledande Prechtska verkstadens arbeten. Resultatet blev ett antal ståtliga 
predikstolar med de karakteristiska konsolformerna och akantusdekoren. 
Här må nämnas predikstolen i Skog från 1755 av sågverksägaren  Christoffer 

Fig. 43. Fiskekapellet i Barsta. Mål-
ningarna med berättande realistiska 
scener med bibliska motiv tillkom 
runt 1700. Inredningen är enkel med 
 bänkar utan ryggstöd. Foto Malin 
Gezelius/Medströms Bokförlag, 2008.
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Kramm, vidare den samtida och snarlika i Ytterlännäs (fig. 44) av Kramms 
gode vän Jon Göransson Westman, och slutligen klockaren Olof Giettings 
verk i Vibyggerå kyrka. Det var mot denna bakgrund av tungt klassiska 
pjäser som jämtlänningen Johan Edler kring 1760 inledde sin produktion 
med lättare och elegantare ideal i sikte.

Den provkarta på predikstolar, som Ångermanland erbjuder har sina 
likar på flera andra håll. Gäller det altaruppsatserna framstår det bevarade 
beståndet som mer ovanligt. Det hänger samman med arten av de byggna-
der som nu borde förses med lämpliga uppställningar över altaret. Kyrkorna 
i fråga var små och försedda med ett fönster i öster, som nödvändigt måste 
bevaras för belysning inte bara av koret utan av en stor del av kyrko rummet. 
Altaruppsatsen måste således få formen av ett ramverk kring fönstret men 
samtidigt så rikt utformat att altarets roll i kyrkorummet framträdde.

Två huvudtyper av sådana altaruppsatser kan urskiljas. Den ena arbetar 
med kolonner, som på bägge sidor omger fönstret. Så gick Magnus Gran-
lund till väga med sina fantasirika uppställningar i Ramsele och Ytter lännäs 
(fig. 44) kyrkor, båda från omkring 1740. Där kröns de båda kolonnerna 
av keruber som mellan sig bär bågen över fönstret; en Gudssymbol med 
strålar bildar bågens centrum. Granlund skulle senare bli mer korrekt i 
sina verk och också anlitad av en mängd beställare, främst i Uppland. Den 
andra typen representeras främst av Johan Edler. Där handlar det verkligen 
om ramar, förgyllda och formade i spänstigt böljande kurvor. Som väldiga 
smycken omsluter de fönstren i samklang med predikstolar av samma art.

Fig. 44. Altaruppsatsen i Ytterlännäs 
gamla kyrka, utförd av Magnus Gran-
lund omkring 1740, bildar ett ramverk 
runt korfönstret. Predik stolen från 
1750-talet, av Jon Göransson West-
man, har karakteristiska konsolformer 
och akantusdekor. Foto Malin Geze-
lius/Medströms Bokförlag, 2008.
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viktigare planförändring.
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kyrkorna 1550–1760 i siffror

Diagrammen avser de 59 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång, 
inklusive Stigsjö (Ån) som hade kapell under medeltiden, men bröts ut som 
egen församling under perioden. Medeltidskyrkan i Kvissle (Me) övergavs var-
aktigt senast i början av perioden. Nya församlingar och församlingskyrkor 
tillkom vid bruken i Graninge (Ån), Galtström (Me) och Lögdö (Me). 

Under perioden byggdes 18 nya kapell eller kyrkor, varav 7 i murverk och 
11 av trä (A). Holm (Me) och Sättna (Me) nyuppförde sin kyrka två gånger, 
Sundsvall (Me) tre gånger under perioden. I de sistnämnda fallen ersattes äldre 
kapell eller kyrkor av trä med nya träbyggnader, utom nybyggnaden 1737–53 
i Sundsvall som skedde i murverk. Andelen nyuppförda församlingskyrkor vid 
periodens utgång var 24 %(14 st.) av det totala beståndet (C). 

De mer omfattande ombyggnaderna var få och berörde endast kyrkor i 
murverk (B). Endast tre genomgripande planförändringar har noterats. Av de 
församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång hade alltså 5 % (3 st.) be-
rörts av planförändringar (D). 
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Kyrkorna 1760–1860
av Ingrid Sjöström

Bakgrund
Befolkning och näringar utvecklades relativt likartat i de två landskapen. 
Ångermanland hade dock under hela perioden mer än dubbelt så många 
invånare och antal nybyggda kyrkor som Medelpad. Härnösand var sedan 
1647 stiftstad och centrum för det kyrkliga livet.

medelpad
Medelpad hade 1760 ca 10 000 invånare, 1810 ca 20 000 och 1860 ca 
40 000. Den verkligt stora befolkningsökningen satte in kring 1850, då 
sågverksindustrin i kustzonen på allvar expanderade. Dessförinnan steg 
befolkningstalen långsamt, särskilt före 1820.

Åkerbruk och boskapsskötsel var i älvdalsbygden den dominerande 
näringen, baserad särskilt på boskap, med ost- och smörtillverkning vid 
fäbodarna. Från 1830-talet vidtog stora utdikningar av myrar och grunda 
sjöar för att öka åkerarealen. Bönderna hade sedan tidigare extrainkoms ter 
från skogen, främst genom kolning för järnbruken men också från timmer-
avverkning samt från laxfiske i älvarna och strömmingsfiske längs kusten. 
I de mer otillgängliga skogsområdena längs gränsen mot Jämtland och 
Härjedalen fortsatte finnkolonisationen med jakt och svedjebruk som bas-
näringar.

Medelpad saknar brytningsbar malm, men tillgång på skog och vatten-
kraft gjorde det lönsamt att driva järnbruk, placerade vid lämpliga forsar. 
Vid de flesta bruken bearbetades tack- eller stångjärn från hyttor i Bergs-
lagen. Bland de nytillkomna bruken var det största Torpshammars bruk 
vid Ljungan, anlagt på 1790-talet. Utom järnbruk tillkom där efter hand 
även sågverk, manufakturbruk, yllefabrik och en stor bruksherrgård, allt 
förstört vid en brand 1865 och sedan ej återetablerat.

Flottning av timmer på Ljungan och Indalsälven skedde i liten skala när-
mast kusten under 1700-talet. Timret togs om hand vid de finbladssågar, 
som anlades vid forsar längs älvarna. Det sågade timret flottades vidare mot 
kusten för utskeppning eller såldes i inlandet. Kustfarten på Norrlandsham-
nar ökade, särskilt sedan stapelrätten ökade 1765 och släpptes helt fri 1812. 
En rad varv anlades, de största i Sundsvall och i Vivstavarv, som startade 
på 1790-talet. 

Flottningen stördes på många ställen av forsar samt av laxtrappor och 
andra anordningar för laxfisket, och skogsutvinningen kunde ta fart på 
allvar först sedan omfattande rensningsarbeten och byggen av flottnings-
rännor genomförts i början av 1800-talet. 1825 var Ljungan flottnings-
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bar upp till Borgsjö, först 1860 ända bort till Haverö i väster. Flottningen 
möjliggjorde storskaligt skogsbruk på höglandet. Både Kronan och privata 
företag engagerade sig. James Dickson & Co i Göteborg blev det största 
bolaget, som från 1830 dominerade Medelpads trävarunäringar, med 
omfattande virkesexport. Bolagets största bruksanläggning som hade både 
sågverk och järnbruk låg vid Matfors, vid sjön Marmen norr om Attmar 
och Tuna.

När ångsågen introducerats kunde sågverken placeras oberoende av 
vattenkraft, och koncentrerades då till kustzonen, som mot periodens slut 
utgjorde en enda sammanhängande industribebyggelse. Svartviks bruk 
växte snabbt till ett av landets största industrier. Ångsågverken var i drift 
året om och genererade stor arbetskraftsinflyttning till kustsocknarna, del-
vis överförd från järnbruk, som gick sämre. 

ångermanland
Ångermanlands befolkning uppgick 1810 till knappt 40 000 och 1860 
till drygt 70 000. Liksom i Medelpad accelererade befolkningsökningen 
efter 1840, främst i kustzonen där sågverks- och varvsindustrin expande-
rade. Antalet församlingar växte med folkmängden, kyrkor som byggts 
som annex och kapell bildade egna församlingar inom moderkyrkans 
pastorat.

De folkrikaste socknarna under perioden låg Nolaskogs, d.v.s. norr om 
Skulebergets bergs- och skogsvidder i nuvarande Örnsköldsvikstrakten, där 
Arnäs, Nätra och Själevad med Mo redan 1810 hade mer än 2 000 invå-
nare. Nästan lika stora var Nordingrå, Anundsjö, Säbrå och Härnösand. 
Femtio år senare var samma socknar ännu i ledningen, nu med Själevad i 
täten med drygt 4 000 invånare. Härnösand, som blev stiftsstad 1647 hade 
1860 nått 3 200 invånare. 21 socknar hade 1810 mellan 500 och 1 500 
invånare, medan 11 hade mindre än 500. Till de minsta hörde inlandets 
nybildade församlingar, som Tåsjö, Fjällsjö och Edsele i det väldiga Ram-
sele pastorat, landskapets största, samt Liden (efter 1869 benämnt Ådals-
Liden) och Junsele i Resele pastorat.

Näringslivet under perioden var liksom i Medelpad baserat på jordbruk 

Fig. 45. Kyrkor uppförda under perio-
den 1760–1860. Några församlingar 
byggde nytt två gånger under perio-
den, nämligen Björna (Ån), Skorped 
(Ån) och Viksjö (Ån). I samtliga fall 
ersattes träkapell eller träkyrkor med 
nya byggnader av trä.

Fig. 46. Kyrkor som genomgått vikti-
gare planförändring under perioden 
1760–1860, samtliga i murverk.

Murverk
Trä
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i älvdalarna, fiske i älvar och vid kusten, samt järnbruk som kulminerade 
under 1700-talets andra hälft och sedan gradvis ersattes av ett allt effekti-
vare skogsbruk, med flottning i första hand på Ångermanälven.

Flera av järnbruken, däribland Graninge, ombildades under 1800-talet 
till sågverk, andra lades ned. Landets första finbladiga såg anlades av Chris-
toffer Kramm vid Kramforsen 1742. 1779 anlades sågen i Mo, upphovet till 
den blivande Mo & Domsjö-koncernen, från 1820-talet ledd av familjen 
Kempe. Då ångsågarna kom vid 1850-talets mitt flyttades de flesta sågarna 
ut mot kusten, och Ådalens sågverk växte upp, med träpatronernas ståtliga 
bruksherrgårdar. Den verkligt stora expansionen hör till nästa period.

Speciellt för Ångermanland var de substantiella biinkomster som han-
deln med Stockholm gav med kulmen kring 1800. De s.k. sörkörarna kom 
särskilt från Anundsjö, Nätra, Nora, Sidensjö och Själevad och forslade 
linneväv, vilt, skinn och hemslöjdsprodukter den månadslånga färden till 
huvudstaden. Nästan samtliga hushåll deltog i sörköreriet och gjorde sig 
stora förtjänster, som visade sig i hemsocknarnas välstånd, inte minst i kyr-
korna. Genom handeln etablerade man också kontakter i Stockholm och 
fick med sig idéer och varor hem.

Linproduktionen i Ångermanland främjades medvetet fr.o.m. 1730-
talet genom olika regionala och statliga initiativ, bl.a. utbildning av spin-
nerskor, tävlingar och premiering, och linnelärftstillverkningen tävlade 
med Hälsinglands både i kvalitet och kvantitet. Flera präster och prästfruar 
var mycket aktivt engagerade i denna verksamhet. När importen av billig 
bomullsväv började under 1800-talets förra hälft utkonkurrerades så små-
ningom linnet. Det välstånd som linet gav varade dock väl in på 1840-talet 
i norra Ångermanland.

Kyrkobyggandet i siffror
Under perioden nybyggdes 15 kyrkor och kapell i Medelpad, varav 3 i trä 
och resten i sten – en hög andel stenkyrkor i det skogrika Norrland. I Ånger-
manland var nybyggena mer än dubbelt så många, sammanlagt 35, varav 
17 i sten och 18 i trä.

medelpad
I trä byggdes Holms gamla kyrka, de två brukskapellen i Lagfors och Svart-
vik samt därutöver två små fiskekapell. Av kyrkorna är alla utom Holms 
gamla kyrka bevarade.

Den nedgång i byggandet som i hela landet inträder kring 1800 i sam-
band med missväxt, krig och förlusten av Finland är i Medelpad extremt 
lång – inga kyrkor byggdes under perioden 1800–1840. Behovet av rym-
liga kyrkolokaler var täckt både genom ombyggnader och nybyggnader 
under 1700-talet. Denna aktivitet tog vid redan kring 1750 (se föregående 
avsnitt). På 1750-talet nybyggdes bl.a. Sundsvalls kyrka och Stöde kyrka 
(fig. 42), samtidigt som de medeltida kyrkorna i Tynderö och Ljustorp 
(fig. 42) ombyggdes. Liksom många av de övriga nybyggda kyrkorna fick 
dessa kyrkor en rik inredning under de följande decennierna, med Norr-
landsmästaren Johan Edler d.ä. som främste aktör.

De nybyggda kyrkorna tillkom i socknar med medeltida ursprung, de 
flesta i älvdalsbygden längs Ljungan och Indalsälven. Stenkyrkorna hade 
alla äldre föregångare. Sju av de nya kyrkorna uppfördes på den gamla kyr-
kans plats och innehåller medeltida murverk. I Attmar utnyttjades större 
delen av ena långväggen samt östgaveln av den medeltida salkyrkan. Lidens 
gamla kyrka är den enda medeltida kyrka som fick stå kvar som ödekyrka 
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Attmar Me Nybyggnad 1760–62 Murverk

Indal Me Nybyggnad 1761–63 Murverk

Tåsjö Ån Nybyggnad (*) 1762–67 Trä

Junsele Ån Nybyggnad (*) 1763 Trä

Borgsjö Me Nybyggnad 1766–68 Murverk

Skön Me Omb. av långhus/kor (*) 1768 Murverk

Multrå Ån Omb. av långhus/kor  1768–75 Murverk

Viksjö brukskapell Ån Nybyggnad (*) 1771 Trä

Viksjö, Kapellagets kap. Ån Nybyggnad (*) 1771 Trä

Lagfors Me Nybyggnad 1772–73 Trä

Sollefteå Ån Nybyggnad 1773–78 Murverk

Skorped Ån Nybyggnad (*) 1775 Trä

Gålsjö Ån Nybyggnad (*) 1775–76 Trä

Tuna Me Nybyggnad 1776–78 Murverk

Selånger Me Nybyggnad 1780–81 Murverk

Arnäs Ån Nybyggnad 1782 Murverk

Stigsjö Ån Nybyggnad 1782–85 Murverk

Torp Me Nybyggnad 1782–85 Murverk

Häggdånger Ån Nybyggnad 1784–85 Murverk

Högsjö nya Ån Nybyggnad 1786–89 Murverk

Helgum Ån Nybyggnad 1786–90 Murverk

Holm Me Nybyggnad (*) 1790–92 Trä

Hässjö Me Nybyggnad 1792–95 Murverk

Timrå Me Nybyggnad 1794–96 Murverk

Björna Ån Nybyggnad (*) 1798–99 Trä

Bodum Ån Nybyggnad (*) 1798–99 Trä

Edsele Ån Nybyggnad 1799 Trä

Gudmundrå Ån Nybyggnad 1800–01 Murverk

Nora  Ån Nybyggnad 1804–06 Murverk

Gideå Ån Nybyggnad 1804–09 Trä

Nätra Ån Nybyggnad 1805–07 Murverk

Bjurholm Ån Nybyggnad (*) 1806–07 Trä

Fjällsjö Ån Nybyggnad 1817–18 Trä

Ådals-Liden Ån Nybyggnad 1817–20 Trä

Nordingrå Ån Nybyggnad 1820–25 Murverk

Mo Ån Nybyggnad 1824–26 Trä

Långsele Ån Nybyggnad 1826–27 Murverk

Resele Ån Nybyggnad 1834–41 Murverk

Trehörningsjö Ån Nybyggnad 1836 Trä

Ljustorp Me Omb. av långhus/kor 1838–40 Murverk

Skorped Ån Nybyggnad 1842–43 Trä

Härnösands domkyrka Ån Nybyggnad 1842–46 Murverk

Bjärtrå Ån Nybyggnad 1844–47 Murverk

Haverö Me Nybyggnad 1847–50 Murverk

Skön Me Nybyggnad 1847–50 Murverk

Svartvik Me Nybyggnad 1848–49 Trä

Styrnäs Ån Nybyggnad 1848–50 Murverk

Ytterlännäs nya Ån Nybyggnad 1848–54 Murverk

Indal Me Omb. av långhus/kor 1849 Murverk

Björna Ån Nybyggnad 1851–53 Trä

Helgum Ån Omb. av långhus/kor  1854 Murverk

Ramsele nya Ån Nybyggnad 1855–57 Murverk

Lidens nya Me Nybyggnad 1856–58 Murverk

Njurunda Me Nybyggnad 1856–62 Murverk

Hemsö Ån Nybyggnad 1856–65 Trä

Tab. 4. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1760–1860, 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 lång-
husets bredd. 

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

Asterisk anger att ny-, om- eller till-
byggnaden, såvitt känt, inte kvarstår i 
den nuvarande kyrkans stomme. 
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en bit upp på den branta älvstranden, sedan den nya byggts i ett betydligt 
högre läge ovanför älven (fig. 10). Även i Hässjö, Selånger och Skön valdes 
ny tomtplats för nybyggena.

Brukskapellet i Lagfors uppfördes av brukspatron Mathias Kropp d.y. 
i brukssamhället 1772–73 för järnbrukets folk men även för de byar inom 
Ljustorps socken som hade lång väg till sin kyrka. Svartviks brukskapell 
tillkom på bruksherrens bekostnad 1848–49 för befolkningen i det expan-
derande sågverkssamhället utanför Sundsvall.

De två fiskekapellen, Skeppshamn och Röviken (ej bevarat), byggdes i 
timmer på öar i Tynderö socken på 1760–80-talen, och ersatte enkla kapell 
tillkomna under 1600-talet. Kapellen brukades sommartid av fiskare från 
Gävle, Sundsvall och Härnösand, samt av de bofasta i trakten.

ångermanland
Som i de flesta norrländska landskap var nybyggandet i Ångermanland 
intensivare under 1700-talets andra hälft än under 1800-talet. Endast 2–3 
nya kyrkor tillkom per decennium efter år 1800, mot 6–7 under tiden dess-
förinnan. Säbrå stenkyrka som nybyggdes 1759 får läggas till gruppen, även 
om den här statistiskt förs till föregående period. Av träkyrkorna har nio 
rivits eller förstörts av brand. 26 nybyggda kyrkor är alltså bevarade. Till 
perioden hör därutöver fyra enkla fiskekapell. 

Under de första decennierna av 1700-talet dominerade träbyggandet 
helt, och även senare byggde man helst i trä när nya kapellag och annex 
bildades. Träkyrkorna byggdes för bruken längs älvarna (Graninge, Viksjö, 
Gålsjö, Högsjö, Gideå), i kustbandets fiskelägen (Barsviken, Skeppsmalen, 
Grunnan, Snöan) och i de stora skogssocknarna där avstånden var långa 
(Junsele, Fjällsjö, Tåsjö, Bodum). De enkla fiskekapellen är alla fyra beva-
rade, om än med delvis starkt förändrad inredning. Av övriga träkyrkor 
byggda före 1810 är kyrkorna kvar endast i Graninge (fig. 42, 47) och Gideå 
samt i Edsele, annex i Ramsele pastorat.

19 av de nya kyrkorna hade kända medeltida och fem eftermedeltida 
föregångare. Endast i få fall bevarades den äldre kyrkan då man byggt den 
nya. Högsjö, Ramsele och Ytterlännäs gammelkyrkor är satta istånd efter 
en period som ödekyrkor.

Äldre murverk har konstaterats ingå i fyra av de nya stenkyrkorna. Sol-
lefteå kyrka är en radikal ombyggnad av den medeltida kyrkan och räknas 
här som nybyggd. Även Multrå medeltida stenkyrka utvidgades åt två håll 
1768–75. I de flesta fall valde man dock att bygga ny kyrka på annan plats.

Kyrkornas storlek
Skillnaden i invånarantal mellan socknarna avspeglas som naturligt är i 
kyrkornas storlek. Något påtagligt samband är det dock inte fråga om. I 
Medelpad är de tidiga stenkyrkorna, byggda före 1800, för sin tid mycket 
rymliga, medan 1800-talskyrkorna är ganska måttligt tilltagna jämfört 
med t.ex. samtida kyrkor i Ångermanland. Kyrkan i Torp (fig. 48), land-
skapets folkrikaste församling, byggd 1782–85, och Lidens nya kyrka från 
1856–58, är landskapets två största kyrkor, med långhus på drygt 40 meter. 
Borgsjö kyrkas längdmått är omkring 30 meter. Träkyrkor och kapell är 
alla betydligt mindre än stenkyrkorna.

Ångermanlands, och stiftets, största kyrka är Nätra (1805–07; fig. 48, 
56) med en långhuslängd på 46 meter (7 fönsteraxlar), medan fiskekapellen 
och Tåsjö kapell är 10–15 meter långa. Under perioden ligger långhusläng-
den för de flesta stenkyrkor kring 30 meter. Huvudkyrkor byggde större än 
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annex kyrkor och kapell, även då folkmängden i respektive församling var 
ungefär densamma. Arnäs, som liksom Nätra hörde till den rika sörkörar-
bygden, byggde redan 1782 sitt långhus 38 meter långt (fig. 48). Andra väl-
bärgade moderförsamlingar byggde lika storslaget, Gudmundrå (1800–01) 
35 meter, Nora (1804–06) 42 meter. Nora hade 1805 1 500 invånare. Hel-
gum, annex under Ramsele med en församling på ca 500 personer, satsade 
1786–90 på en stenkyrka med fyra fönsteraxlar och långhus på 36 meter, 
men trappade under bygget ned till tre fönsteraxlar och slopade tornet. De 
utelämnade partierna byggdes till 1854, då folkmängden stigit till 1 200.

Nätras längd överträffades inte, men flera andra av 1800-talets försam-
lingskyrkor fick väl tilltagna långhuslängder: Nordingrå 42 meter (1820–25, 
1200 invånare), Härnösands domkyrka 40 meter (1842–46, 2100 in vånare; 
fig. 48), Ytterlännäs nya 40 meter (1848–54, 1300 invånare), Ramsele 42 
meter (1855–57, 1500 invånare). Rymliga läktare och ökad bredd i kyrko-
rummet gav i Härnösand och Ramsele extra stort antal sittplatser. Läktare 
på tre sidor fanns även i Hemsö kapellförsamling, bildad 1845, där det lilla 
träkapellet började byggas 1856, då kapellförsamlingen hade 450 medlem-
mar. Tills dess hade man trängts i Högsjö kyrka, byggd 1786–89 med en 
långhuslängd på 30 meter. Högsjö- och Hemsöborna utgjorde 1840 en för-
samling på 1800 personer.

De socknar som av olika skäl inte byggde nya kyrkor under perioden var 
endast ett tiotal. Hälften var mindre socknar där de medeltida kyrkorna 
väl förslog för den växande befolkningen. Men hit hör också flera av de 
folkrikaste och mest välmående socknarna, och man kan förundras över att 
dessa behöll sina medeltida kyrkor (exempelvis Anundsjö, Sidensjö, Tors-
åker), eller ersatte dem först in på nästa period (Själevad, Vibyggerå). Dessa 
medeltidskyrkor har en långhuslängd på 20–25 meter, utom Själevad som 
var 30 meter lång. I grannsocknar med jämförbar folkmängd nybyggdes 
stenkyrkor med en långhuslängd på 35–45 meter. 

I flera fall företogs begränsade om- och tillbyggnader av medeltidskyr-
kan: Ed fick en ny timrad sakristia på 1760-talet och förlängdes och fick 
nytt tak och inredning på 1790-talet, Anundsjö försågs med sakristia 1772, 
Ulvö kapell fick ett vapenhus 1767, Torsåkers yttertak sänktes 1793 och 
gavlarna ändrades 1815, Ytterlännäs gamla fick nytt tak 1773, Dal välvdes 
i början av 1800-talet. Givetvis förnyades också inredning och inventarier 

Fig. 47. Graninge brukskapell stod 
klart 1761, bekostat av järnbrukets 
ägare. Den åttkantiga träbyggnaden 
är klädd med vitmålad liggande panel 
och hade från början spåntak. Foto 
Åke Johansson 1987.
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i de flesta äldre kyrkorna både en och flera gånger under perioden. Läktare 
tillbyggdes för att ge flera sittplatser och för att rymma orgel.

Härnösands stift och kyrkobyggandet
Sedan stiftets tillkomst var Säbrå i Ångermanland prebende och sommar-
residens för stiftschefen, som efter 1772 titulerades biskop. Biskopsbosta-
den, byggd 1813 av Simon Geting, finns ännu bevarad. Efter 1808 blev 
i stället Nora biskopsprebende, lagom till att den stora nya kyrkan i sock-
nen stod klar. Periodens förste biskop, den färgstarke och energiske Olof 
Kiörning (1746–78), var drivande i kyrkobyggnadsfrågor och manade till 
nybyggnad och upprustning vid visitationer och prästmöten. Kiörning var 
berest och väl insatt i Stockholms kulturliv. De följande biskoparna – Erik 
Hesselgren, Carl Gustaf Nordin, Erik A. Almquist – var också högt bildade 
med goda kontakter till huvudstaden, kulturellt intresserade men mindre 
aktiva beträffande kyrkobyggandet. Detsamma gällde Frans Michael Fran-
zén, mest känd som skald och vid sitt tillträde i Härnösand år 1832 60 år 
fyllda och sjuklig.

Det kyrkobygge som domkapitlet från 1700-talets slut mest ägnade sig 
åt var Härnösands domkyrka. 1500-talskyrkan i staden, den provisoriska 
domkyrkan, var sedan länge för trång och förfallen, och olika projekt för 
nybyggnad lades fram, bl.a. av Christoffer Loëll och Carl Fredrik Sundvall. 
1835 fattades beslut om nybyggnad, men det dröjde till 1842 innan man 
bland de många projektförslagen från lokala byggmästare och från Över-
intendentsämbetet valde Johan Adolf Hawermans projekt. Domkyrkan 
invigdes av ärkebiskopen i närvaro av biskop Franzén 1846. Den är uttryck-
ligen gestaltad som katedral och stadskyrka, men dess exklusiva formspråk 
har ändå haft viss betydelse för stiftets senare byggda sockenkyrkor.

Liksom i landet i övrigt var pastoraten i Ångermanland indelade i fyra 
klasser med löner i fallande skala. För de två första klasserna krävdes höga 
akademiska meriter. Den första klassen var dessutom regala pastorat som 
tillsattes av kungen, som regel med präster som tjänstgjort i Stockholm. Dit 
hörde utom Härnösand bl.a. Säbrå, Nordingrå och Nora. Församlingarna 
Häggdånger och Stigsjö, som bildades ur Säbrå 1808, blev då prebenden åt 
teologie lektorer vid Härnösands gymnasium. Till de konstitoriella pastora-
ten i klass 2 hörde bl.a. Arnäs, Sollefteå och Nätra. Det går att finna sam-
band mellan kvalificerade präster och påkostade nybyggen och inredningar 
i dessa högt klassade pastorat, men även i pastoraten i klass 3 och 4, där 
enbart tjänsteår avgjorde vid prästtillsättningen, finns satsningar på stora 
kyrkbyggen och rik inredning, t.ex. i Gudmundrå, Resele och Ramsele. 
Socknens befolkningstal och ekonomi var den helt avgörande faktorn vid 
nybyggnadsföretag. 

Väckelserörelsen bidrog till att fylla kyrkorna och aktualisera nybygg-
nadsbehov, men sambandet är sällan särskilt tydligt. I Ångermanland var 
väckelsen huvudsakligen inomkyrklig och mest livskraftig ca 1820–60. Ett 
tiotal läsarpräster var särskilt aktiva och stöddes av biskoparna Almquist 
och Franzén. Den ledande prästen var den i alla läger varmt uppskattade 
Pehr Brandell från Piteå, huvudsakligen verksam i Nora 1819–38, där 
den 1806 färdigställda stora kyrkan ofta fylldes av över 2 000 gudstjänst-
besökare, många långväga ifrån. Lika vältalig var Brandells lärljunge Johan 
Olof Ruuth i Multrå på 1840–50-talen. Den lilla medeltidskyrkans 130 
platser förslog inte långt, man fick öppna fönstren så att alla de som inte 
fick rum inne i kyrkan ändå kunde höra predikan. Först 1863–67 byggdes 
den nya kyrkan med ett 30 meter långt långhus.

Fig. 48. Ett urval kyrkor uppförda 
eller planförändrade under perioden 
1760–1860 återgivna i skala 1:800. I 
Attmar, Borgsjö, Haverö, Indal, Stig-
sjö, Torp och Tuna kvarstår medeltida 
murverk. 
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Torp, Medelpad, uppförd 1782–85.

Borgsjö Medelpad, uppförd 1766–68.

Tuna, Medelpad, uppförd 1776–78.

Haverö, Medelpad, 
uppförd 1847–50.

Björna, Ångermanland, 
uppförd 1851–53.

Gideå, Ångermanland,
uppförd 1804–09.

Härnösands domkyrka,
Ångermanland, uppförd 1842–46.

Arnäs, Ångermanland, uppförd 1782.

Häggdånger, Ångermanland, 
nybyggd 1784–85.

Attmar, Medelpad,
uppförd 1760–62.

Indal, Medelpad, uppförd 1761–63, 
ombyggd i väster 1849.

Stigsjö, Ångermanland, uppförd 1782–85.

Nätra, Ångermanland, uppförd 1805–07.

Hemsö, Ångermanland,
uppförd 1856–65.
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Bruksägarna var angelägna om att uppföra kapell för bruksarbetarna, 
särskilt när avstånden var långa till närmsta kyrka. Från stiftet såg man 
positivt på dessa initiativ, men satte som villkor att församlingskyrkan inte 
skulle missgynnas. Bruksfolket måste bidra till församlingskyrkans under-
håll och se till att alla uppgifter för kyrkobokföringen anmäldes till för-
samlingsprästen. Domkapitlet försäkrade sig i övrigt alltid om att nybil-
dade annexkyrkor och kapell hade tillräckligt ekonomiskt underlag för att 
avlöna präst och hålla honom med lämplig bostad. På Graninge hölls guds-
tjänster i bruksherrgården, till dess brukspatron lät uppföra kapellet, invigt 
1761. Bruket avlönade prästen och ordnade hans bostad. 

Byggmästare, arkitekter och kyrktyper
Som i landet i övrigt präglades 1700-talets byggande av de lokalt verk-
samma byggmästarnas insatser även om Överintendentsämbetet i Stock-
holm formellt granskade och även ofta korrigerade deras insända ritningar. 
Gradvis ökade ämbetets inflytande, och under 1800-talet blev det allt van-
ligare att ritningar uppgjordes av dess arkitekter. De följdes sedan lokalt 
mer eller mindre noga av byggmästarna.

medelpad
Den ökande byggnadsaktiviteten i mellersta Norrland kring 1700-talets 
mitt gjorde att behovet av skolade byggmästare tilltog. Byggmästarklanen 
Romberg från Leksand som verkade i Medelpad sedan 1740-talet fick som 
framgått av föregående kapitel medtävlare när den i Stockholm utbildade 
Daniel Hagman blev stiftsbyggmästare 1756, med bas i Sundsvall. Hans 
kyrkor i landskapet blev förebildliga för kyrkobyggandet även i övriga delar 
av stiftet. Hagmans tornlösa salkyrkor med höga valmade tak, inspirerade 
av Carl Hårlemans herrgårdsarkitektur, hör till det norrländska 1700-talets 
mest kända och älskade byggnader. De harmoniska kyrkorummen har 

Fig. 49. Borgsjö kyrka, byggd 1766–
68 är Daniel Hagmans mest kända 
kyrkobyggnad. Den tornlösa kyrkan 
med sitt valmade tak och takryttare 
har inspirerats av Carl Hårlemans 
herrgårdsarkitektur. Foto Sverker 
Michélsen 2011.
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centralkyrkokaraktär, med tre travéer, den mittersta störst, med för tiden 
ålderdomliga stjärnvalv. 

De första Hagmankyrkorna tillkom på 1760-talet i Attmar (fig. 37, 48) 
och Borgsjö (fig. 38, 48–49), något senare i Indal (fig. 48) och Tuna (fig. 48). 
De två senare försågs i efterhand med torn, i enlighet med vad som förorda-
des från Överintendentsämbetet från ca 1780.

Hagmans son Per Hagmansson och hans medarbetare Simon Geting var 
lyhörda för ämbetets direktiv och lämnade den hagmanska kyrko modellen 
till förmån för den nyklassicistiska långhuskyrkotypen med västtorn. De 
övergav även murade valv och valde enligt ämbetets rekommendationer 
hellre putsade flacka trätunnvalv. Exempel är kyrkorna i Hässjö och Timrå 
från 1790-talet. Hässjös lanternintorn är ett av de tidigaste i stiftet. Timrås 
öppna lanternin i form av ett litet rundtempel tillkom vid en ombyggnad 
1833–35.

Den byggnadsfirma som drevs i Gävle av Daniel Lundqvist och Johan 
Christoffer Loëll byggde på 1780-talet ett par kyrkor i Medelpad: Selånger 
och Torp, bägge med torn med rokokomässigt klockformad tornhuv. Här 
liksom i Tuna byggde man efter ritningar från Överintendentsämbetet, 
utförda av Olof Tempelman på 1770-talet. I övrigt är få ritningar från 
ämbetet dokumenterade före 1800 (Hässjö, Timrå).

Norrlands många skickliga bondebyggmästare har inte i någon näm-
värd omfattning varit verksamma i Medelpad. Pål Pehrsson i Stugun byggde 
1790–92 träkyrkan i Holm (riven 1903), och den välbevarade ståtliga 
klock stapeln i Borgsjö 1782. 

Efter det långa byggnadsuppehållet efter 1800 möter nya byggmästar- 
och arkitektnamn. Jacob Norin byggde Haverö och Sköns kyrkor på 1840-
talet efter ritningar från Överintendentsämbetet. Dessa kyrkor följer ännu 
helt det nyklassicistiska mönstret, så när som på att tornen avslutas med 
smäckra spiror med lätt gotiserande former. Nygotiska drag fanns även i 
den samtidigt uppförda brukskyrkan i Svartvik, dock oklart i hur hög grad 
– kyrkan förändrades vid ombyggnader på 1870-talet och senare.

Uppbrott från den nyklassicistiska schablonen förmärks även i Lidens 
kyrka, byggd 1856–58 efter ritningar av Stockholmsarkitekten J. E. Söder-
lund (fig. 50). Byggmästare var Johan Nordell från Norrala, som studerat 
i Stockholm 1851. Lidens nya kyrka med sina komplexa rumsbildningar 
och rika ljusföring ansluter till Härnösands domkyrka av Johan Adolf 
Hawerman (fig. 48, 51) och Hamrånge kyrka i Hälsingland av Johan Fred-
rik Åbom, bägge från 1840-talet. Åbom ritade 1856 Njurunda nya kyrka i 
snarlikt utförande.

Liksom i hela Härnösands stift är salkyrkoplanen med rak korvägg den 
vanligaste i Medelpads nybyggda kyrkor (nio). Från detta mönster avviker 
Torp, som har korta korsarmar, Selånger med rundat kor, Liden med sma-
lare femkantigt kor och Lagfors med åttkantig plan. Av salkyrkorna har 
Hagmankyrkorna sakristia i norr, medan de flesta senare byggda har sakri-
stia i mittaxeln, öster om korväggen, i likhet med flertalet kyrkor i stiftet. 
Svartvik och Torp skiljer sig från övriga kyrkor i landskapet genom torn i 
öster, över koret. Alla Medelpads kyrkor från tiden är normalt orienterade 
i öst-väst, utom Svartviks, som har koret i norr.

ångermanland
Även i Ångermanland fick Överintendentsämbetet med tiden ökat infly-
tande. Granskning och justering av insända projekt utfördes av olika kon-
duktörer, ofta anonymt som ett uttryck för myndighetens kollektiva stil-
uppfattning. I Ångermanland reviderade Per Wilhelm Palmroth ritningarna 
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till Nordingrå, Långsele och Ådals-Liden, Samuel Enander bearbetade rit-
ningar till Bjärtrå, Gustaf Bohman till Nora, Daniel Forsman till Nätra, 
Axel Nyström till Resele och Hemsö, Johan Fredrik Åbom reviderade rit-
ningarna till Skorped, Styrnäs och Ytterlännäs. Ju senare projekt desto mer 
satte ämbetet sin prägel på projektet. Bröderna Johan Adolf och Ludvig 
Hawerman uppgjorde ritningarna för Härnösands domkyrka respektive 
Ramsele. Den förra byggdes av korpralen och byggmästaren Lagerstrand, 
den senare av Stockholmsbyggmästaren Atterberg med den lokalt mycket 
verksamme Anders Jakob Åkerlund som kontrollant. Fredrik Wilhelm 
Scholander ritade Björna, byggt av en byggmästare från Åsele i Lappland.

Många av de tidiga träkapellen och flera klockstaplar uppfördes av den 
inhemske bondebyggmästaren Pehr Zachrisson från Anundsjö socken, verk-
sam ca 1760–80. Hans timrade kapell i Junsele, Viksjö och Skorped var alla 
åttkantiga med höga, valmade tak. Zachrissons byggen förföll snabbt och 
är alla borta; de tycks ha varit dåligt konstruerade. Hans staplar, bevarade 
i Anundsjö och Nordmaling, har haft bättre hållfasthet. Det finns ett tiotal 
klockstaplar från perioden bevarade i Ångermanland, de flesta invid medel-
tida kyrkor (t.ex. Boteå, Grundsunda, Skog, Överlännäs).

Den mer kände kyrk- och stapelbyggmästaren Pål Pehrsson i Stugun 
från Jämtland gästspelade i Ångermanland. Han byggde den ståtliga klock-
stapeln i Multrå och Edsele kyrka i trä samt Helgums kyrka (1786–90) i 
sten, tornlös med klockstapel (torn tillkom 1854). Bägge kyrkorna uppför-
des efter ritningar som justerats av Överintendentsämbetet, i tidens stil med 
torn med huv och liten lanternin. Det var dock inte de första exemplen.

Den gustavianska långhuskyrkotypen med torn med huv introducerades 
i Ångermanland på 1780-talet av Pehr Hagmansson i stenkyrkorna i Arnäs 
i linbygden Nolaskogs, och de två medelstora kustsocknarna nära Härnö-
sand, Stigsjö och Häggdånger. Båda kyrkorna har de för upphovsmannen 
typiska höga fönsternischerna i fasaden. Fadern Daniel Hagman, stifts-

Fig. 50. Lidens nya kyrka byggd 1856–
58, ritad av arkitekt J. F. Söderlund, 
med femsidigt kor med överljus och ett 
rikt arbetat torn med spira. Foto Sver-
ker Michélsen 2011.
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byggmästaren i Sundsvall, hade gjort förslag redan på 1760-talet till flera 
av de kyrkor som sonen senare kom att bygga. Daniel Hagmans spe ciella 
tornlösa kyrkotyp återfinns i Säbrå, klar 1759 (torn tillkom senare) och 
i den genomgripande ombyggnaden av Sollefteå kyrka 1773–78. I övrigt 
finns inga bevarade byggen av Hagman i landskapet. 

Hagmanssons yngre kollega, ångermanlänningen Simon Geting, stod för 
de flesta stenkyrkobyggena efter 1800. Gudmundrå ritades av Geting och 
byggdes 1800–01 i utkanten av det växande brukssamhället Kramfors. Här 
möter det första nyklassicistiska tornet, där huven bytts mot plant torntak 
med lanternin. Geting byggde ytterligare tre stora stenkyrkor av samma typ, 
alla i kustzonen. Nätra, periodens största kyrka i Ångermanland, byggdes 
av Geting 1805–07 i en av sörköreriets mest blomstrande socknar.

Getings sista kyrka tillkom i inlandssocknen Resele 1834–41, där sonen 
Lars David Geting fullföljde arbetet. Geting byggde dessutom till torn till 
tre kyrkor (varav två av trä). I Nordingrå vid kusten byggde Geting efter 

Fig. 51. Härnösands domkyrka fick 
sin status som stiftets främsta kyrka 
framhävd av det klassiska formsprå-
ket med kolonnburen tempelfronton 
och dubbla västtorn. Kyrkan byggdes 
1842–46 efter ritningar av Johan 
Adolf Hawerman. Foto Malin Geze-
lius/Medströms Bokförlag, 2008.
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ritning utförd 1795, troligen av Gävlebyggmästaren Christoffer Loëll. Kyr-
kans plantyp med sidoställt torn har Loëll använt i flera av sina kyrkor i 
Hälsingland, och även i ett outfört förslag till Härnösands domkyrka från 
1790-talet.

De mindre kyrkor av trä och sten som byggdes in på 1840-talet är enkla 
variationer på samma klassicistiska tema som Hagmansson och Geting och 
deras efterföljare tillämpade. Eftersläpning stilmässigt beror ibland på att 
bygget förhalats, som t.ex. Bjärtrå, byggd 1844–47 efter ritning från 1833. 
Traditionens seghet avspeglades inte minst i de många projekt som under 
1830-talet lades fram och diskuterades för Härnösands domkyrka. Flertalet 
visar nyklassicistiska långhuskyrkor, lika dem som byggts ute i socknarna 
men större.

När man till sist bestämde sig för att genomföra Härnösands domkyrkas 
nybygge 1842–46 (fig. 48, 51) stannade man som nämnts för ett projekt 
utfört av Johan Adolf Hawerman vid Överintendentsämbetet, som tydligt 
markerade en nyorientering samtidigt som den klassicistiska linjen fullfölj-
des. Hawerman var skolad och påverkad av sin morbror Fredrik Blom, vid 
denna tid t.f. överintendent vid Överintendentsämbetet. Domkyrkans sär-
ställning framhävs inte genom storlek – långhuset mäter 42 meter exklusive 
koret – utan av den rika exteriören med tempelfronton, dubbla västtorn och 
kupol som svarar mot en lika komplex treskeppig interiör med korsarmar 
och rundat kor. Ljuset som faller in från de många stora fönstren skiktas 
och bryts genom kolonnarkaderna och läktarna som löper ända fram till 
korrundeln.

Denna vilja till ett rikare formspråk utgick från Överintendentsämbetet 
och får nedslag i alla de norrländska landskapen på 1850-talet. I Ånger-
manland är den stora treskeppiga kyrkan i Ramsele, byggd efter ritningar 
1854 av Johan Adolf Hawermans bror Ludvig, det främsta exemplet. Exte-
riören är dock ännu ganska traditionell. I liten skala har träkyrkan i Hemsö 
från 1856–65 tagit upp effekten med smala sidoskepp med läktare över (fig. 
48). Den ritades och byggdes av en lokal byggmästare. 

Nygotiska drag som allmänt börjar förekomma vid denna tid inskränks 
till detaljer och dekor. Domkyrkans takryttare i gjutjärn är nygotisk till sin 
karaktär och har satt sina spår i flera sockenkyrkors tornspiror. Styrnäs 
stenkyrka från 1848–50, ritad av Johan Fredrik Åbom, har smal tornspira 
på åttkantig lanternin (fig. 7), men är i övrigt föga präglad av nyoriente-
ringen. Inte heller i träkyrkornas exteriör märks mycket av de nya möjlig-
heterna att mönsterlägga panel och arbeta med lövsågad dekor i gotise-
rande former. Ansatser finns i interiören i Scholanders Björna från 1851–53, 
medan Hemsö helt saknar nygotiska inslag. Ritningen till Hemsö gjordes av 
Axel Nyström vid Överintendentsämbetet i nygotik, men den lokale bygg-
mästaren fick ritningen först då bygget redan var långt gånget enligt ett mer 
traditionellt koncept.

Före 1840-talet förekom huvudsakligen två plantyper i Ångermanland: 
den enskeppiga långhuskyrkan med rakslutet kor och torn, samt åttkan-
tig kyrka utan torn. Den åttkantiga planen finns i tre bevarade brukska-
pell byggda i trä (t.ex. Graninge, fig. 42, 47), och har funnits i flera av 
de försvunna träkyrkorna. Plantypen anses härröra från reformert kyrko-
byggande, infört med vallonska järnbruksidkare och praktiserad bl.a. av 
den österbottniska byggmästaren Hans Biskop, verksam i Norrland under 
1700-talets förra hälft. Åttkanten ger också konstruktiva fördelar i tim-
merbyggande, genom att de trubbvinklade hörnen förstyvar väggarna då 
ett större rum skall bildas.

Långhustypen användes både i trä- och stenbyggen och var väl etablerad 
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sedan tidigare perioder. De tidigaste stenkyrkorna, Arnäs (fig. 48), Hägg-
dånger (fig. 48) och Stigsjö (fig. 48), har ännu sakristia i traditionellt norr-
läge, med undantag för Sollefteå som redan kring 1770 fick östsakristia i 
Daniel Hagmans ombyggnad. Det nuvarande koret och nordsakristian till-
kom 1907. Den av Överintendentsämbetet rekommenderade symmetriskt 
placerade östsakristian, smalare än långhuset, blev det normala i övriga 
långhuskyrkor liksom i åttkantkyrkorna (utom Viksjö). I Långsele och 
Resele som har östtorn ligger sakristian i tornets bottenvåning. I Ådals-
Liden har sakristian samma bredd som långhuset; tornet rider på detta öst-
parti. Långhuskyrkorna har alla utom Sollefteå torn. Nordingrå har tornet 
mitt på långsidan, domkyrkan har ett kraftigt torn över korsmitten och två 
mindre västtorn. 

Efter 1840 prövas några andra planvarianter: smalare kor med sakristia 
på nordsidan (Bjärtrå, Björna; fig. 48), och treskeppighet: Hemsö (fig. 48), 
Härnösand (fig. 48), Ramsele.

Kyrkogårdar
Kännetecknande för de norrländska kyrkogårdarna är de gediget utfor-
made ingångarna till kyrkogården. De har vanligen tillkommit och förskö-
nats under perioden, men bruket fortsatte efter 1860. Ingångarna markeras 
antingen av fyrkantiga murade grindstolpar eller av murade portaler, bägge 
typerna putsade i vitt och försedda med konstfullt smidda gallergrindar, 
ofta med ett förgyllt krön i form av strålsol eller kungamonogram. I själva 
gallergrinden är ofta kyrkans namn inlagt i smidda bokstäver. Smidesjärnet 
tillverkades vid traktens järnbruk. Några av de vackraste ingångarna finns 
i Nordingrå, Nätra och Säbrå. Arnäs har hela tre ingångsportar. Vid Mo 
kyrka är porten utförd i trä.

Bland byggnaderna på kyrkogården finns flera klassicistiska gravkor, 
t.ex. det som uppfördes för brukspatron Wikner på Skogs kyrkogård 1852.

Inredningar
Den norrländska rokokon som initierades av målaren Carl Hofverberg och 
nådde full mognad med bildhuggaren Johan Edler d.ä., finns företrädd i 
både Medelpad och Ångermanland. Johan Edler utförde drygt femtio arbe-
ten i Härnösands stift under åren 1758–96, varav sex altaruppsatser och tre 
predikstolar dokumenterats i Medelpad, sex altaruppsatser och sex predik-
stolar i Ångermanland (Nodermann). Johan Edlers altaruppsatser var till 
en början utförda i rik rokoko med spänstigt böljande kontur med kvar-
dröjande barocka drag, senare i stramare klassicism med överstycken burna 
av kolonner.

medelpad
En av de mest helgjutna och välbevarade inredningarna med både altar-
uppställning och predikstol av Edler från 1780-talet finns kvar i Borg-
sjö (fig. 38). En av landets vackraste rokokoaltaruppsatser är den i Stöde 
kyrka, utförd av Edler 1763 med altartavla av Hofverberg (fig. 52). Edler 
har lärt mycket av den äldre mästaren Jonas Granberg, som bl.a. utförde 
altaruppsatsen i Indals kyrka 1748–52. En mer provinsiell bildhuggare var 
Olof Berggren från Borgsjö, som stod för bl.a. altaruppsats och predik-
stol i Selånger från 1790-talet. Delar av förnämlig 1700-talsinredning finns 
även kvar i Attmar, Tuna och i brukskapellet i Lagfors, samt i Ljustorp och 
 Tynderö.

Fig. 52. Altaruppsatsen i Stöde kyrka 
utfördes 1763 av den norrländska 
rokokons två främsta mästare, bild-
huggaren Johan Edler och målaren 
Carl Hofverberg. Foto Åke Johansson 
1989.
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I övrigt präglas Medelpadskyrkorna av den stramare klassicismen och 
empiredekoren från tiden efter 1825, med mästare som Jonas Edler, Olof 
Hofrén och G. M. Kjellström. Jonas Edler stod för altaruppställningen i 
Hässjö kyrka, utförd 1825. Det ursprungliga altarkorset med kvinnofigur 
föreställande ”Hoppet” har utbytts mot en modern altartavla. Timrå, Torp 
och Tuna har alla inredning av hög klass från tiden 1820–50. En välbeva-
rad senempireinredning från 1850 finns i Haverö, med den flitige hälsinge-
målaren Albert Blombergssons altarmålning, en kopia efter Fredric Westins 
Kristi himmelsfärd i Kungsholms kyrka i Stockholm. 

De raka korväggarna i Medelpads kyrkor har inte utnyttjats för dekor 
kring altaruppsatsen i samma utsträckning som i övriga landskap i stif-
tet. Skenarkitektur med draperimålning av jämtländsk klass finns enbart i 
Selånger, troligen utförd av Jonas Wagenius som fond för altaruppställning 
av Olof Berggren 1790. En magnifik skenarkitektur på korväggen utfördes 
så sent som 1852 i Torps kyrka, men övermålades 1900. Även i Lidens 
kyrka från 1856–58 finns ett parti med skenarkitektur i det smala, rundade 
koret. 

Lidens kyrka är som nämnts en exponent för förnyelsen kring 1850. 
Koret flankeras av sidoläktare och belyses av överljus i korrundeln. Ett 
altarkors i silhuett mot korfönstret utgör altarprydnad. Dekoren är dock 
alltjämnt klassicerande. Blott i Svartviks brukskyrka tillämpas nygotik i 
den enkla men uttrycksfulla träinredningen, som dock huvudsakligen till-
kom på 1870-talet.

Ett tiotal predikstolar från perioden är bevarade i funktion, varav tre 
av Johan Edler (Borgsjö, Ljustorp, Stöde). Tre är gustavianska (Attmar, 
Selånger, Tuna), medan Haverö, Liden, Timrå och Torp har empirepredik-
stolar, alla av hög klass. Altarpredikstolar har inte varit vanliga i Medel-
pad; såvitt känt har det funnits sådana endast i Skön och Svartvik, men de 
avlägsnades på 1930-talet respektive 1872.

Västpartiets inredning med orgelläktare, orgelfasad och trappor är full-
ständigt bevarad i Borgsjö. Läktarbarriären pryds av infällda målningar. 
Hässjö, Skön och Timrå har också rikt ornamenterade ursprungliga läk-

Fig. 53. Stigsjö kyrka uppfördes  
1782–85 efter ritningar av Per Hag-
mansson. Jonas Edler står för predik-
stolen och altaruppsatsen, tillkomna 
kring 1803. Den rokokomässiga pre-
dikstolen påminner om Jonas fader 
Johan Edlers predikstolar, medan 
altaruppsatsen med korset med svep-
duk och sörjande kvinna har mer klas-
sicerande former. Foto Åke Johansson 
2015.
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tarbarriärer. Västpartiet i dessa kyrkor har förändrats genom läktarunder-
byggnader, något som endast sju kyrkor i Medelpad undsluppit.

Sju kyrkor har orgelfasader från tiden, de äldsta i Borgsjö och Tuna (fig. 
53) (1790-talet). I Torp fanns från 1828 en orgelbyggarverkstad ledd av J. G. 
Ek, lärling till P. Z. Strand i Stockholm, som byggt orgeln i Torp samma 
år. Eks verkstad försåg en stor del av Norrland med orglar. Ek byggde bl.a. 
orgeln i Selånger från 1838, med en modell med genombruten fasad, så att 
organisten kunde sitta vänd mot koret. Den fasadtypen förekom tidigast i 
Oviken i Jämtland som ritades 1794 vid Överintendentsämbetet. Vackra 
1800-tals orgelfasader finns i Skön, Timrå och Torp.

ångermanland
Interiörerna i periodens kyrkor i Ångermanland har genomgått många för-
ändringar, men ett tiotal av de nybyggda kyrkorna har bibehållit inred-
ning från tiden någorlunda intakt. Mycket välbevarade interiörer som ger 
en god helhetsbild av tidens inredningskonst finner man i Häggdånger 
från 1790-talet och Nätra och Ådals-Liden från 1820- respektive 40-talen 
samt Hemsö från 1850-talet. I det närmaste lika väl bibehållna är Gran-
inge, Gudmundrå, Helgum, Högsjö, Långsele, Nora, Nordingrå, Ramsele, 
Resele, Skorped, Sollefteå och Stigsjö (fig. 53). Styrnäs är återrestaurerad 
till i det närmaste ursprungligt skick. I de övriga har mindre förändringar 
gjorts, eller interiörerna helt förändrats, särskilt vad gäller korpartiets 
utformning. I kyrkor byggda före eller efter 1760–1860 finns också inred-
ning från denna period av hög klass (t.ex. i Själevad, Sånga, Säbrå, Torsåker 
och Överlännäs). Ett exempel på enklare folkkonst är de betagande naiva 
väggmålningarna från 1779 i Trysunda fiskekapell.

Några få av konstnärerna under perioden var födda i Ångermanland; 
t.ex. bildhuggarna Jon Göransson Westman och hans son Pehr Westman. 
Olof Hofrén var från Hälsingland men sedan 1845 bosatt i Säbrå. Många 
andra norrländska konstnärer tog uppdrag i landskapet.

Vid 1700-talets mitt var fortfarande den stora skulpterade altarupp-
satsen i barockens tradition den favoriserade altarprydnaden. I Sollefteå 

Fig. 54. Tuna kyrka byggdes 1776–
78, orgelfasaden tillkom 1796–1800, 
ritad av Lars Fredrik Hammardahl. 
Under läktaren nischer i skenarkitek-
tur, utförda 1794 av Jonas Wagenius. 
Foto Åke Johansson 2011.
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och Överlännäs finns både predikstol och altaruppsats kvar, utförda på 
1780-talet av Johan Edler. Besläktad är Pehr Westmans altaruppsats i 
Häggdånger från 1797, vars effekt förstärks av en draperimålning av Jonas 
Wagenius. Prov på Jonas Edlers arbeten finns i Stigsjö och Gudmundrå.

Johan Edler utförde på 1760–70-talen rikt skulpterade ramverk kring 
korfönstren i medeltidskyrkorna i Ullånger, Vibyggerå och Själevad (den 
sistnämnda överflyttad till nya kyrkan och då försedd med altartavla). Kom-
positionen med inramat korfönster var omtyckt och finns i flera andra äldre 
kyrkor som nyinreddes vid denna tid (Torsåker, Boteå, Anundsjö, Skog). 
Motivet lanserades på 1740-talet av Magnus Granlund (se föregående kapi-
tel). Efter 1770 blev fönster i östväggen allt ovanligare; mittfönster fanns 
endast i Viksjö kapell från 1771 och återkom efter långt uppehåll i Björna 
kapell 1851–53. Två fönster som flankerar altaruppställningen finns i Arnäs 
och Stigsjö, bägge påbörjade 1782, Häggdånger 1784–85, samt långt senare 
i Hemsö 1856–62. I övrigt valde man hellre fönsterlösa väggar utan blän-
dande motljus.

Dessa breda, rakt avslutade sidobelysta korväggar lämpade sig väl för 
målad dekor med arkitektur eller draperier kring altaret. I Ångermanland 
finns inte fullt lika rika och färgstarka scenografiskt målade korväggar som 
i Jämtland, men ett tiotal dekorationer i denna art finns bevarade i kyr-
korna byggda under perioden, de flesta tillkomna efter 1820. Märkligast är 
jämtarna Per och Göran Sundins skenarkitektur föreställande Upplysning-
ens tempel från 1826 i Ådals-Liden (fig. 55).

Skenarkitektur över väggens hela bredd med skenperspektiviskt välvt 
rum eller båge över altartavlan målades på 1840-talet bl.a. i Nätra (fig. 56), 
Styrnäs och Långsele av den produktive och skicklige Olof Hofrén. Hans 
korväggar har grisaillekaraktär i dämpade gråtoner med förgyllda listverk, 
både när de var utförda som illusionistiskt måleri och som snickrat ram-

Fig. 55. Ådals-Lidens kyrka uppför-
des 1817–20 efter ritningar av Simon 
Geting. Korväggens skenarkitektur 
målades 1826 av Per och Göran 
Sundin. Enligt ett samtida protokoll 
föreställer målningen ”ett tempel, 
där en förlåt, som tillförne beslöjat 
upplysningen nu till det mesta är upp-
dragen, för att utmärka upplysningens 
stigande”. Predikstolen tillkom 1844, 
utförd av Zachris Persson. Foto Åke 
Johansson 1992.
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verk. Ofta fick de snickrade skärmväggarna en tredelad form med högre 
bågfält i mitten, en idé som Hofrén fått från Johan Fredrik Åboms förslag 
för Ytterlännäs altarprydnad 1847 (Telhammer 1997). Han utförde även rit-
ningar till altaruppställningar (Bjärtrå) och predikstolar. Lars Erik Hofrén 
förde vidare samma typ av korväggsdekor, bl.a. i Nora kring 1860. Motivet 
behöll sin popularitet länge – vid 1800-talets slut målades hela korväggen i 
Fjällsjö med sådan skenarkitektur.

Altarprydnaderna både i altaruppställningar och i skenarkitekturfonder 
var till en början ofta enkla altarkors, skulpterade eller målade. Nio sådana 
har funnits, fem finns kvar (t.ex. i Nätra, Långsele och Nordingrå). I Stigsjö 
står vid korsets fot en kvinnogestalt med Hoppets ankare, ett motiv som 
Jonas Edler använt i andra norrländska kyrkor (t.ex. Lit i Jämtland och 
Gnarp i Hälsingland). Altartavlor med bibliskt motiv förekom under hela 
perioden, men från 1700-talet är endast den i Häggdånger bevarad. Altar-
tavlor från tiden efter 1800 finns kvar på ursprunglig plats i fem kyrkor 
(Bjärtrå, Graninge, Helgum, Resele, Styrnäs).

Den hos Fredric Westin i Stockholm utbildade Svante Albert Blom-
bergsson har målat otaliga kopior efter Westins kända altartavlor, främst 
Kristi uppståndelse i Kungsholms kyrka i Stockholm, med karakteristisk 
omramning, en båge med änglahuvuden buren av kopplade kolonner, ritad 
av Carl Christoffer Gjörwell. I Ångermanland finns en sådan altaruppsats 
med altartavla av Blombergsson bevarad i Resele. Westins altarprydnader 
(i t.ex. Högsjö, Styrnäs) var förebilder även för Olof Hofrén, som utbildats 
hos Blombergsson.

Altarpredikstolar har, liksom i Medelpad, varit mindre vanliga än i 
andra norrländska landskap. Endast en finns kvar, den i Hemsö kyrka som 
uppsattes så sent som 1864 men planerades tidigare. Altarpredikstolarna i 
Helgum från 1806 och Ramsele från 1855 upplöstes på 1840-talet respek-
tive 1892.

Det finns 21 predikstolar från perioden bevarade i de nya kyrkorna. I 
sju av de nya kyrkorna finns predikstolar från 1600-talet överförda från 
den föregående kyrkan. Fem predikstolar har tillkommit mellan 1860 och 
1900, ingen senare. Den rika senbarock som utmärker Magnus Granbergs 
predikstolar finns i lantligt frodig version i Ytterlännäs gamla kyrka av Jon 
Göransson Westman. Predikstolarna av Johan Edler är elegantare, med 
nedtill utbuktande, flersidig korg och rik förgylld rokokodekor samt nätt, 
kupat ljudtak. I Graninge och Sollefteå finns ståtliga exemplar, liksom i 
flera äldre kyrkor (Sånga, Säbrå, Torsåker, Överlännäs). Sonen Jonas Edler 
använde samma grundform men med mer återhållsam dekor; ljudtaket 
får ofta lambrekin-bräm (Stigsjö, Gudmundrå, Nordingrå). Olof Hofrén 
utförde flera predikstolar i denna modell in på 1840-talet (t.ex. i Bjärtrå 
och Ytterlännäs) men tog även upp en modernare empirtyp, med cylindrisk 
eller fyrkantig korg och ytmässig ornamentering (t.ex. i Högsjö, Styrnäs 
och Nordmaling).

Dopfuntar från tiden är mindre vanliga, men en för Norrland typisk 
form med skål buren av en skulpterad dopängel finns i några av land skapets 
kyrkor. Motivet utvecklades främst i Jämtland efter tyska förebilder (Tel-
hammer 1997). Johan Edler stod för dopängeln i Sollefteå kyrka, senare 
tillkomna finns i Resele och Ådals-Liden.

Den äldsta orgeln i Ångermanland är domkyrkans Cahman-orgel 
från 1733, justerad vid överförandet till den nybyggda kyrkan. Den första 
socken kyrka som anskaffade orgel var Nordmaling 1750. Tio orgelfasader 
från perioden finns kvar, alla i mer eller mindre traditionell klassicistisk stil. 
Den äldsta bevarade orgelfasaden finns i Arnäs, byggd 1807 efter ritning av 
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Per Wilhelm Palmroth vid Överintendentsämbetet. Stigsjö kyrkas mäktiga 
orgelfasad är från 1819, Graninges från 1833, de övriga sju bevarade från 
perioden är alla från 1840–50-talen. Tre av dessa är ritade av Olof Hofrén. 
Övriga kyrkor har orglar byggda efter 1860. Orgelläktare med vackert 
smyckade barriärer från tiden finns bl.a. i Bjärtrå, Nätra, Stigsjö, Styrnäs 
och Sollefteå. Målningar infällda i läktarbröstningen finns endast i Siden-
sjö, där en extra västläktare och korläktare tillfogades vid 1700-talets mitt, 
samt i Torsåker. Läktarunderbyggnad finns i 18 av kyrkorna.

Bänkinredningen var under perioden regelmässigt sluten. Tretton av 
kyrkorna har i dag sådan bänkinredning, mer eller mindre moderniserad. 
I fyra kyrkor har sluten bänkinredning rekonstruerats, och i ett tiotal har 
man efter 1880-talet och senare bytt den slutna mot öppen bänkinredning.
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från 1830-talet. Predikstolen är från 
1814. Foto Åke Johansson 2016.
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A. Nybyggda kyrkor. B. Viktigare planförändringar av 
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar).
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viktigare planförändring.
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kyrkorna 1760–1860 i siffror

Diagrammen avser de 75 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång, 
inklusive såväl de nya som gamla kyrkorna i Högsjö (Ån), Ytterlännäs (Ån), 
Ramsele (Ån) och Liden (Me), dessutom kapellet i Trehörningsjö, (Ån; bil-
dade församling först 1872). Nya församlingar och församlingskyrkor tillkom 
under perioden i Bjurholm (Ån), Björna (Ån), Bodum (Ån), Gideå (Ån), Gålsjö 
(Ån), Hemsö (Ån), Lagfors (Me), Mo (Ån), Skorped (Ån), Svartvik (Me), Tåsjö 
(Ån) och Viksjö (Ån). 

Under perioden byggdes 50 nya kyrkor, varav 29 i murverk och 21 av trä 
(A). Björna (Ån), Skorped (Ån) och Viksjö (Ån) byggde nytt två gånger under 
perioden. I samtliga fall ersattes träkapell eller träkyrkor med nya byggnader 
av trä. Andelen nyuppförda församlingskyrkor vid periodens utgång utgjorde 
62 % (47 st.) av det totala beståndet (C). Endast fem större ombyggnader har 
noterats, i form av att långhuset förlängts eller utvidgats. Kyrkan i Skön (Me) 
förlängdes i väster 1768 men ersattes senare under perioden med ett nybygge 
på samma plats. Av de kyrkor som fanns vid periodens utgång hade således 
endast 5 % (4 st.) planförändrats (D). Som under den föregående perioden 
kan den låga andelen planförändringar sannolikt sättas i samband med att 
byggnadsbeståndet under samma period framför allt förändrades genom ny-
byggnad. 
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Fig. 57. Bevarade kapell uppförda före 
1860 och 1860–1950. 

Uppförda före 1860 
Uppförda 1860–1950

Själevad Ån Grisslans kapell 1600-tal

Nätra Ån Ulvö gamla kyrka 1622

Njurunda Me Brämöns kapell 1624

Nordingrå Ån Bönhamns kapell 1632–74

Nätra Ån Trysunda kapell 1654

Nordingrå Ån Barsta kapell 1664–65

Grundsunda Ån Skags kapell 1683

Säbrå Ån Lungö kapell uppf. 1865 som böne- och skolhus

Njurunda Me Löruddens kapell 1600-talets senare hälft, omb. 1727

Nora  Ån Berghamns kapell 1750–52

Häggdånger Ån Barsvikens kapell 1762

Tynderö Me Skeppshamns kapell 1768

Vibyggerå Ån Grunnans kapell 1771

Hörnefors (Västerb.) Ån Snöans kapell omkr. 1800

Grundsunda Ån Skeppsmalens kapell 1803

Junsele Ån Övra kapell 1894

Nätra Ån Ulvö nya kyrka 1894

Gudmundrå Ån Kramfors kapell 1895

Anundsjö Ån Solbergs kyrka 1915–17

Nordmaling Ån Nyåkers kyrka 1921

Nordmaling Ån Norrfors kyrka 1922–23

Bjurholm Ån Karlsbäcks kapell 1926

Härnösands domkyrko Ån Murbergskyrkan 1929

Nordmaling Ån Rundviks kyrka 1931

Borgsjö Me Alby kyrka 1933

Grundsunda Ån Skede kapell 1937

Torp Me Torpshammars kyrka 1938

Nora  Ån Klockestrands kapell 1943

Björna Ån Studsvikens kapell 1947

Tab 5. Bevarade kapell uppförda före 
1860 och 1860–1950, med 1950 års 
församlingstillhörighet. Snöans kapell 
hör till Hörnefors församling i Väster-
botten.
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Kyrkorna 1860–1950
av Anders Åman

Medelpad
Med fullbordandet 1862 av de nya kyrkorna i Alnö respektive Njurunda 
församlingar var föregående skedes stora modernisering av landskapets 
kyrkor avslutad, samtidigt som de sista medeltidskyrkorna togs ur bruk. 
Härmed var Medelpad tillsammans med Härjedalen det enda svenska land-
skap, där alla medeltidskyrkor var ersatta med nybyggen.

Den stora av Johan Fredrik Åbom ritade kyrkan i Njurunda blev med 
sitt treskeppiga, överbelysta kyrkorum en av det svenska 1800-talets mest 
imponerande landskyrkor. Interiören har – av Henrik Cornell i hans svenska 
konsthistoria – förklarats som en fornkristen basilika, men med detalj former 
från Brunelleschi. Om historism i någon mening är det dock inte fråga. Rik-
tigare är att tala om klassicismens kyrkorum, utformat enligt de ideal av 
lätthet och elegans som gällde vid 1800-talets mitt. En föregångare i samma 
del av landet var den av Johan Adolf Hawerman ritade domkyrkan i Härnö-
sand, 1842–46 (fig. 48, 51). Jämförbar var också den av Åbom själv ritade 
kyrkan i Åsele i södra Lappland, 1852 (på 1930-talet förstörd genom brand).

Härefter byggdes bara fyra större kyrkor i landskapet. Men som de alla 
på skilda sätt är nygotiska utgör de ändå ett mycket distinkt inslag i Medel-
pads arkitekturhistoria, utan motsvarighet i omgivande landskap. 

En följd av folkökningen vid sågverken längs kusten är kyrkan i Sköns-
mon (fig. 58), byggd för befolkningen i Kubikenborg. Som annex inom 
Sköns socken kallades den först kapell, fast den med sitt kraftiga torn verk-
ligen framträder som kyrka. Den stod färdig 1889 och var ett av Isak Gustaf 
Clasons få kyrkliga uppdrag, förmedlat av Friedrich Bünsow, för vilken 
Clason samtidigt byggde Villa Merlo i Skönvik och det stora Bünsowska 
huset vid Strandvägen i Stockholm.

Två av de nygotiska kyrkorna byggdes efter bränder, båda i oputsat tegel. 
Den 1896 färdiga kyrkan på Alnön – den andra nya på kort tid – ritades 
av Ferdinand Boberg, men är enklare än arkitektens första och förkomna 
förslag (fig. 65). Den har ingenting av originaliteten hos hans båda andra 
kyrkor, i Skagershult i Närke och i Saltsjöbaden. 

Stadskyrkan i Sundsvall däremot (fig. 59 a–b), 1891–94, har en mer 
genomförd gotisk form med trappgavlar, yttre strävsystem, fialer och en 
viss anslutning till Uppsala domkyrka i Helgo Zettervalls version. Som så 
många andra byggnader i det nya Sundsvall var den ritad av Gustaf Her-
mansson. Den treskeppiga basilikan blev själva krönet på stadens återupp-
byggnad efter branden 1888. Förslag fanns om att orientera kyrkan med 
torn och huvudingång vända mot staden, men lösningen blev den traditio-
nella, med torn i väster och avvikelse från axlarna i stadsplanens rutnät.

Fig. 58. Kyrkan i Skönsmon, färdig 
1889, ritades av Isak Gustaf Clason, 
ett av hans få kyrkliga verk. Väst-
fasaden domineras av ett kraftigt 
torn med strävpelare i två våningar 
på sidorna om portalen. Foto Åke 
Johansson 1990.
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Hermansson ritade också den fjärde och sista av de nygotiska kyrkorna, 
den i Holm, färdig 1904 (fig. 65). Den ligger i skogslandet, ersatte en äldre, 
utmönstrad kyrka och blev det sista egentliga sockenkyrkobygget i Medelpad.

Med utställningen av äldre kyrklig konst i Härnösand 1912 började 
synen på landskapets kyrkor att förändras. Intresset riktades nu mot den 
gamla kyrkokonst och de gamla kyrkor, som övergivits under föregående 
skede. En av utställningens initiativtagare var Uppsalastudenten Hen-
rik Cornell, uppvuxen i Sundsvall, som sedan fullföljde projektet med sin 
doktors avhandling 1918: Norrlands kyrkliga konst under medeltiden. 
Senare svarade han också tillsammans med Axel Rappe för att Medelpad 
1939 blev ett av de första avslutade landskapen i inventeringsverket Sveriges 
Kyrkor. Mot utförligheten vad gäller äldre tider kontrasterar den summa-
riska behandlingen av de nygotiska kyrkorna. Värderingen av dem är också 
uttalat negativ: ”Vi ha svårt att nu förlika oss med dessa byggnader.”

Till 1920-talet hör restaureringen av ödekyrkorna i Alnö 1927 och i Liden 
1928 (fig. 15, 24), i båda fallen med Erik Salvén som drivande kraft. Hans 
insatser har utretts av Anna Elmén Berg i hennes avhandling från 1997, Fem 
ödekyrkor i Norrland. I det sena 20-talet konserverades också ruinerna av 
de gamla kyrkorna i Selånger (fig. 16) och Njurunda, i båda fallen under 
ledning av arkitekten Sten Anjou. Härmed hade inom loppet av några år allt 
som återstod av Medelpads medeltid blivit omhändertaget och iståndsatt.

Som nybyggena samtidigt var få kan det låta som om mellankrigstiden 
mest var en period av antikvariska intressen. Men motiven för återupprät-
tande av ödekyrkorna var inte bara antikvariska, de var lika mycket kyrk-
liga. Medelpad är ett slående exempel på att det var de omsorgsfullt restau-
rerade medeltidskyrkorna som var tidens ideal, inte de nybyggda. På ett helt 
annat sätt än de nygotiska kyrkorna svarade de mot Svenska kyrkans bild 
av sig själv. 

Fig. 59 a–b. Sundsvalls stadskyrka, 
uppförd 1891–94 och ritad av Gustaf 
Hermansson, är en treskeppig basilika 
i maskinslaget tegel, i nygotisk stil med 
strävsystem, trappgavlar och ett torn 
i väster. På bilden syns också fialer 
som dock togs bort vid en restaurering 
i början av 1950-talet. Interiören var 
ursprungligen ett utmärkt exempel på 
den nygotiska stilen med knippepelare, 
ribbvalv, blindtriforium och spets-
bågiga fönster. Båda foton 1894. Foto-
graf interiör: Petrus Melander. Mur-
berget, Länsmuseet Västernorrland.
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Ett kyrkligt nybygge från 1920-talet värt att notera är kapell och klock-
stapel på Bydalens kyrkogård i Skön, ritade av Harald Wadsjö. 1930-talets 
kyrkor i Alby (Borgsjö) och Torpshammar (Torp) är tämligen blygsamma 
och den under industrialiseringsskedet kraftigt förändrade befolknings-
strukturen i landskapet följdes efter 1860 bara av ett fåtal nybyggen. I 
Ånge, som snart efter stambanans öppnande 1881 blev den största orten i 
Borgsjö socken, byggdes en kyrka först 1958. 

Ett omtalat kyrkobygge från senare tid är Peter Celsings kyrka i Nacksta 
från 1969. Med sin spolformade plan och sin konstruktivistiska klockställ-
ning är den extremt modernistisk på ett sätt som skiljer den från Celsings 
övriga kyrkor. Mer traditionellt modernistisk är Birgittakyrkan i Skön av 
Carl-Axel Acking från 1972.

Den innehållsrikaste kyrkobyggnadshistorien har Alnö församling med 
sina två nya kyrkor i tät följd och övergivande, respektive återupprättande 
av den gamla. Denna historia hade emellertid sett helt annorlunda om Gus-
taf Hermanssons förslag från 1895 till om- och tillbyggnad av den gamla 
kyrkan hade genomförts. Den gamla kyrkan hade då inte varit den konst-
historiska märkvärdighet som den är i dag och den nya hade inte funnits alls.

Ångermanland 
Om nybyggda kyrkor i landskapet under tidigare skeden hade en viss enhet-
lighet, såväl under medeltiden som under tiden 1760–1860, blev bilden nu 
en annan. Nybyggena blev färre och sinsemellan mycket olika.

Inlandets kyrkor byggdes ännu i trä, som i Tåsjö 1872–78 och Bodum 
1881–83 (fig. 65). Den förra ritades av Emil Langlet, en av hans få lång-
kyrkor, och den senare av Johan Adolf Hawerman. Om den ska biskop 
Lars Landgren ha sagt vid invigningen att den mer liknade ett teaterhus än 

Tab. 6. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1860–1950, i kronologisk ordning. 
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. 4, s. 67.

Alnö  Me Nybyggnad (*) 1861–62 Murverk

Multrå Ån Nybyggnad 1863–67 Murverk

Vibyggerå nya Ån Nybyggnad 1871–74 Murverk

Bjurholm Ån Nybyggnad (*) 1872–75 Trä

Tåsjö Ån Nybyggnad 1872–78 Trä

Själevad Ån Nybyggnad 1875–80 Murverk

Stöde Me Omb. av långhus/kor 1881 Murverk

Bodum Ån Nybyggnad 1881–83 Trä

Junsele Ån Nybyggnad 1885 Murverk

Skönsmon Me Nybyggnad 1888–89 Murverk

Dal Ån Omb. av långhus/kor  1889–90 Murverk

Ed Ån Omb. av långhus/kor  1891 Murverk

Sundsvall Me Nybyggnad 1891–94 Murverk

Alnö nya Me Nybyggnad 1893–96 Murverk

Säbrå Ån Omb. av långhus/kor  1898 Murverk

Holm Me Nybyggnad 1903–04 Murverk

Sollefteå Ån Omb. av långhus/kor  1907 Murverk

Ullånger Ån Omb. av långhus/kor  1907–09 Murverk

Ullånger Ån Tillb. av korsarmar  1907–09 Murverk

Örnsköldsvik Ån Nybyggnad 1908–10 Murverk

Sättna Me Omb. av långhus/kor 1909 Murverk

Svartvik Me Omb. av långhus/kor 1917 Trä

Viksjö Ån Nybyggnad 1928 Trä

Bjurholm Ån Nybyggnad 1935 Trä
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ett Herrens hus. Det var ett tillspetsat sätt att säga att den inte såg ut som 
en traditionell kyrka. Sakligare är att kyrkan i Bodum är ett exempel på 
det slags träarkitektur som lanserades av ”Tidskrift för byggnadskonst och 
ingeniörvetenskap”.

I trä byggdes också kapellet i Kramfors, 1895, ritat av Albert Thurdin. 
Ensamt i sitt slag med sina nästan ryska former är det timrade kapellet i 
Övra (Junsele). Uppfört 1894 fungerade det även som skolhus. 

Stenkyrkor byggdes däremot i Multrå 1863–67, i Vibyggerå 1871–74 
(fig. 65) och i Junsele 1885. Alla följde de det klassicistiska idealet från före-
gående skede och den av Ludvig Hedin ritade kyrkan i Junsele hör till de 
sista i sitt slag. Ett särfall är den åttkantiga centralbyggnad som uppfördes i 
Själevad (fig. 62, 65) 1875–80 efter en av församlingen insänd ritning, som 
korrigerats vid Överintendentsämbetet. 

I Multrå och Själevad revs de medeltida kyrkorna. I två andra fall blev de 
om- och tillbyggda på ett så genomgripande sätt att den gamla byggnaden 
nästan försvann i en ny och större helhet. I Dal 1889–90 skedde det enligt 
ritningar av Carl Fredrik Ekholm med nytt kor, förlängt långhus, helt ny 
inredning och västtorn med hög spira (fig. 65). I realiteten var det en helt 
ny kyrka. Detsamma skedde i Ullånger (fig. 63, 65), så sent som 1907–09, 
enligt ritningar av Gustaf Hermansson, men här utvidgades långhuset med 
korsarmar i stället för genom förlängning åt väster. Exteriören är alltjämt 
verkningsfull, men kritiken blev hård och detta blev det sista försöket att 
modernisera Ångermanlands gamla kyrkor. De medeltidskyrkor som sedan 
återstod togs om hand på annat sätt. 1908 hade den medeltida kyrkan i 
Högsjö, som stått öde sedan 1789, blivit provisoriskt iståndsatt. Det hade 
skett på initiativ av kyrkoherde Arvid Salvén.

Avgörande för synen på landskapets kyrkor blev, som tidigare nämnts, 
liksom på andra håll i mellersta Norrland, utställningen av äldre kyrklig 
konst i Härnösand 1912. Den var organiserad av Johnny Roosval, Theo-
dor Hellman och Henrik Cornell och med Gerda Boëthius och Erik Sal-
vén bland medarbetarna. Hellman grundade museet i Härnösand. Salvén 
var son till den nyss nämnde kyrkoherden i Högsjö och blev bland svenska 
museimän den store specialisten på återupprättandet av medeltidskyrkor.

Fig. 60. Kyrkor uppförda under 
perioden 1860–1950. I Alnö (Me) och 
Bjurholm (Ån) uppfördes ny kyrka två 
gånger under perioden, i bägge fal-
len beroende på förödande bränder. I 
Alnö uppfördes en ny kyrka i murverk 
1861–62. Efter branden 1888 revs 
kyrkan och ersattes 1893–96 med en 
ny kyrka i murverk på samma plats. 
Bjurholms träkyrka från 1872–75 
brann 1932 och ersattes 1935 med en 
ny träkyrka, likaså på samma plats.

Fig. 61. Kyrkor som genomgått vik-
tigare planförändring under perioden 
1860–1950.

Murverk
Trä

Murverk
Trä

Fig. 62. Kyrkan i Själevad är uppförd 
1875–80 som en åttkantig central-
byggnad i stram nyklassicism, med 
kolonnportiker i fyra väderstreck, med 
koret i väster. Foto Anders Stjernberg 
2005, Härnösands stift.
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För den medeltida skulptur från mellersta Norrland som samlats vid 
museet i Härnösand byggdes på Murberget en museikyrka (fig. 72), som var 
en syntes av flera kyrkor i Mellannorrland: Hackås i Jämtland, Njutånger 
i Hälsingland, Alnö i Medelpad och Ramsele i Ångermanland. Den stod 
färdig 1929 och var ritad av Erik Högström i nära samarbete med Theodor 
Hellman. Till sammanhanget hör också klockstapeln från Ullånger, flyttad 
till sin nya plats redan 1913.

Utan anknytning till landskapets traditioner är däremot stadskyrkan 
i Örnsköldsvik, 1908–10, ritad av Gustaf Améen, som har drag av både 
jugend, nybarock och nationalromantik (fig. 65, 67). Rustik och expres-
sionistiskt otraditionell är träkyrkan i Solberg (fig. 64) från 1915–17, ritad 
av Otar Hökerberg.

Tre kyrkor byggdes efter bränder, med ganska olika resultat. I Vibyggerå 
brann 1800-talskyrkan 1916 och med tillvaratagna murverk blev den nya 
kyrkan en efterbildning av den gamla, men med modern inredning. Följ-
sammare mot föregångaren och nästan en rekonstruktion av den brunna 
1700-talskyrkan är däremot träkyrkan i Viksjö, 1928, ritad av arkitekten 
David Frykholm från Härnösand. I Bjurholm 1935 byggdes efter David 
Wretlings ritningar en ny klassicistisk kyrka, men i modernare former, 
anslutande till 1920-talets klassicism.

Av landskapets fyra städer har tre tillkommit efter 1860. Av dem är det 
bara Sollefteå som har namn efter en gammal socken. Många tätorter ligger 
vid eller i nära anslutning till en gammal kyrkplats, men utan att det fram-
går av namnet: Backe (Fjällsjö), Bjästa (Nätra), Bollstabruk (Ytter lännäs), 
Bredbyn (Anundsjö), Docksta (Vibyggerå), Kramfors (Gudmundrå), Ram-
vik (Högsjö), Rossön (Bodum).

I andra fall, men färre än i många andra landskap, ligger de nya tät orterna 
på avstånd från kyrkplatserna: Husum (Grundsunda), Köpman holmen 
(Nätra), Mellansel (Anundsjö). Den gamla socken där det nya bebyggelse-
mönstret tydligast skiljer sig från det gamla är Själevad. Örnsköldsvik blev 
köping 1863 och stad 1894, men skildes från den gamla socknen bara ett par 
år innan den nämnda stadskyrkan stod färdig 1910. I Domsjö byggdes kyrka 
först 1966, ett stort slutet komplex i rött tegel, ritat av Hakon Ahlberg. 

Själevad
Foto...

Fig. 63. Ullångers medeltida kyrka 
genomgick 1907–09 en betydande 
ombyggnad där långhuset efter Gustaf 
Hermanssons ritningar utvidgades 
med korsarmar. Äldre foto, Viktor 
Lundgren, Murberget, Länsmuseet 
Västernorrland. 

Fig. 64. Kyrkan i Solberg ritades av 
Otar Hökerberg. Uppförd 1915–17 
är den exempel på en både rustik 
och expressionistisk stil, inspirerad 
av nordisk träarkitektur och samiska 
byggnader. Ett sadeltak går långt ner 
mot marken. Foto Bo Hellman 1976, 
Murberget, Länsmuseet Västernorr-
land.
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Själevad, Ångermanland,
uppförd 1875–80

Tåsjö, Ångermanland,
uppförd 1872–78.

Viksjö, Ångermanland,
uppförd 1928.

Holm, Medelpad, uppförd 1903–04.

Bodum, Ångermanland, uppförd 1881–83.

Örnsköldsvik, Ångermanland, uppförd 1908–10.

Ullånger, Ångermanland,
ombyggd 1907–09.

Dal, Ångermanland,
ombyggd 1889–90.

Vibyggerå nya kyrka, Ångermanland, 
uppförd 1871–74.

Alnö nya kyrka, Medelpad, 
uppförd 1893–96.

Fig. 65. Ett urval kyrkor uppförda eller 
planförändrade under perioden 1860–
1950 återgivna i skala 1:800.
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Restaureringar
medelpad
Det lilla som återstod av Medelpads medeltid stod i centrum för intresset 
och blev väl omhändertaget. Erik Salvéns restaurering av ödekyrkorna på 
Alnön och i Liden är redan nämnda och kan kallas exemplariska. Det-
samma kan sägas om Sten Anjous hantering av ruinerna i  Njur unda och 
Selånger. 

Om de verkligt stora frågorna talades det mindre. Vad skulle ske med 
de många stora, klassicistiska kyrkorna? Och hur skulle de fyra nygotiska 
kyrkorna hanteras?

Vad som hände med de klassicistiska kyrkorna är dokumenterat genom 
del 4 av Kyrkobyggnader 1760–1860. Störst är förändringarna i Skön, där 
den klassicistiska korväggen med altarpredikstol öppnades vid Gustaf Her-
manssons renovering 1900, för att sedan åter sättas igen 1967 enligt förslag 
av Carl-Axel Acking och dekoreras med en triptyk av Pär Andersson. Den 
blev sedan i sin tur ersatt av en altarrelief i trä 1987. Också Hermanssons 
förändringar i Timrå av 1899 har suddats ut, av Erik Fant 1950. 

Så stora förändringar är dock ovanliga. Fredrik Falkenberg var följsam 
mot 1700-talskyrkorna i Borgsjö och Attmar 1915 och 1925, David Fryk-
holm i Selånger 1939 likaså. De representerade dock alla tre en klassicism 
som nationalromantiken förstod sig på. Den särpräglade kyrkan i Liden 
(Indals-Liden) däremot, ritad av Johan Erik Söderlund och färdig 1858, 
hade lätt kunnat hamna i restaurerandets onda cirkel. Att så inte skedde är 
antagligen Otar Hökerbergs förtjänst, som 1921 var anlitad som arkitek-
tonisk konsult.

Genomgripande blev förändringen av de fyra nygotiska kyrkorna. Interi-
ören i Skönsmon omvandlades 1933 efter förslag av stadsarkitekten Natanael 
Källander i Sundsvall, och interiören i Alnö nya kyrka 1938 efter förslag av 
John Åkerlund. Idén var densamma i båda fallen: ett ljusare kyrkorum och 
en strävan att med kryssfanér och masonit skapa hela släta ytor och mot-
verka den nygotiska detaljeringen. I Alnö inkläddes den öppna takstolen, i 
Skönsmon läktarbarriärerna och undertakets pärlspåntpanel.

Stadskyrkan i Sundsvall kom att erinra om Uppsala domkyrka också på 
det sättet att exteriörens detaljer inte klarade klimatets påfrestningar. Följ-
derna blev inte lika dramatiska som i Uppsala, men ledde också här till en 
förenkling av exteriören. Fialer togs bort, liksom tvärskeppets trappgavlar 
och tre små, låga kapell i öster. Teglet syrabehandlades för att ge ett mer 
”levande” intryck och mörkt fogbruk ersattes med ljust. Arbetet leddes av 
arkitekten Einar Lundberg och avslutades 1952.

Avgörande för interiören var en i samråd med Statens konstråd anord-
nad tävling om utsmyckningen av koret. Bland ett fyrtiotal tävlande gick 
uppdraget till skulptören Ivar Lindekrantz. Hans stora, polykroma träfigu-
rer väckte beundran i samtiden och omtalades som ett storverk. Oförmedlat 
ställda mot de ljusa korväggarna dominerar de interiören. Nya glasmål-
ningar och ny fasadskulptur pekar också de på svårigheten att i en nygotisk 
helhet infoga ny konst.

Några år senare, 1957, hade Einar Lundberg i uppdrag att också ta hand 
om den nygotiska kyrkan i Holm (fig. 66). Här övermålades all ornamen-
tik, liksom bibelspråken över triumfbågen. Interiören blev ljusare med stora 
hela ytor, ”lugn och harmonisk”. Av ordvalet följer att den i sin tidigare 
version uppfattats som mörk, orolig och dyster.

I efterhand har en del av dessa moderniseringar tagits tillbaka. Så skedde 
med början 1970 i Skönsmon under ledning av Nils Tesch. 
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ångermanland
Vid sekelskiftet 1900 var kyrkorna i Ångermanland präglade av 1800-talets 
estetiska ideal. Vid sekelskiftet 2000 är de på ett helt annat sätt hanterade 
efter antikvariska principer. Vad som finns kvar av medeltida arkitektur och 
inredning är väl omhändertaget, ofta också senare skeden – med undantag 
för det senare 1800-talet och 1900-talets första år. Men samma förhållande 
kan också uttryckas så här: för hundra år sedan var Ångermanlands kyrkor 
präglade av 1800-talet, i dag däremot av 1900-talets estetik och synsätt.

Direkt eller indirekt blev Erik Salvén inspiratören till alla restaureringar 
av landskapets medeltida ödekyrkor: Ramsele 1925, Vibyggerå 1935, Ytter-
lännäs 1939 samt Högsjö 1937, i mer omsorgsfull form än 1908. Till sam-
manhanget hör också de ruiner av medeltida kyrkor som undersöktes och 
konserverades: i Bjärtrå 1933 och i Nätra 1937, i Gudmundrå 1938 och i 
Nordingrå 1939.

Otar Hökerberg svarade bl.a. för ett par av de tidigaste försöken att 
enligt ny antikvarisk praxis restaurera de medeltida kyrkor som modernise-
rats i slutet av 1800-talet: i Sånga 1923 och i Anundsjö 1925. Senare följde 
bl.a. den av Göran Pauli ledda restaureringen i Sidensjö 1929 och av Isak 
Gustaf Clason i Grundsunda, 1931.

Fig. 66 a–b. Den nygotiska interiören 
i Holms kyrka, uppförd 1903–04, 
genomgick 1957 en restaurering där 
bland annat målningar och ornamen-
tik målades över. Man eftersträvade då 
en känsla av ljus och harmoni. Äldre 
foto: Justus Nyberg, Murberget, Läns-
museet Västernorrland. Foto 1993: 
Åke Johansson. 
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Ett fall för sig blev den förut nämnda kyrkan i Dal. Den omgestaltades 
1937 av arkitekten Einar Lundberg, så att den enligt ett ofta citerat omdöme 
av biskop Torsten Bohlin blev ”stiftets pärla”. Predikstol och läktarbarriär 
från 1700-talet återfördes från Murberget i Härnösand. Den öppna bänk-
inredningen från 1890 ersattes av slutna bänkkvarter, utformade i anslut-
ning till bevarade fragment. Medeltida inventarier lyftes fram och blick-
punkt i det ganska mörka koret blev ett krucifix av Gunnar Torhamn. Med 
sina dämpade toner av grått, grönt och förgyllning fick interiören en prägel 
av 1700-tal.

När Ytterlännäs gamla kyrka iståndsattes 1939 på tillskyndan av bl.a. 
Gustaf Näsström, var det enligt principen konservering. Det tycks inte ha 
varit på tal att det brutna taket från 1700-talet skulle ersättas med en gotisk 
takresning. Så skedde emellertid i Torsåker 1956 enligt förslag av Otar 
Hökerberg. I Ytterlännäs var autenticiteten stark. Både det inre (fig. 44) och 
det yttre var orörda sedan länge. I Torsåker däremot hade förändringarna 
varit många och de svängda barockgavlar som tillkommit 1902 sågs som ett 
främmande inslag i exteriören.

Men det var inte bara medeltiden som uppmärksammades och utforska-
des. Redan i samband med utställningen i Härnösand hade Henrik Cornell 
skrivit om ”Snickarkonst och skulptur under 1600- och 1700-talen”, och 
framför allt genom Manne Hofrén blev denna historia utsträckt till det sena 
1700-talet och det tidiga 1800-talet. Den regionala konsthistorien blev en 
konsthistoria med namn: timmermästaren Pehr Zachrisson i Kubbe, bygg-
mästarna Simon Geting och Lars David Geting, kyrkmålaren Olof Hofrén 
och hans efterföljare Lars Erik Hofrén. Genom fjärde delen av Kyrkobygg-
nader 1760–1860 är detta skede väl dokumenterat.

Att klassicismens kyrkor blivit mindre förändrade i Ångermanland än 
på andra håll har flera förklaringar: kvaliteten på inredningarna, den konst -
historiska förståelsen och församlingarnas känsla för den egna bygdens 
storhetstid. Trots upprepade renoveringar är den klassicistiska karaktä-
ren väl bevarad, t.ex. i Häggdånger, Långsele, Nora och alldeles särskilt i 
Nätra (fig. 56). Detsamma kan sägas om Ramsele och Ådals-Liden (fig. 55). 
I  Bjärtrå genombröts visserligen altarväggen och den f.d. sakristian blev ett 
nytt kor, men radikala omgestaltningar var ovanliga. 

Två lokalt förankrade arkitekter som svarade för många restaureringar 
var Albert Thurdin (1862–1943) och David Frykholm (1887–1944), båda 
verksamma i Härnösand.

Thurdin var studiekamrat med Agi Lindegren och stadsarkitekt i Här-
nösand i mer än tre decennier. Tillsammans med Lindegren svarade han 
1895–97 för renoveringen av interiören i Härnösands domkyrka. I den 
nyklassiska interiören infördes genom ny dekor och ny färgsättning ett drag 
av barock, tessinsk formrikedom. Samma tendens finns i Thurdins renove-
ring av Säbrå kyrka, 1898. Där byggdes också ett helt nytt kor (fig. 40, 42). 

När Thurdin långt senare renoverade den stora klassicistiska kyrkan i 
Nordingrå knöt han an till en regional tradition och byggde en ny stigport 
med krönande smidesgaller och kungligt monogram (G V 1920), den sista i 
sitt slag i Ångermanland.

Också Frykholm var engagerad vid Härnösands domkyrka, där han 1935 
rekonstruerade den altaruppsats från 1728 som stått i den äldsta domkyr-
kan. När korfönstren samtidigt murades igen blev rumsverkan en helt annan 
än tidigare, ålderdomligare och mer passande till det tidigare 1900-talets 
kyrkliga ideal. Fyrtio år senare vid en av Tor Dal ledd restaurering skulle 
fönstren tas upp på nytt samtidigt som altaruppsatsen fick stå kvar. 

Av arkitekter utifrån hade den redan nämnde Stockholmsarkitekten 
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Otar Hökerberg ett stort antal uppdrag, först på 1920-talet och sedan vid 
slutet av sin karriär på 50-talet. I Arnäs hann han bli anlitad två gånger, 
först 1928 och sedan 1959. Vid det första tillfället var förändringarna rela-
tivt stora: glasmålningar i koret och målad altartavla av Olle Hjortzberg 
i stället för kors med svepning. Vid det senare tillfället var de mindre: mins-
kat bänkutrymme, stengolv, ny armatur.

En uppgörelse med det förflutna var 1957 års ombyggnad av kyrkan 
i Tåsjö, ledd av Nils Grafström. Det senare 1800-talet uppfattades ännu 
på 1950-talet som både okyrkligt och estetiskt motbjudande. Langlets rika 
detaljering suddades ut och ersattes av en summarisk, modern form. 

En modernisering långt mer än en restaurering är också Karl Martin 
Westerbergs förändring av 1910 års interör i Örnsköldsvik (fig. 67). I sin 
nya utformning dominerades den av en väldig väggmålning, ”Det stora gäs-
tabudet” av Sigurd Möller. Härtill kom ny predikstol, ny altarring, nya 
armaturer och glasmålningar av Otte Sköld. 

Minskning av bänkutrymmet var lika typiskt för Ångermanland som 
för övriga landskap. I Nordingrå hade det vid invigningen 1829 funnits 
1 200 platser. Efter restaureringen 1952 fanns bara drygt hälften, 619 plat-
ser. Vanliga var också läktarunderbyggnader. I Junsele 1971 blev det under 
läktaren en hel kyrksal, inredd med äldre inventarier och avsedd för mindre 
gudstjänster. 

Liksom i andra landskap har restaureringarna under 1900-talets senare 

Fig. 67. Vid en omfattande restau-
rering på 1950-talet av Örnskölds-
viks stadskyrka, fick interiören en 
modernare framtoning, med en stor 
väggmålning av Sigurd Möller, och ny 
inredning ritad av Otte Sköld. Foto 
Charlotte Nordin 2018, Svenska kyr-
kan Örnsköldsvik.
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decennier varit mer återhållsamma. Det gäller både för medeltidskyrkorna 
och de klassicistiska kyrkorna att marginalen för förändringar har blivit 
mindre. 
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A. Nybyggda kyrkor. B. Viktigare planförändringar av 
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar).
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C. Andel nyuppförda 
kyrkor.

D. Andel kyrkorum som genomgått 
viktigare planförändring.

16 % 10 %

kyrkorna 1860–1950 i siffror

Diagrammen avser de 80 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång, 
inklusive de gamla och nya kyrkorna i Alnö (Me), Högsjö (Ån), Liden (Me), 
Ramsele (Ån), Vibyggerå (Ån) och Ytterlännäs (Ån). Nya församlingar och 
församlingskyrkor tillkom i Skönsmon (Me) och Örnsköldsvik (Ån). 

Under perioden byggdes 15 nya kyrkor, varav 10 i murverk och 5 av trä 
(A). I Alnö (Me) och Bjurholm (Ån) uppfördes ny kyrka två gånger under 
perioden, beroende på bränder. I Alnö ersattes en gråstenskyrka av en kyrka 
i tegel, i Bjurholm valde man att uppföra en ny träkyrka. Andelen nyupp-
förda församlingskyrkor vid periodens utgång utgjorde 16 % (13 st.) av det 
totala beståndet (C). De planförändringar som skedde under perioden genom 
att långhuset förstorades eller korsarmar tillbyggdes var 10 till antalet, och 
berörde 7 kyrkor uppförda i murverk och 1 av trä (B). Av de kyrkor som fanns 
vid periodens utgång hade således 10 % (8 st.) planförändrats (D).
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Medelpad och Ångermanland
– kulturarv och bebyggelsehistoria
av Margareta Kempff Östlind

Medelpad
Medelpads sockenbildning är huvudsakligen avslutad under medeltiden. 
Den viktiga pilgrimsleden till Nidaros gick genom landskapet, och detta 
påverkade kyrkobyggandet. Landskapet kan topografiskt delas in i tre 
zoner. Det inre höglandet är glest bebott, älvdalsbygden utmed Ljungan och 
Indalsälven har tidigt haft förutsättningar för en permanent bebyggelse och 
där finns landskapets jordbruksbygd. Kustzonen har sedan långt tillbaka 
varit betydelsefull för fiske och säljakt.

Skattelängder från 1300-talet redovisar tolv huvudsocknar med annex, 
sammanlagt sjutton församlingar. Det finns endast två bevarade kyrkor 
från medeltiden, i Alnö och Liden, medan ytterligare tre står som ruiner. 
Äldre ortnamn visar på ett tydligt samband med östra Mellansverige, till 
exempel Tuna, som i allmänhet pekar på en tidig centralort.

De äldre församlingskyrkorna ligger framför allt i odlingsbygderna, ofta 
i vattennära läge. Nya kyrkobyggnader uppfördes sällan långt från den tidi-
gare kyrkplatsen, och oftare med högre läge.

Några kyrkor, både äldre och nyare, ingår i riksintresseområden, exem-
pelvis Selånger.

Under senare hälften av 1700-talet och särskilt mellan 1850 och 1900 
upplevde landskapet en kraftig befolkningsökning vilket medförde att 
många kyrkor byggdes om eller nyuppfördes.

Än så länge vet man inte hur tidigt man började bygga i sten i Medelpad. 
En utgångspunkt är åldern på de bevarade dopfuntarna, vilka troligen till-
verkats under 1200-talets förra hälft eller mitt. Inte någon av de romanska 
kyrkorna har haft absid. Plantypen hos de äldsta kyrkorna – långhus med 
smalare rakslutet kor – återfinns på flera ställen i Norrland men har sina 
närmaste motsvarigheter i Ångermanland. Det gäller också den smala och 
uppåt avsmalnande portalformen som ännu kan ses i Alnö.

Många av kyrkorna i Medelpad har haft små mått men ändå varit byggda 
av sten. Kyrkostorleken avspeglar förmodligen församlingens storlek, och 
stenkyrkobyggandet bör ha varit en stor investering för de små socknarna.

Kvissle kyrka i Njurunda socken är extremt liten och troligen byggd som 
privat gårdskyrka. Kyrkor som inte utvecklats till sockenkyrkor finns på en 
del andra håll i Sverige, bl.a. på Närkeslätten. Fenomenet förtjänar större 
uppmärksamhet.

De tre huvudbygderna sedan folkvandringstiden – Njurunda, Skön och 
Selånger – har haft de märkligaste kyrkorna. Kyrkorna kan sägas represen-
tera både den andliga och den världsliga maktens närvaro, i Selånger för-
varades till exempel ett exemplar av Hälsingelagen. En liknande maktför-
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delning känns igen från Hälsingland och Ångermanland, och kanske finns 
ett sammanhang med den sena stadsbildningen i Norrland.

Vid medeltidens slut var ännu en eller två av sockenkyrkorna byggda av 
trä. De flesta kyrkorna var vid denna tid salkyrkor av sten, antingen moder-
niserade äldre kyrkor eller redan från början byggda med den formen. Sal-
kyrkorna har varit speciellt många i ärkestiftet, både i dess uppländska och 
norrländska delar. 

Det har av allt att döma funnits två medeltida träkyrkor i landskapet, 
i Holm och Sättna. Inget är känt om deras utseende. De socknar som har 
haft romanska stenkyrkor gränsar till varandra i landskapets sydöstra del. 
Kyrkorna var byggda i gråsten och bestod av långhus, och framför allt i de 
äldsta kyrkorna, ett smalare rakslutet kor som i Alnö.

Koren i Medelpadskyrkorna har i en del fall haft mycket speciella pro-
portioner såsom i Kvissle, med ett ovanligt långsmalt kor, eller i Selånger, 
där det var ovanligt högt. I den senare kyrkan fanns dessutom en altarnisch 
som så vitt känt är den enda i Svealand och Norrland.

De romanska kyrkornas byggnadstid infaller sannolikt under 1200-talets 
första hälft. De flesta romanska kyrkorna ligger i socknar som hör till land-
skapets minsta, vilket också är förhållandet i Ångermanland.

Gotikens salkyrkor är främst lokaliserade till landskapets västra och 
norra delar, antingen de är ombyggda romanska kyrkor eller nybyggnader 
som exempelvis Liden, troligen uppförd under 1400-talets slut.

Det romanska östfönstret i Njurunda är ovanligt nog bevarat och har 
sin dageröppning i det yttre murlivet, något som i Norrland har sin enda 
kända motsvarighet i absiden i Hackås kyrka i Jämtland. Andra detaljer i 
de äldsta kyrkorna för tankarna till Norge, vilket även gäller träskulpturen.

Tidiga västtorn har troligen kyrkorna i Njurunda och Skön. Den senare 
kyrkan, som tidvis var prostkyrka, har troligen även haft ett östtorn samt en 
profanvåning och därmed liknat de öländska klövsadelskyrkorna. Selång-
ers kyrka har förmodligen fått sitt stora torn först under senmedeltiden, 
vilket är ovanligt.

Under 1600-talet förekom ett sparsamt nybyggande av kyrkor men 
en ny epok inleddes mot slutet av århundradet då man anlade järnbruk i 
Galtström och Lögdö. Tillgången på skog för framställning av träkol samt 
vatten kraft var avgörande för lokaliseringen. På båda platserna uppfördes 
kapell i trä, i Galtström 1680 och i Lögdö 1717. Planen för den senare är en 
långsträckt oktogon där längdriktningen betonas genom bänkarnas place-
ring och altarpredikstolen i öster. Planformen var en nyhet som snart nog 
fick efterföljare vid byggandet av andra brukskapell.

Vid kusten användes fiskelägen och hamnplatser säsongsmässigt av både 
bönder i byarna vid kusten och av fiskare från exempelvis Gävle och stä-
derna i Mälardalen. Längs kusten byggdes till följd av detta en rad fiske-
kapell i trä på 1600-talet, alla små till formatet med enkel rektangulär form 
och klockbärare mot västväggen.

En tid av förändring inleddes vid 1700-talets mitt då ett antal nya såg-
verk uppfördes, något som på sikt ledde till ekonomiskt välstånd och befolk-
ningsökning. 

En av de byggmästare som blev flitigt anlitad för både ny- och ombygg-
nadsuppdrag var Daniel Hagman.

Hagman strävade efter att inom en rektangulär plan centrera byggna-
den. Kyrkorummen byggdes med ett kvadratiskt mittvalv, som flankera-
des av rektangulära valv. Hans mest kända verk av denna typ är kyrkan 
i Borgsjö från 1766–68, med ett lanterninkrönt brutet tak. Interiören är 
välbevarad med altaruppsats och predikstol av Johan Edler d.ä. Edler var 
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en av upphovsmännen till den norrländska rokokon och är representerad i 
ett flertal kyrkor i Norrland.

Altarets utsmyckning fick under 1700-talet en ny form. Fram till detta 
århundrade behöll man sannolikt de medeltida altarskåpen i stället för att 
skaffa de efterreformatoriska altaruppsatser i flera våningar som blev van-
liga på många andra håll. Det östliga fönstret omgavs nu av ett elegant 
snidat ramverk, vilket kunde innefatta både målningar och skulpturer.

En markant nedgång i nybyggandet inträffade under 1800-talets första 
hälft. Behovet av kyrkolokaler var täckt av 1700-talets byggnadsaktivitet. 
Men expansionen av sågverksindustrin mot mitten av 1800-talet medförde 
återigen en kraftig befolkningsökning och det i sin tur ett ökat kyrkobyg-
gande. De kyrkor som uppfördes på 1840-talet följde ännu det nyklassicis-
tiska mönstret, men i inredningen började långsamt nygotiska drag göra 
sig gällande. I till exempel Lidens nya kyrka från 1856–58 är smakföränd-
ringen ett faktum, endast inredningen har kvardröjande klassicerande drag. 
Kyrkan med den ovanlig nog rundade korväggen är belyst av överljus och 
den komplexa rumsbildningen ansluter till Härnösands domkyrka.

Den vanligaste planen för ny- och ombyggnad under perioden 1760–
1860 är annars en salkyrka med rak korvägg. Det gäller såväl Medelpad 
som de övriga landskapen i Härnösands stift.

Kyrkorna från perioden är med några undantag välbevarade eller åter-
ställda till ett i stort sett ursprungligt skick. Genomgripande förändringar 
har endast utförts i Skön, Svartvik och Torp.

När nya kyrkor ersatte en äldre kyrka ligger de aldrig långt från denna. 
Man har dock i de flesta fall valt att lägga nybyggnaderna högre i terrängen 
och längre bort från vattnet. Detta gäller också för andra landskap, till 
exempel Dalarna och Värmland.

Trots att de är få utgör de femton nya kyrkorna i Medelpad från perio-
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99

den 1760–1860 ett bestånd som rymmer stora kvaliteter och är repre-
sentativt för nedre Norrland. En grupp ligger före uppehållet kring 1800 
och innehåller Daniel Hagmans och hans efterföljares bästa verk. Bland 
1800-talskyrkorna finns goda exempel på både empiren influerad av Över-
intendentsämbetet, och på det friare experimenterandet som prövades 
efter 1850.

När de nya kyrkorna i Alnö och Njurunda stod fullbordade var moder-
niseringen av Medelpads kyrkor avslutad. Landskapet var då det enda, 
jämte Härjedalen, som i stort sett ersatt alla sina medeltida kyrkor med 
ny- eller ombyggen.

Johan Fredrik Åboms kyrka i Njurunda är en av de fem större kyrkor 
som byggdes i landskapet före 1950. De övriga fyra är på olika sätt re-
presentanter för den nygotiska stilen. Sundsvalls stadskyrka, byggd 1891–
94 efter ritningar av Gustaf Hermansson, är den märkligaste. De andra 
är Skönsmon (1888–89), Alnö (1893–96) och Holm (1903–04). Senare 
 re staureringar har avlägsnat mycket av interiörernas ursprungliga karaktär. 

En förändrad befolkningsstruktur under 1930-talet har medfört att an-
märkningsvärt få nya kyrkor uppfördes.

Ångermanland
Ångermanland är i likhet med Medelpad präglat av sina älvdalar. Alltifrån 
järnålder till industrialismen har befolkningen varit koncentrerad till områ-
dena kring älvarnas mynningar och nedre dalar. Landskapet hör kulturellt 
samman med Svealand där det dock framstår som en utpost. Området utgör 
en nordlig gräns för bland annat höggravfält och befästa borgar samtidigt 
som det var den politiska gränsen för ett mellansvenskt rike.

Vid sexårsgärden 1314 fanns det 21 socknar i landskapet, vid medel-
tidens slut var de 37. Sockenstrukturen antas vara etablerad runt 1300. 
Samlade kring Ångermanälvens mynning ligger de minsta socknarna som 
också är landskapets äldsta. Det vackra ångermanländska landskapet med 
sina starkt kuperade kustpartier ger en särskild karaktär åt kyrkomiljöerna. 
Närheten till vatten är för övrigt påtaglig framför allt när det gäller de äldre 
kyrkorna. Då man bytt tomtläge vid nybyggnader har man regelmässigt 
valt en plats högre upp i terrängen. Man har i högre grad än tidigare tagit 
vara på höga lägen med vid utsikt över dalar och vattendrag.

Sannolikt har flera av landskapets medeltida socknar haft träkyrkor men 
det finns inga säkra lämningar. Flertalet av de kända medeltidskyrkorna, 
omkring trettio stycken, var byggda i sten. Av de fjorton kyrkor som fort-
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farande har medeltida karaktär är nu fyra delvis ruiner men några används 
som sommarkyrkor med ett pålagt tak. Resten är rivna eller ombyggda.

Den äldsta medeltida byggnadstypen med rektangulärt kyrkorum och 
smalare rakslutet kor är känd från tio socknar, av dem ligger sju längs älvar. 
Ingen av kyrkorna har längre kvar sitt romanska kor, med det har med hjälp 
av bevarade delar varit möjligt att fastställa den ursprungliga formen. Den 
enda kyrka som har haft torn, så vitt man känner till idag, är Styrnäs, med 
både västtorn och torn över koret. Östtornet har troligen tillkommit under 
senare delen av medeltiden. Kyrkan var därmed en av åtminstone två kända 
klövsadelskyrkor i Norrland. Den andra var Hälsingtuna i Hälsingland. 
Troligen var också Skön i Medelpad en klövsadelskyrka.

De äldre medeltida kyrkorna i de norrländska kustlandskapen har många 
gemensamma drag och byggdes förmodligen vid samma tid. De äldsta dop-
funtarna kan dateras till omkring 1200-talets mitt. Det finns också ett antal 
romanska träskulpturer som tillkommit vid samma tid, vilket är tidigt jäm-
fört med förhållandena i norra Uppland.

Liksom på många andra håll ersattes den romanska typen av korkyrka 
under gotiken av de rektangulära salkyrkorna, en del byggda kanske så 
tidigt som omkring 1300, andra uppförda under senmedeltiden. Några av 
de romanska kyrkorna har blivit ombyggda till salkyrkor. Anmärknings-
värt många av de medeltida stensakristiorna har under 1700-talet blivit 
utbytta mot en sakristia i trä.

Vid medeltidens slut fanns det 30 bevarade stenkyrkor i Ångermanland, 
bara en av dem, i Säbrå, revs och ersattes av en nybyggnad under perioden. 
Av sex medeltidskyrkor byggda i trä ersattes två vid mitten av 1500-talet av 
stenkyrkor, som dock revs i slutet av 1700-talet. Övriga träkyrkor stod kvar 
till slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.

Fig. 70. 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. 

Helt bevarad
Delvis bevarad
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Härnösand fick stadsrättigheter 1585 och blev stiftsstad 1647, när man 
beslöt att inrätta ett norrländskt stift. En kyrka var påbörjad under slutet 
av 1500-talet och kan ha varit färdigbyggd runt 1600; den var föregångare 
till dagens domkyrka. Kustens fiskekapell var under 1600-talet av en mer 
blygsam karaktär, små låga timmerhus med sadeltak som i några fall så 
småningom kom att få målningar och predikstolar inköpta eller som gåvor 
från sockenkyrkor.Under denna period reser man också ett antal klockstap-
lar, inspirerade av en österbottnisk typ av stapel.

En stor uppgift för hantverkare var att förse de äldre kyrkorna med 
 bänkar, läktare och framför allt altaruppsatser och predikstolar. Ånger-
manland under 1700-talet förefaller ha varit del av en konstprovins där 
också Medelpad, Jämtland, Härjedalen och delar av Österbotten ingick. I 
alla dessa landskap fanns medeltida kyrkor som behövde ny inredning med 
anledning av reformationen.

Under perioden 1760–1860 byggdes i Ångermanland 35 nya kyrkor, 
varav 17 av sten och 18 av trä. Exteriört är alla kyrkorna i stort sett oför-
ändrade sedan byggnadstiden, medan endast hälften kan sägas ha bevarade 
kyrkorum. Till de bäst bevarade hör Hemsö, Häggdånger, Nätra och Ådals-
Liden.

På 1600-talet inleddes en industriepok med järnhanteringen. En stor-
skalig bruksnäring under 1700-talet förde med sig ett ekonomiskt upp-
sving, verksamheten expanderade sedan kraftigt från mitten av 1800-talet. 
Kontakter med Stockholm för avsättning av linodlingens produkter mellan 
1730 och 1830 bidrog också till ett ökat välstånd. Befolkningstillväxten 
var under denna period hög, framför allt i kustzonen, och avstannade inte 
förrän omkring 1900.

Kyrkor som uppfördes under 1700- och 1800-talen ligger i de fall de 
ersatte en äldre kyrka inte sällan på en helt ny plats och gärna högre upp i ter-
rängen. Det går dock inte att finna ett entydigt mönster för val av kyrkplats.

Under 1700-talets första decennier dominerade trä helt som byggnads-
material vid kyrkobyggandet, då man byggde för bruken längs älvarna och 
i kustbandets fiskelägen. I likhet med de flesta andra norrlänska landskapen 
var nybyggandet intensivt under 1700-talets andra hälft, och lokalt verk-
samma byggmästares insatser präglar kyrkobyggandet i Ångermanland lik-
som landet i övrigt.

Byggnadstakten var låg under 1800-talets första fyra decennier. De kyr-
kor som uppfördes före 1840 var huvudsakligen av två typer, en enskeppig 
långhuskyrka med rakslutet kor och torn eller en åttkantig byggnad utan 

Tab. 7. Befintliga kyrkor med ur-
sprung i medeltiden, fördelade efter 
bevarande grad.

helt bevarade kyrkor 

Alnö gamla Me

Anundsjö Ån

Grundsunda Ån

Högsjö gamla Ån

Lidens gamla Me

Nordmaling Ån

Ramsele gamla Ån

Sidensjö Ån

Skog Ån

Sånga Ån

Vibyggerå gamla Ån

Överlännäs Ån

delvis bevarade kyrkor

Kyrkor ombyggda redan under medel - 

tiden, men därefter helt bevarade: 

Boteå Ån

Torsåker Ån

Tynderö Me

Ytterlännäs gamla Ån

Senare ombyggda kyrkor, med  

bevarade partier av medeltids- 

kyrkans långhus/kor: 

Dal Ån

Ed Ån

Ullånger Ån

Senare nybyggda kyrkor, med  

bevarade partier av medeltids- 

kyrkans långhus/kor:  

Attmar Me

Borgsjö Me

Haverö Me

Indal Me

Ljustorp Me

Multrå Ån

Sollefteå Ån

Säbrå Ån

Timrå Me

Torp  Me

Tuna Me

–1550

1550–1760

1760–1860

1860–1950

Flera byggnadsetapper

15 (19 %)

3 (4 %)

36 (46 %)

13 (16 %)

12 (15 %)

Fig. 71. 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 79 i dag bevarade kyrkor som 
fungerar eller tidigare fungerat som 
huvudkyrka i församlingar som bildats 
före 1950. Gålsjö kapell (Ån), tidigare 
tillhörande Gålsjö bruksförsamling, 
brann 1963 och ersattes 1991 med en 
ny kyrka på platsen. 
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torn. Den senare plantypen, som introducerades under 1700-talets förra 
hälft, ger konstruktiva fördelar när man bygger i timmer. Den första plan-
typen var sedan länge väl etablerad och förhärskande när man byggde i sten 
eller stora kyrkor i trä.

Långhuskyrkornas sakristior, ursprungligen placerade i norr, ersattes 
efter hand av sakristior i öster. Gustavianska långhuskyrkor med huvför-
sedda torn uppfördes på 1780-talet i Arnäs, Stigsjö och Häggdånger. Här-
nösands domkyrka, invigd 1846, fick med sitt exklusiva formspråk också 
viss betydelse för de sockenkyrkor som kom att byggas i stiftet, till exempel 
Ramsele från 1855–57.

Ett tiotal av periodens kyrkor har kvar sin inredning i något så när ur-
sprungligt skick. Välbevarade interiörer återfinns bland annat i Häggdånger 
och Hemsö kyrkor från 1780- respektive 1850-talet. Den norrländs ka ro-
kokon, utövad av Johan Edler d.ä. och efterföljande träsnidare är bevarad i 
talrika altaruppsatser och predikstolar.

I Ångermanland verkade samma byggmästare och konstnärer som i res-
ten av regionen. Byggnadstyperna och inredningsidealen var också de sam-
ma. Vad som dock är speciellt för landskapet är de många stora kyrkor som 
byggdes under perioden.

Under skedet 1860 till 1950 byggdes jämfört med tidigare färre kyrkor. 
Påtagligt är också hur olika byggnaderna är sinsemellan. Man uppförde 
fortfarande några större träkyrkor mot slutet av 1800-talet men också 
åttkantiga centralbyggnader i sten som Själevad. Nygotiska inslag saknas 
nästan helt. Örnsköldsviks nationalromantiska tegelkyrka från 1908–10 är 
ovanlig, och helt utan motsvarighet är träkyrkan i Solberg från 1915–17, 
ritad av Otar Hökerberg.

Utställningen av äldre kyrklig konst i Härnösand 1912 kom i hög grad 
att påverka synen på Norrlands bevarade medeltidskyrkor. Ett slags syntes 
av sådana byggdes 1929 som en museikyrka på Murberget i Härnösand 
(fig. 72).

Medelpad och Ångermanland idag
I början av 1300-talet uppgick antalet socknar i Medelpad och Ångerman-
land till drygt fyrtio, men äldre kyrkor av romansk typ är kända från flera 

Fig. 72. En museikyrka uppfördes 
1929 på Murberget i Härnösand. Den 
är en syntes av flera medeltida kyrkor i 
mellersta Norrland. Foto Åke Johans-
son 2009.
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socknar. Dessa kyrkor har många gemensamma drag, troligen har de till-
kommit ungefär samtidigt under 1200-talet.

Det finns ett förhållandevis stort antal träskulpturer från medeltiden 
bevarade, sett till antalet kyrkor. Bland dessa finns både större altarskåp 
och mindre helgonbilder.

Landskapen har mycket gemensamt med Jämtland och Hälsingland. 
Samma byggmästare och konstnärer verkade i hela regionen, samma bygg-
nadstyper och inredningsideal tillämpades. Speciellt för den ångermanländs-
ka kyrkoarkitekturen under 1700- och 1800-tal är antalet mycket stora 
kyrkor, som vittnar om rika socknar med en stark befolkningstillväxt, och 
under väckelserörelsens tid stor kyrksamhet.

Den klassicistiska arkitekturen med sin utveckling från gustavianskt till 
empire är den förhärskande i stenkyrkobyggandet och i de större träkyr-
korna. De mindre bruks- och fiskekapellen i trä byggdes ofta med åttkantig 
planform, utan torn.

Den norrländska ”edlerska rokokon”, den inredningskonst som utöva-
des av Johan Edler och hans efterföljare, har bevarats i många altaruppsat-
ser och predikstolar både i Medelpad och Ångermanland.

Senare tiders kyrkobyggande har varit mindre intensivt med flera exem-
pel på både anpassning till äldre ideal och nyare stilformer.

Restaureringar
Under 1920-talet restaurerades de fyra medeltida kyrkor som stod kvar i 
Medelpad som ödekyrkor i mer eller mindre obrukbart skick. Motiven var 
både antikvariska, kyrkliga och konstnärliga. Mellankrigstidens ideal var 
snarare att återupprätta gamla kyrkor än att bygga nya.

Ett antal restaureringar av Ångermanlands medeltidskyrkor påbörjades 
under 1920-talet. Men det fanns också intresse för den regionala konst-
historien från 1600-, 1700- 1800-talen. Till exempel är klassicismens kyr-
kor i Ångermanland mindre förändrade än på andra håll. Under 1900-talets 
senare decennier har restaureringarna varit mer försiktiga. Utrymmet för 
förändringar har minskat.

Fig. 73. Barsta kapell, som stod klart 
1665, är byggt i timmer med sockel 
av sten. Det har behållit sin ursprung-
liga karaktär ovanligt väl. Foto Malin 
Gezelius/Medströms Bokförlag, 2008.
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Litteratur om Medelpads och 
Ångermanlands kyrkor
sammanställd av Margareta Kempff Östlind

Förteckningen omfattar översiktlig och allmän litteratur om kyrkor och längre 
tidsperioder. Använd speciallitteraur återfinns under respektive kapitel i rappor-
ten. Uppslagsverk förtecknas inte. Samlingar av otryckt material samt bildmaterial 
finns främst i ATA och länsmuseernas arkiv. Församlingarnas hemsidor och tryckta 
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Westerberg, Karl Martin  94

Westin, Fredric  78, 81

Westman, Jon Göransson  
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Westman, Pehr  79, 80
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Wretling, David  89
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Zettervall, Helgo  85
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77, 79, 80, 80, 81, 93, 
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Åkerlund, Anders Jakob  74

Åkerlund, John  91

Ånge  87

Ås  37

Åsele  74, 85
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Östra Silvberg, se Silvberg
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Medeltidskyrka helt eller delvis bevarad

Kyrka uppförd 1550–1760

Kyrka uppförd 1760–1860

Kyrka uppförd 1860–1950

MEDELPAD OCH
ÅNGERMANLAND
LANDSKAPENS KYRKOR
Landskapen präglas av sina 
älv dalar med odlingsbara mark
områden och av kustzonerna 
där fisket har haft stor betydelse. 
Många av de äldsta kyrkorna 
uppfördes i älvdalarna, och vid 
kusterna byggdes fiskekapell. 

Av de drygt femtio församlings
kyrkor som fanns vid medeltidens 
slut är tolv helt bevarade. Ett 
förhållandevis stort antal medeltida 
skulpturer finns i landskapen.

Under 1600 och tidigt 1700tal 
byggdes nya kyrkor relativt spar
samt. De nya järnbruken medförde 
viss nybyggnation.

Närmare sextio kyrkor uppför
des mellan 1760 och 1860. De 
skogrika områdena var lämpliga för 
expansivt skogsbruk, och älvarna 
användes som transportleder till 
kustområdena. Lokala byggmäs
tares insatser blev betydande och 
den norrländska rokokon nådde 
sin höjdpunkt under 1700talet.

Det tidiga 1900talets antikva
riska intresse tog sig i Medelpad 
uttryck i att flera medeltidskyrkor 
restaurerades och sattes i stånd, 
och i Härnösand uppfördes en 
museikyrka, Murberget, som en 
syntes av olika norrländska medel
tidskyrkor. Men många kyrkor 
genomgick också genom gripande 
förändringar vid denna tid. 

I denna rapport ges en översikt 
av Medelpads och Ångermanlands 
kyrkor, både de som är bevarade 
och de som försvunnit. Kartor 
och diagram belyser regionala 
karaktärsdrag och kyrkobyggan
dets 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.




