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Förord

Denna bok har tillkommit genom mångas insatser. Professor Anders 
Åman var skarpsinnig handledare från början och följde fram till sin 
bortgång i juli 2008 mitt arbete med djupaste engagemang. Biträdan
de, och alltid klarsynta handledare har varit doc. Hedvig Brander 
Jonsson och doc. Ingrid Sjöström. Texten har granskats av doc. Britt- 
Inger Johansson vid slutseminariet, av forskarassistenterna Marta 
Edling och Emilie Karlsmo samt fil. lic. Marian Ullén. Professor Jan 
von Bonsdorff har lett avhandlingsseminarier. Seminariekommentarer 
har lämnats av mina genom åren många doktorandkolleger i Uppsala, 
varav ingen nämnd och ingen glömd, och i Stockholm, bland andra 
konstvetaren Cathrine Mellander, arkitekten Stefan Günther och kul
turgeografen Kristina Franzén. Fil. dr Uaininn O'Meadhra har disku
terat metod- och teorifrågor och översatt. Fil. dr Göran Kåring, pro
fessor Göran Lindahl, fil. dr Ragnhild Boström, doc. Ann Catherine 
Bonnier, doc. Erland Lagerlöf och fil. dr Axel Unnerbäck har bidragit 
med givande vetenskapliga samtal. Antikvarie Markus Dahlberg har 
ritat kartor, arkitekt Sture Balgård formgivit och med Sverker Michel
sen framtagit tryckoriginal. Lasse Brundin vid Ordkedjan och min bror 
Pontus Lindblad har läst korrektur. Generösa anslag från ovan för
tecknade fonder och stiftelser har gjort min forskning möjlig. Kyrko- 
vaktmästare och personal vid konstvetenskapliga institutionen i Upp
sala, RAÄ, ATA och bibliotek har varit hjälpsamma. Släkt och vänner 
har uppmuntrat. Mina föräldrar Bengt och Ulla Lindblad har genom 
tidiga resor på Gotland väckt intresset för kyrkor. Caroline Hellman, 
min kära, har funnits vid min sida och delat med sig av sin värmande 
glädje även under avhandlingsslutskedets tuffare stunder. Min stora 
tacksamhet till alla dessa ryms inte i ord.

Stockholm 24 april 2009
Jakob Lindblad

7



8 47° nya kyrkor



i. Inledning

Fig. i. Öttums kyrka i 
Västergötland, färdig
ställd 1872. En av 470 
nya kyrkor i Sverige från 
perioden 1850-1890. 
Foto JL 2002.

Bakgrund och syfte
Kyrkorna har lång hävd i svensk konstvetenskaplig forskning. Värn
hems klosterkyrka, Kalmar domkyrka och Engelbrektskyrkan i Stock
holm tillhör de kyrkor som länge funnits med i konsthistoriska över- 
siktsverk och som är uppskattade besöksmål. I sådana sammanhang 
nämns mera sällan till exempel Öttums kyrka i Västergötland från 
1872, Veddige kyrka i Halland från 1868 eller Marieby i Jämtland 
från 1890 (fig. i).

Det är emellertid de 470 kyrkor som nybyggdes under åren mellan 
1850 och 1890 som denna avhandling behandlar. Uppgiften jag före
lagt mig är att analysera dessa kyrkors formegenskaper med särskild 
hänsyn till kronologiska och geografiska skillnader. Därmed vill jag 
såväl öka kunskapen om detta svåröverskådliga och inte särskilt upp
märksammade byggnadsbestånd som lämna bidrag till tolkningen av 
enskilda kyrkors arkitektoniska uttryck. Detta problemområde aktu
aliserades under mitt arbete inom Sockenkyrkoprojektet, ett av Riks
bankens Jubileumsfond stött forskningsprojekt som åren 1996-2001 
var förlagt till Riksantikvarieämbetet.

Hittillsvarande forskning har utgått från arkitektinsatser och stil
begrepp och från ett begränsat urval av byggnader. Min avsikt är däre
mot att utgå från ett i möjligaste mån fullständigt antal kyrkobyggna
der från den aktuella perioden och att undersöka dem som bygg- 
nadsinsatser där flera intressenter samverkat och där olika byggnads- 
tekniska lösningar tillämpats.

Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv ocb bebyggelse
historia, i fortsättningen kallat Sockenkyrkoprojektet, har haft till syf
te att skapa överblick över ett kunskapsfält där monografierna varit 
helt dominerande.1 Breda undersökningar av landskap eller avgränsa
de perioder har gjorts förut, däremot inget försök att i kvantifierbara 
termer behandla hela det stora beståndet av svenska kyrkor. Socken-

I. Sjöström 2000; Lindblad 1998; resp. inledning i serien Landskapets kyrkor 
2002-(2.009), t.ex. Sjöström 2004.
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kyrkoprojektet publicerar sina delresultat i rapporter, där kyrkobyg- 
gandet i ett landskap behandlas under kronologiskt indelade perioder. 
Sammanfattningen, projektets så kallade syntes, utgavs under våren 
2009.

Min uppgift i projektet har främst gällt att skildra kyrkobyggandet 
under perioden 18 60-19 5 o i ett antal landskap.2 Som underlag har jag 
haft förteckningar över samtliga kyrkor från perioden inom respektive 
landskap med bland annat byggnadsår, spridningskartor och andra 
uppgifter som är sammanställda utifrån litteratur och arkivmaterial 
samt egna besök i en stor del av kyrkorna. I texterna har jag, i linje med 
projektets intentioner, sökt att ge en konstvetenskaplig skildring av kyr
kobyggandet utifrån mina observationer av arkitektoniska egenskaper, 
byggnadstekniker, tillkomsttid, verksamma arkitekter och kyrkorna 
som kulturmiljö.

Emellertid återkom en del problem i mitt arbete med de olika tex
terna. I många landskap var det väsentligt fler kyrkor som byggdes 
under årtiondena närmast efter 18 60 än vid sekelskiftet 1900 och sena
re. Det visade sig vara betydligt lättare att översiktligt skildra de yngre 
kyrkorna än att peka ut typiska arkitektoniska drag i de äldre. Gängse 
termer att beskriva 1800-talets kyrkor, det vill säga som nyklassicis- 
tisk respektive nygotisk, var träffande för en del, men inte för de flesta. 
Medan man gärna framhåller arkitektens namn för kyrkor från 1900- 
talet, kunde de angivna arkitektnamnen för 18oo-talskyrkorna vara 
förvirrande; två kyrkor av samma arkitekt kunde vara synnerligen oli
ka, medan två andra, trots att de inte hade samma arkitekt, kunde vara 
till förväxling lika.

Det visade sig även vara svårt att med exempel beskriva en krono
logisk utvecklingslinje och att urskilja regionala särdrag. Båda meto
derna har viss hävd inom konstvetenskaplig forskning och hörde ock
så till ambitionerna inom projektet. En del kyrkor visade sig lätta att 
inordna efter sådana principer, medan andra helt föll utanför och visa
de större likheter med kyrkor från andra tider eller andra delar av lan
det. Samtidigt observerade jag enskildheter i de sena 18oo-talskyrkor- 
na, som inte var vanliga i vare sig äldre eller yngre kyrkor, men som inte 
tidigare lyfts fram som något anmärkningsvärt. I många landskap var 
inte heller i860 något lämpligt gränsår. Mer anpassad till karaktärs- 
skillnaden i 1800-talets kyrkoarkitektur framstod en gräns år 1850.

Här var tidigare forskning inte till stor hjälp. De studier, uppsatser 
och inventeringar som finns kring kyrklig konst och arkitektur i Sveri
ge är visserligen många gånger av hög kvalitet, men ofta är de mer inrik
tade på individuella särdrag än på att urskilja helheter och samman
hang. Det gäller inte minst det sena 1800-talet. Att kompensera dessa 
brister var också en av Sockenkyrkoprojektets avsikter.

Fig. 2 a-b. Kyrkobyggan
det i Sverige per årtion
de från medeltid till 
1950. Diagrammen avser 
endast huvudkyrkor i 
socknar/församlingar. Ur 
Sockenkyrkorna. Kultur
arv och bebyggelse
historia, red. M. Dahl
berg och K. Franzén,
RM, 2008.

a. Diagrammet visar 
kyrkobyggandet i perio
der enligt Sockenkyr
koprojektets indelning 
(äldre medeltid, yngre 
medeltid, 1550-1760, 
1760-1860,1860-1950). 
Antal anger nybyggnader 
per årtionde. I diagram
met har nybyggnader 
som inte kan preciseras 
till äldre eller yngre 
medeltid (ljusgrå ton) 
fördelats över de två 
perioderna i samma pro
portioner som de som är 
säkert daterade.

b. Nybyggnader (mörk 
stapel) och viktigare 
planförändringar (ljus 
stapel) 1550-1950, per 
årtionde. Med viktigare 
planförändring avses 
ombyggnad av långhus/ 
kor och tillbyggnad av 
korsarm. Endast kända 
årtal.

2. Landskapets kyrkor zooz-( 2009), bl.a. Lindblad zooza-d, Lindblad & Lind
blad 2006.

IO 470 NYA KYRKOR



Ett mycket stort antal studier berör äldre kyrklig konst, inte minst 
den medeltida. Även 1900-talets kyrkor, särskilt av mera namnkunni
ga arkitekter, har uppmärksammats. Studier finns om kyrkoarkitektur 
från 1800-talets senare del och redovisas nedan (se Forskningsöversikt). 
Studier av mera översiktligt slag tenderar dock att vara relativt grunda 
medan de djupare antingen berör någon särskild typ av kyrkor, en 
enskild arkitekts kyrkor eller kyrkor inom ett avgränsat område.

De nämnda oklarheterna framstod alltså inte bara som mina egna 
forskningsproblem utan som en kunskapsbrist även ur ett vidare veten
skapligt perspektiv. Det sena 1800-talets kyrkoarkitektur har ingen 
framträdande plats i svensk arkitekturhistoria, om man bortser från ett 
antal sedan länge urskilda märkesbyggnader. Samtidigt var 1800-talet, 
som framgår av Sockenkyrkoprojektets diagram, en av de mest inten
siva perioderna i kyrkobyggandets historia (fig. 2).

Som lokala märkesbyggnader, historiska avtryck och som konstve- 
tenskapligt ämne har kyrkornas arkitektur ofta väckt intresse och 
utgjort ämne för olika studier. Kunskap om kyrkorna har inte bara 
inomvetenskaplig betydelse. Den har betydelse också i de sammanhang 
där de vetenskapliga slutsatserna tillämpas. Särskilt gäller detta kul
turmiljövården. 1800-talets kyrkor är ofta stora och belägna i trakter 
där folktätheten i dag är väsentligt mindre än när kyrkorna byggdes. 
Vad dessa kyrkor representerar som kulturarv och som fastighetskost- 
nad för församlingarna har i diskussionen under 1900- och zooo-talen 
varit mera ifrågasatt än när det gällt äldre kyrkor.3 Min avhandling är 
avsedd att bredda och förbättra kunskapsbasen för dessa diskussioner 
och beslut.

Den föreliggande studien gäller enbart kyrkor i Sverige. Landets

3. Balingsta nya Up revs 1934, Källs-Nöbbelöv Sk 1957. Under början av 2.000- 
talet har Örja Sk avlysts som kyrkorum medan den länge rivningshotade Borlunda 
Sk (Persson 1995 s. 13-16) restaurerats och åter tagits i kyrkligt bruk. Se även Wid- 
mark otr.
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kyrkobyggande kan visserligen ses som en del av ett internationellt sam
manhang. Arkitekters kompetens och praktik fick dock utvecklings- 
mönstren att skilja sig mellan länderna i så hög grad att jämförelser på 
detta stadium är vanskliga. Jag bortser också från gudstjänstrum för 
andra kristna samfund samt från bönhus och missionshus liksom från 
gudstjänstrum för privata miljöer och slutna institutioner. Här var akti
viteten stor under 18oo-talets senare hälft, men förutsättningarna var 
helt andra och detta är en annan historia.

Erfarenheterna från Sockenkyrkoprojektet har visat hur svårt det är 
att göra ett urval av de kyrkor som är representativa för perioden. Där
för har jag valt att istället göra en bred undersökning av samtliga kyr
kor som tillkom under en avgränsad, men till sin karaktär samman
hängande tidsperiod. Den grupp kyrkor som jag inriktat mig på förenas 
av en klassicistisk grundform, där byggnadsdetaljer givits en mera deko
rativ, ofta medeltidsinspirerad gestalt. Stilhistoriskt kan gruppen sägas 
ligga mellan nyklassicismens dominans under 1800-talets förra hälft 
och den mera renodlade nygotik som utmärkte kyrkoarkitekturen under 
seklets sista årtionde. 1850 och 1890 framstår därför som lämpliga 
gränsår. Att vidga den främre gränsen till sekelskiftet skulle inlemma 
åtskilliga kyrkor som är lämpligare att jämföra med kyrkor byggda 
efter 1900. I stiltermer kan ämnet förenklat beskrivas som kyrkor i 
historiserande biandstil mellan så kallade »Tegnérlador« och »Eslövs- 
gotik«.

Syftet med min undersökning är att genom studier av formegen
skaper i kyrkor från åren 1850-1890 såväl öka den övergripande kun
skapen om dessa kyrkor som lämna bidrag till tolkningen av enskilda 
kyrkors arkitektoniska uttryck. De delar av kyrkobyggnaderna jag stu
derar är till exempel koret, innertaket, fönsterformer, bänkinredning 
och tornspiror.

Forskningsuppgiften kan formuleras på följande sätt:

> Att jämförande analysera samtliga kyrkobyggnader från perioden 
1850-1890 och systematisera gestaltningen av deras olika delar.

I analysen ställs följande frågor:

> På vilka olika sätt är delarna utformade och vilka formegenskaper 
är vanligt förekommande?

> Vilka kronologiska och geografiska skillnader går att se i undersök
ningsmaterialet?

> Vilka bakomliggande generella orsaker, till exempel byggnadstek- 
niska eller liturgiska och andra funktionella, kan iakttas?

> Hur såg samspelet ut mellan aktörerna vid tillkomstprocessen?
> Vilken typ av stiltermer kan vara relevanta vid beskrivning av en kyr

ka från perioden?
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Metod
För mitt metodval har jag haft följande utgångspunkter. Varje kyrka 
är en miljö som bildas av byggnadens arkitektur och av inredningens 
fasta och lösa konstföremål, men också av omgivande kyrkogård och 
av kyrkplatsens gestaltning. Denna totala miljö bildar en konstart för 
sig som vanligen är mera givande att jämföra med andra kyrkomiljöer 
än med enbart annan arkitektur. Uppgiften, anspråken och formtradi
tionen kring byggnadstypen förenar. Kyrkobyggnader från äldre tider 
har bevarats i väsentligt högre grad än andra byggnadsmiljöer. Kyr
korna skiljer sig också från den omgivande bebyggelsen genom sin fysis
ka storlek, sin speciella funktion och de traditioner som följer denna 
samt genom den bakomliggande konstnärliga ambitionen och sin icke
privata karaktär.

Ytterligare en utgångspunkt är att var och en av de här studerade 
byggnaderna bäst förstås som en sammanfogning av delar. Detta kan 
ha betydelse, inte bara i en kyrka med lång byggnadshistoria, där delar
na har skilda tillkomstorsaker och upphovsmän, utan även i en kyrka 
där allt är samtida men där man för delarna kan ha följt olika traditio
ner och förebilder. Genom jämförande analys av byggnaders form
egenskaper kan man enligt min mening komma fram till viktiga slutsat
ser. När formelement återkommer i många objekt avspeglar de troligen 
reella förhållanden som inte framgår lika tydligt av skriftliga källor.

Kyrkomiljöer brukar väcka intresse hos besökare genom sina star
ka uttryck i arkitektur och konst. De åskådliggör på olika sätt tenden
ser i konst- och arkitekturhistorien som inte alltid är lätta att avläsa i 
andra sammanhang, och kan också lyfta fram förhållanden som gäller 
andra vetenskaper som kyrkohistoria och kulturgeografi.

I dessa utgångspunkter, att kyrkor som konstmiljöer utgör en egen 
genre, att de går att analysera i delar och att konstvetenskapliga slut
satser om dem är av särskilt intresse, har jag många äldre förebilder. 
Forskning om kyrkor har lång tradition i Sverige.4 Från personminnen 
och äldre historiska lämningar i kyrkorna övergick intresset under 
i Boo-talets förra hälft och mitt till deras konst och arkitektur, och då 
främst den medeltida. Carl Georg Brunius undersökte från 1830-talet 
medeltida kyrkor. Han studerade arkitekturen genom noggrann doku
mentation av byggnadsteknik och byggnadsetapper och utarbetade 
metoder och språk för byggnadsanalys.5 Hans syfte var främst att söka 
kunskaper att tillämpa i sina uppdrag som byggmästare och arkitekt. 
Nils Månsson Mandelgren dokumenterade såväl kyrkor som andra 
kulturminnen för att genom publikationer göra dem kända både i Sve
rige och utomlands. Hans Hildebrand hade som riksantikvarie ansvar

4. En tidig historiografisk genomgång erbj uder Karling 19 5 9.
5. Bl.a. redovisade i »Förklaring öfver konstord« i Brunius 1866 s. 347-369, pl. 
I-IX.
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för kulturmiljövården och sökte genom publikationer av studier och 
översikter argument för bevarandet av kyrkobyggnader och kyrklig 
konst inom landets gränser. Det var bland annat därför som han grun
dade det Antikvarisk-topografska arkivet (ATA).

Särskilt betydelsefullt för min uppfattning om hur man lämpligen 
tolkar och analyserar kyrkoarkitektur har varit verket Sveriges Kyrkor. 
Konsthistoriskt inventarium.6 I monografiska beskrivningar över kyr
kors konst och arkitektur analyseras här varje byggnads olika delar - 
som valv, portaler, torn - systematiskt utifrån material, form och dater
ing. Minst lika viktigt har sedan varit det tidigare nämnda Sockenkyr- 
koprojektet, där jag också själv medverkat. Här har jag lärt mig bety
delsen av att ta ett helhetsgrepp på materialet utifrån en fullständig 
inventering av undersökningsområdets kyrkor istället för att dra slut
satser utifrån ett urval som styrs av författarens förkunskaper, för
väntningar eller estetiska ideal. Mina perspektivval har också grund i 
min dubbla utbildning som arkitekt och konstvetare.

Till en början avsåg jag att försöka indela och beskriva kyrkorna 
efter stilkategorier, typer och arkitekter. Snart framstod det riktigare 
att bortse från dessa indelningar och begrepp och istället betrakta peri
odens kyrkor som en helhet av verk av anonyma upphovsmän och som 
sammansatta av delar vilka lämpligast analyserades var och en för sig. 
Det är ett synsätt och ett tillvägagångssätt som är väl känt från den 
arkitekturhistoriska behandlingen av äldre tider - medeltiden inte minst 
- men som lämpar sig väl också för landskyrkor från senare delen av 
18oo-talet, långt bättre och, som det ska visa sig, än mer moderna, 
arkitektcentrerade tillvägagångssätt.7

Inventering, observation och kvantifiering av de enskilda kyrkorna 
har varit viktiga redskap för min undersökning, liksom beskrivning, 
jämförelser och tolkning av deras arkitektoniska uttryck.

Som komplement till min egen inventering av materialet har jag kun
nat nyttja det register över kyrkornas planförändringar före 1950 som 
Markus Dahlberg ställt samman för Sockenkyrkoprojektet (se Käll
material-översikt och avgränsningar nedan). Utifrån denna invente
rings resultat och registrets uppgifter har jag sammanställt en förteck
ning över de 470 nybyggda kyrkor som togs i bruk under peroden 
1850-1890, såväl bevarade som senare förändrade och försvunna (tab. 
i). Förteckningen anger följaktligen mitt val av undersökningsobjekt.

Mina observationer har jag gjort vid besök i kyrkorna samt genom 
studier av ritningar och fotografier. 2.3 6 av kyrkorna, nästan exakt hälf

6. Sveriges Kyrkor 1912-, grundat av Sigurd Curman och Johnny Roosval, beskri
ver i hittills 226 utkomna volymer cirka 630 kyrkor och kapell med olika utförlig
het men på likartat sätt.
7. Undersökningsmetoden har förebilder i ett antal tidigare studier av svensk kyr
koarkitektur, t.ex. Cornell 1918, Boethius 1921, Liljegren 1947, Beskow 1952, 
Högberg 1965, Schnell 1965, Nordin 1968, Liepe 1984, Karlsson 1986, Bonnier 
1987, Johansson J. 1993 och Dahlberg 1998.
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ten av det totala antalet, har jag studerat på plats. Främst har jag då för
sökt uppfatta sådant, som inte framgår av andra källor, samt genom 
besök på vinden och i tornet undersöka kyrkans byggnadskonstruktion. 
Besöken har jag dokumenterat genom att fotografera rikligt. Som min
nesanteckningar fungerar fotografier bättre än nedskrivna ord och kame
ran är ett tidseffektivt redskap. För de kyrkor som jag inte besökt - lik
som för de rivna kyrkorna - har jag helt varit hänvisad till analyser 
genom andra källor, i första hand äldre fotografier och uppmätningar.

De byggnadsdelar som jag analyserar har jag valt, dels utifrån vad 
som har viss hävd vid beskrivning av kyrkoarkitektur, till exempel i Sve
riges Kyrkor, dels utifrån vad jag uppfattat vara utmärkande för perio
dens kyrkor. Målsättningen är även att urvalet skall ge en så heltäck
ande bild av kyrkobyggnaderna som möjligt.

Genom jämförelser av observationerna har jag tagit fasta på såda
na formegenskaper hos till exempel innertak, grundplan eller tornkrön 
som återkommit i flera kyrkor. Jag har då utgått från det utseende kyr
kan hade när den färdigställdes. Det var så den bedömdes av sin sam
tid, inte genom byggnadsritningen. Tidigare ritningsförslag liksom sena
re förändringar har jag låtit vara underordnade detta.

Beskrivningarna av formegenskaper hos byggnadsdelarna som jag 
studerar förtydligar jag genom illustrationer. Flertalet är fotografier, där 
jag i första hand valt sådana som jag själv tagit som en del av mitt arbets
material. Andra är principskisser, det vill säga teckningar genom vilka 
jag på ett mera generellt sätt kan peka ut olika företeelser. Därtill kom
mer kartor, diagram och tabeller genom vilka jag försöker åskådliggö
ra olika iakttagna förhållanden. I den löpande texten ligger exemplen 
huvudsakligen i notapparaten. De avser att såväl förtydliga som beläg
ga mina iakttagelser och är tänkta att vara tillgängliga för läsaren men 
inte nödvändiga att ta del av.

Forskningsöversikt
Forskningen om perioden 1850-1890 är inte omfattande. Där före
ligger ett par arkitektmonografier, några översikter över byggnadska- 
tegorier och ett antal kronologiskt upplagda översikter över kyrko- 
byggandet inom en region.

De viktigaste arkitektmonografierna för detta arbete har varit Bo 
Grandiens avhandling om Carl Georg Brunius (1974) och Gunilla 
Linde Bjurs om Adolf Edelsvärd (1999). Dessa var två av periodens 
viktigaste arkitekter. Bland övriga utnyttjade arbeten föreligger mono
grafiska framställningar om bland annat Fredrik Wilhelm Scholander, 
Johan Fredrik Åbom, Adrian C. Peterson och Ernst Jacobsson.8 Ent

8. Grandien 1979, von Ajkay 1981, Eronn 1981, Larsson 1981, Bjelfvenstam 
1991, Sjöström 1998a och c, Repetzky 1998 och 2008. Jfr även Stockhaus-Eng- 
lund otr., Mandén otr.
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reprenörerna har endast undantagsvis ägnats liknande uppmärksam
het.9 10 11

Länge var den enda sammanfattande framställningen över 1800- 
talets kyrkobyggande Göran Lindahls studie från 1955: Högkyrkligt, 
lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800-1930}° Som titeln anger 
har den stor innehållslig bredd och den har varit en viktig utgångspunkt 
för senare forskare, både vad gäller kyrkoarkitektur och 1800-tals- 
arkitektur i allmänhet.

Den kanske mest ingående skildringen av 1800-talets kyrkoarki
tektur är Krister Malmströms avhandling Centralkyrkor inom Svens
ka kyrkan 1820-1910 (1990), men den berör främst en mindre och sär
präglad grupp kyrkor. I sin verksamhet vid Riksantikvarieämbetet drev 
Malmström under 1990-talet även projektet »Kyrkobyggnader inom 
Svenska kyrkan 1860-1920«. Delresultat av projektet publicerades i 
häftet Kyrkornas arkitekter. Förteckning över kyrkoarkitekter verk
samma inom Svenska kyrkan 1860-1930 (1991) och i en artikel i ett 
temanummer om kyrkor av tidskriften Kulturmiljövård (1993).” 
Genom Malmströms studier om Överintendentsämbetets arkiv är för
teckningens uppgifter väl underbyggda.12 Emellertid rymmer attribu
eringarna många osäkerheter, då det ofta är fler än den i förteckning
en upptagna arkitekten som medverkat till ritningens utformning.

Tematiska arbeten är Siegrun Fernlunds avhandling ’ett Herranom 
värdigt Tempel’. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912 
(1982) om faktorerna bakom de nya kyrkorna i Skåne samt Konst
högskolans arkitekturskolas analyser av ett urval kyrkors arkitektur och 
byggnadskonstruktion i rapporten Nygotiska kyrkor i Skåne (1991).
I verket Sveriges Kyrkors tematiska serie Kyrkobyggnader iy60-1860 
(1989-1998) ingår artiklar av bland annat Ingrid Sjöström över olika 
ämnen.131 Sockenkyrkoprojektet föreligger sedan ett antal landskaps
visa översikter, författade av Anders Åman, Britt-Inger Johansson och 
mig själv (2002-2006 ).14 1800-talets kyrkoarkitektur berörs på olika 
sätt i ett par avhandlingsarbeten av Anders Bodin, Hedvig Schönbäck, 
Cathrine Mellander och Thomas Lejdegård som pågått samtidigt med 
mitt.151 Signums svenska konsthistoria. Konsten 1843-1890 (2000) har

9. Johansson A. O. 1950, Wångmarke 1963, Fernlund 1989 s. 15-26, Ahnlund 
1992, Johansson Bert. 1997, Nyström 2002 och 2005.
10. Lindahl 1955. Tidiga, geografiskt mera begränsade översikter var Ullenius 
1955 ochHofrén 1959.
11. Malmström 1991 och 1993. Detta projekts resultat i övrigt har jag ej lyckats 
återfinna.
12. Se t.ex. Malmström 19843-6.
13. T.ex. Sjöström 1989b, 19933-6 och 19983-6. Se även Fernlund 1989, Ullén 
i993a-b, Flodin 1993a.
14. Landskapets kyrkor 2002-( 2006), t.ex. Åman 2003 och 2006, Johansson B.- 
I. 2004, Lindblad 2002c.
15. Bodin otr., Schönbäck 2008, Mellander 2008, Lejdegård 2008.
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Bo Grandien i sin översikt över periodens arkitektur sammanfattat kyr- 
kobyggandet.16 Framställningen ger en allsidig bild men tar bara upp 
ett par exempel, därtill från periodens senare del, om än väl valda och 
ingående skildrade.17 Benkt Olén, Oloph Bexell och Hedvig Brander 
Jonsson har i olika sammanhang skildrat de teologiska tänkesätt som 
periodens kyrkoarkitektur avspeglar.18

Forskningen kring enskilda kyrkor är rikare, åtminstone på så sätt 
att flera kyrkors tillkomsthistoria finns återgiven i monografiska 
beskrivningar. Dessa kan ingå i stiftets eller länsmuseets publika
tionsserie, som Sörmländska kyrkor (1940-1950 och senare uppla
gor) eller Linköpings stifts kyrkor (1957-).19 Andra är utgivna sepa
rat av församlingen eller ingår i en sockenhistorik eller ett hembygds
förbunds skriftserie. Några beskrivningar ingår i verket Sveriges Kyr
kors monografiserie eller nyssnämnda tematiska översiktsserie Kyrko
byggnader 1760-1860. Den förra redogör, om än med olika utförlig
het, för kyrkans tillkomsthistoria och utformning, den senare mera 
kortfattat för kyrkans arkitektur och för ändringar sedan byggnads
tiden.

Källmaterial - översikt och avgränsningar
Det material jag valt att bygga mina analyser på har som nämnts varit 
egna iakttagelser vid besök i byggnaderna samt avbildningar, främst rit
ningar och fotografier, och skrivna texter. De sistnämnda, huvudsak
ligen tryckta monografiska kyrkobeskrivningar, har jag nyttjat främst 
som komplement till andra källor, eftersom informationen i tolkande 
beskrivningar inte varit lika lämpad för formanalyser som fältstudier 
och avbildningar.

En stor del av källmaterialet utgörs av arkivet vid redaktionen för 
verket Sveriges Kyrkor vid Riksantikvarieämbetet.20 Det har insam
lats för Sveriges Kyrkors publiceringsarbete och för Sockenkyrkopro- 
jektets forskning. Här ingår också mycket av det material som jag 
samlat in under avhandlingsarbetet. Arkivet utgörs av fotografier 
(äldre och helt nya), vägledningar, ritningskopior, opublicerade 
manuskript och en del arkivexcerpter, allt rörande kyrkor i Sverige.

16. Grandien 2000 s. 176-192, se även 161-176.
17. Hyby Sk (1877), BeatebergW g (1880), Själevad Ån (1880), Stensele La (1885) 
samt, utöver ämnet för denna studie, Allhelgonakyrkan i Lund Sk (i bruk strax efter 
1890), Floda Sö (ombyggnad färdig 1888) och domkyrkorestaureringarna i Lund 
och Uppsala.
18. Olén 1967 och 1987, Bexell O. 1987 och 2008, Brander Jonsson 2008. Se 
även Lindahl 1955, Alm 1974 och 2003, Käring 1984 och 1995 samt Repetzky 
1999 och 2008.
19. Se t.ex. Norberg 1940 s. 2; Schnell 1950 och 1965 s. gf; Nisbeth 1957 s. 2; 
Kilström 1971, 1981 och 1997.
20. Arkivet införlivades 2008-2009 > ATA, Ämbetsarkivet: SvK:s arkiv.
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Genom arkivet har jag också haft tillgång till Sockenkyrkoprojektets 
ovan nämnda register över planförändringar i svenska kyrkor före 
1950, som är sammanställt av Markus Dahlberg.21 Underlaget för 
detta register har förutom uppgifter i Antikvarisk-topografiska arki
vet främst varit de kyrkobeskrivningar, som är nämnda i forsk
ningsöversikten ovan, ofta förmedlad via de korta sammanfattning
ar av olika kyrkors byggnadshistoria som olika författare tagit fram 
för Bebyggelseregistret (BBR).22

Andra arkiv jag använt mig av är Antikvarisk-topografiska arkivet 
(ATA) vid Riksantikvarieämbetet med ritningar, äldre fotografier och 
olika handlingar rörande kyrkorna, främst från Byggnadsstyrelsens 
kulturhistoriska byrå, samt Riksarkivet, där handlingar från kyrkornas 
förberedelse- och planeringsfas finns i Överintendentsämbetets arkiv 
och Ecklesiastikdepartementets arkiv. Då jag emellertid har försökt 
undvika att alltför mycket fördjupa mig i ärenden kring enskilda kyr
kor har jag varit återhållsam med arkivstudier. Arkiven är innehålls
rika, men resonemangen kring kyrkornas utformning är oftast mycket 
sparsamt återgivna, om ens antydda. För att något begränsa det omfat
tande resandet, den komplicerade arkivsökningen och den tidskrävan
de genomgången av handlingar har jag endast gjort stickprov i dessa 
arkiv. Besök i kyrkorna med egna iakttagelser och egen dokumentation 
har istället prioriterats.

Handlingar från tiden innan kyrkan byggdes - diskussioner, pro
gram, beslut, fastställda ritningar - uttrycker avsikter, som inte med 
säkerhet är utförda. Avbildningar från när kyrkan var nybyggd eller 
från dess första decennier, innan det blivit dags för de första mera krä
vande underhållsåtgärderna, är sällsynta. Ritningar och fotografier 
från sekelskiftet 1900 och framåt, visar inte med säkerhet kyrkornas 
ursprungliga form. Ritningarna är ofta gjorda inför senare restaure
ringar. Under 1900-talet blev fotografering ett ofta använt redskap för 
byggnadsvården, vid inventeringar av det kyrkliga kulturarvet och för 
att tillgodose ett allmänt intresse för byggnader och miljöer. Skillna
den mellan tillkomsttiden och avbildningarna har nödvändiggjort en 
källkritik som inneburit att jag återkommande jämfört äldre och yng
re källor, tagit del av uppgifter om senare förändringar samt gjort rim
liga antaganden om vad som framstår som ursprungligt och sekun
därt.

Till mina källor hör även ett par tryckta texter som ställdes samman 
till föreskrifter eller rekommendationer för hur kyrkor lämpligen bor-

2.1. Sockenkyrkoprojektets register över planförändringar i svenska kyrkor före 
1950, sammanställt av Markus Dahlberg, prel. version 2002 på CD-Rom (RAÄ: 
Samhällsavdelningen).
22. Bebyggelseregistret - kulturhistorisk bebyggelseinformation, upprättat i samar
bete mellan RAÄ, länsstyrelser, regionala museer, kommuner samt stift och för
samlingar (Internet: <http://www.bebyggelseregistret.raa.se>).
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de utformas. De följdes långtifrån alltid men jag har använt dem till att 
återkommande ge samtida motiveringar till några av detaljerna i kyr
kornas utformning. De viktigaste är i kronologisk ordning Carl Georg 
Brunius tal vid Lunds domkyrkas jubileum 1845,23 Adolf Edelsvärds 
artikel om bänkinredning i Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör- 
vetenskap 18 59,24 » Regulativ für den evangelischen Kirchenbau « från 
kyrkokonferensen i Eisenach 1861 (fortsättningsvis kallat Eisenachre- 
gulativet),25 Johan Magnus Sjögrens tryckta föredrag Om kyrko-archi- 
tektur vid prästmötet i Lund 18 7026 och Allmänna anvisningar röran
de kyrkobyggnader på nådig befallning sammanfattade af Kongi. Öfver- 
intendents-embetet från 1887.27 Emellertid är alla dessa uttryck för 
samma kyrkliga strävan under 1800-talets mitt och senare del att åte
rupprätta gudstjänstens och kyrkorummets särställning. Den hade, 
menade man, gått förlorad genom en ensidig koncentration på guds
tjänstens intellektuella tilltal och en försummelse av sådant som talar 
till känslan, som skönhet och lätt uppfattbara symboler.28 Ett annat 
viktigt uttryck för denna strävan var Uddo Lechard Ullmans 1874- 
1885 utgivna Evangelisk-luthersk liturgik med särskild hänsyn till den 
svenska kyrkans förhållanden,29 Ein text som jag använt och som ut
trycker en avvikande uppfattning är arkitekten Emil Langlets svar på 
frågan » Huru bör en protestantisk kyrka anordnas för att motsvara kul
tens behof?« i uppsatsen » Några ord om våra kyrkobyggnader «, som 
han publicerade 1872 och sedan på nytt 1879.30

23. Brunius 1845. Se även Brunius i860 och 1861. Om dessa, se Gustafsson E. 
1961 och Fernlund 1982 s. 103-108.
24. Edelsvärd 1859a. Om denna se Linde Bjur 1999 s. 300! m.fl. och Lindahl 
1955 s. 81-84.
25. Återgivet i Langmaack 1971 s. 272-274.
26. Sjögren 1870. Om detta föredrag, se Fernlund 1982 s. 108-110 ocht.ex. Gus
tafsson E. 1961 s. 46L Olén 1967 s. i68f, Olén 1987 s. 24.
27. Allmänna anvisningar 1887. Författare var Helgo Zettervall, då överinten
dent, enligt hans självbiografi: »Ett annat mål som jag sjelf gripit mig an med var 
utarbetandet af ett litet arbete rörande kyrkobyggnadsväsendet. Denna lilla bok 
tryktes sedan, med allmänna medel i särskildt anslag och utdelades till alla pasto
rat i riket, arkitekter m.fl. [...] Mitt enda arbete i tryck och ändå icke mitt. Inget 
storverk just: stor oktav 101 sidor.« (Zettervall 1981 s. 156). Då anvisningarna 
har officiell karaktär, och alltså inte alltid nödvändigtvis behöver återge Zettervalls 
personliga uppfattning, har jag valt att ange arbetet med dess titel. Zettervalls egna 
kyrkor, som dock alla är ritade tidigare, följer inte alltid anvisningarna (Olén 1987 
s. 63, 75). Om Allmänna anvisningar, se t.ex. Olén 1967, Fernlund 1982 s. 
110-114 och Lindahl 1955 s. 88-90.
28. Nilsson N.-H. 1994 s. 102-10$, Kåring 1984 och 1995 s. 40-45, 243-247, 
Brander Jonsson 2008.
29. Ullman 1885, publicerad i häften 1874 (I), 1876 (II:i), 1879 (11:2) och 1885 
(11:3 )• Om denna, se Bexell O. 1987 och Lindahl 1955 s. 96-101.
30. Langlet 1872 och 1879. Om Langlet, se Malmström 1990 s. 103-187, 229- 
262, 289-293 och Lindahl 1955 s. 104-106.

INLEDNING 19



Disposition
Dispositionen framgår av innehållsförteckningen. Efter inledningen vid
tar under rubriken 470 nya kyrkor - förutsättningar ett kapitel där jag 
ger en övergripande presentation av kyrkobyggandet under perioden 
och tar upp ett antal faktorer av vikt för förståelsen av periodens kyr
kobyggnader. Framställningen här är inte särskilt utförlig men inne
håller ändå en del grundforskning eftersom ämnet inte är ingående 
behandlat tidigare. Jag tar upp kyrkornas geografiska spridning, hur ett 
kyrkobyggnadsärende brukade gå till från första förslag till kyrkans 
invigning, de olika aktörernas medverkan samt något om material och 
konstruktion. Därtill berör jag vad som genom senare förändringar 
generellt skiljer kyrkornas utseende i dag från deras ursprungliga form.

I sju kapitel följer sedan den huvudsakliga undersökningen. Varje 
kapitel avslutas med slutsatser. I kapitlet Läge undersöker jag hur kyr
korna är placerade i landskapet och i förhållande till väderstreck samt 
hur ingångarna är placerade. Därefter utreder jag kyrkornas Storlek och 
planform. Hur stora och hur små brukar kyrkorna vara? Vilka plan
former förekommer? Korskyrkorna ägnas störst utrymme, inte för att 
de dominerar till antalet men för att planformsvariationen där är stor. 
Korpartiet, som ägnas ett eget kapitel, föregås av kapitlet Sakristians 
problem. Trots sin underordnade karaktär påverkade sakristian i hög 
grad möjligheterna att utforma koret. Efter en kort historisk översikt 
över sakristians funktion och utformning undersöker jag de olika typer 
av sakristior som förekom under perioden. Därefter behandlar jag 
Korets utformning, inledningsvis med att försöka definiera begreppet 
kor som rumslig form. Jag analyserar korpartiet i salkyrkor, »invändi- 
ga« kor och »korbyggnader«. Det sista syftar på den byggnadskropp 
som utvändigt och, oftast, invändigt markerar koret. I kapitlet Innertak, 
dekor, bänkar och annan inredning undersöker jag hur kyrkornas inte
riör varit utformad, den del som förändrats mest sedan byggnadstiden. 
Interiören analyserar jag i olika delar. Först behandlar jag innertakets 
olika utföranden, därefter dekor och färgsättning. Bänkarna ägnas extra 
utrymme framför annan inredning, då bänkinredningen under perio
den genomgick viktiga förändringar. Kyrkornas yttre behandlas främst 
i kapitlet Fönster och fasader. Även här har jag valt enskildheter, där 
fönstrens form, som är lättare att schematisera än till exempel porta
ler, ägnas störst utrymme. Fasadmaterialet och gavelröstenas form var 
också karakteristiska för periodens kyrkor. Torn är den sista bygg- 
nadsdelen jag undersöker, men också den som mer än andra påverkar 
kyrkans karaktär. Tornbyggen var viktiga under perioden och man 
kompletterade vid samma tid även många äldre kyrkor med torn. För
utom tornets placering och tornkroppens form studerar jag de många 
olika och karakteristiska sätt som tornkrönet utformades på.

Efter dessa sju undersökningar av kyrkornas olika delar presente
rar jag som samlade helheter arton utvalda kyrkor mera ingående med
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korta beskrivningar och illustrationer. Därpå diskuterar jag de dittills 
dragna slutsatserna utifrån olika teman. Dessa teman är kyrkornas stil
karaktär, deras arkitektoniska gestaltning, vad som i praktiken styrde 
utformningen samt kyrkornas förhållande till övrig arkitektur och, som 
avslutning, mina slutsatser presenterade i en kort och övergripande 
sammanfattning. Därefter följer en sammanfattning på engelska. Som 
bilagor presenterar jag dels en samlad förteckning över de studerade 
kyrkorna, dels ett urval sammanställningar utifrån ämnen jag behand
lar i texten. Sist förtecknar jag de källor och den litteratur jag refererat 
till i text och i noter.

I texten har jag gjort vissa förenklingar. Alla kyrkorna är, om inte 
annat framgår av sammanhanget, beskrivna som om altaret låg i kyr
kans östra del. Detta för att inte tynga texten med upplysningar som 
»koret i nordväst« eller »östra korsarmen« i de fall där kyrkan inte är 
orienterad åt öster. Efter kyrkans namn anger jag landskapstillhörig- 
het som går att tyda med hjälp av listan över förkortningar. Min date
ring av kyrkan avser året då den var färdig för gudstjänstbruk. Denna 
princip har jag valt för att undvika ställningstaganden, som ibland kan 
bli rätt komplicerade, kring när kyrkobygget inleddes och när kyrkan 
var helt färdigställd vad gäller inredningens målning och liknande.
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Fig. 3. Karta över kyikor 
från perioden 1850-1890 
(mörka punkter) i förhål
lande till äldre kyrkor 
som ännu var i bruk vid 
periodens slut (ljusa 
punkter). Markus Dahl
berg, RAÄ.
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2. 47° nya kyrkor - förutsättningar

Geografisk och kronologisk fördelning
När de 470 kyrkorna från perioden 1850-1890 markeras på en karta 
avspeglar sig tydliga regionala skillnader i hur de är spridda (fig. 3 ). Flest 
återfinns i landskapen i södra och västra Götaland, närmare bestämt i 
Skåne och Västergötland följda av Småland, Halland och Bohuslän. 
Minst finns i landskapen i övre och nedre Norrland samt i Mälarland
skapen och på Gotland (fig. 4 a). Att antalet är störst i landets södra 
del och minst i den norra stämmer överens med hur kyrkornas sprid
ning allmänt sett ut från äldsta tid till periodens slut.

En karta, som tar hänsyn till detta och som anger hur stor andel av 
kyrkorna i varje landskap som blev byggda under perioden, ser något 
annorlunda ut (fig. 4 b). Då hamnar övre Norrland främst, nära följt 
av mellersta Norrland, Bohuslän och Blekinge samt Skåne och Hal
land. Nybyggnadsintensiteten var alltså, mätt på detta sätt, störst i

Fig. 4 a-b. Kartor visande 
kyrkorna från 1850-1890:

a. i antal per landskap,
b. i andel av landska

pets alla kyrkor vid perio
dens slut.
Markus Dahlberg, RAÄ.

93-103 st 
67 st 

15-28 st 
11-12 st 

0-9 st

37-45 % 
26-33 % 
20-25 % 
10-18% 

0-6 %
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Fig. 5. Karta över nya 
kyrkor som ökade eller 
minskade det totala 
antalet, dvs. kyrkor som 
tillkom vid nyetablering 
utan att ersätta någon 
äldre (mörka punkter) 
och kyrkor som genom 
s.k. sammanbyggnad 
ersatte två eller tre äldre 
(ljusa punkter). Förteck
ning, se tab. 2. Markus 
Dahlberg, RAÄ.
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Fig. 6. Stapeldiagram 
över kyrkor byggda 
1845-1894, fördelade på 
femårsperioder, med 
kyrkor från 1850-1890 
särskilt markerade. 
Markus Dahlberg, RAÄ, 
och JL.

1845-49 1850-54 1855-59 1860-64 1865-69 1870-74 1875-79 1880-84 1885-89 1890-94

Fig. 7 a-d. Kartor över 
kyrkor byggda på:

a. 1850-talet,
b. 1860-talet,
c. 1870-talet,
d. 1880-1890.
Markus Dahlberg, RAÄ.

Norrland och längs kusten i väster och söder. Lägst var den i Mälar
landskapen och på Gotland. Skillnaden är alltså stor mellan å ena sidan 
Skåne och Västergötland och å andra sidan de likaså kyrkrika land
skapen Uppland och Södermanland. Av tabell och karta som visar de 
kyrkor som tillkom utan att någon äldre samtidigt togs ur bruk fram
går att sådana nyetableringar oftast skedde i större städer, vid bruk, i 
skogstrakter eller vid kusten (fig. 5, tab. z).

Den kronologiska fördelningen av kyrkorna är relativt jämn, men 
byggnadsintensiteten var något högre före 1870-talets mitt än efter, 
och högst under första hälften av 1860-talet (fig. 6-7). Några skillna
der avtecknar sig mellan landskapen. I Bohuslän, Halland, Småland 
och på Öland var kyrkobyggandet mest omfattande under periodens 
tidigare del. I Östergötland och Blekinge var det mera betydande under 
den senare delen. I Skåne var kyrkobyggandet allra störst under 1860- 
talet medan det i Västergötland och Norrland var relativt jämnt utspritt.
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Nybyggnad eller ombyggnad?
Antalet nya kyrkor kan också jämföras med kyrkor som vid samma tid 
förnyades genom om- och tillbyggnad.31 Många av församlingarna 
hade, innan man funnit det mera ekonomiskt att riva och bygga nytt, 
övervägt att endast utvidga och förändra den befintliga kyrkan.32 Det 
var ett alternativ för att komma till rätta med kyrkans brister och det 
hade varit det vanliga på många håll i landet under 1600- och 1700- 
talen innan nybyggnad kommit att dominera på 1800-talet. I omkring 
135 fall lät man emellertid mellan 1850 och 1890 behålla och bygga 
till den gamla kyrkan (fig. 8-9). Det gällde alltså ungefär var artonde 
kyrka i landet (nära 6%), att jämföra med att nära var femte (ca 19%) 
ersattes av nybyggnad. Sammanlagt medför det att omkring var fjärde 
kyrka i landet (ca 25 %) förnyades, antingen genom att ersättas av en 
ny eller genom ombyggnad eller tillbyggnad 18 5 0-18 9 o .33

Ombyggnaderna var annorlunda fördelade än nybyggnaderna, såväl 
geografiskt som kronologiskt. Dubbelt så många kyrkor byggdes om 
under periodens första hälft som under den andra. Flest ombyggnader 
skedde i Skåne. Där låg två tredjedelar av de kyrkor som byggdes om 
före 1880. (På 18 80-talet minskade andelen till en fjärdedel.) Statisti
ken visar att kyrkorna ingick i en på 18 3 o-talet inledd ombyggnadsvåg 
av skånska kyrkor och ännu på 18 50-talet var ombyggnaderna där fler 
än nybyggnaderna. I andra landsdelar var antalet ombyggda kyrkor 
relativt obetydligt.

Ombyggnaderna har sitt intresse i sammanhanget för att visa hur 
man normalt prioriterade fullständig nybyggnad. I Skåne var det allt
så något annorlunda. Skånska kyrkor förändrades vanligen genom till
byggnad av korsarmar, medan utvidgningssätten i andra landskap var 
mera varierade. Förkärleken för korsamar kom att få betydelse även för 
de nybyggda kyrkornas utformning i Skåne, vilket kommer att beröras 
nedan (se Korskyrkor och centralkyrkor i kap. 4).

Ibland är skillnaden mellan ombyggnad och nybyggnad liten.
I Glostorp (Sk), till exempel, skulle kyrkan utvidgas åt öster, men under 
byggnadsarbetet visade sig långhusets murar, som skulle stå kvar, vara 
sämre än beräknat. Följden blev att hela kyrkan utom tornet nyupp
fördes. Långhusets takstol, som förnyats några år tidigare, lyckades

31. Skillnaden mellan nybyggnad och ombyggnad definierar jag på samma sätt 
som i Sockenkyrkoprojektet, nämligen att när delar av en äldre kyrka ingår i den 
nya och den gamla kyrkan både är breddad och förlängd, betraktas den som nybygg
nad, annars som ombyggnad. Detta innebär att ett äldre torn, en korsarm eller två 
väggpartier ställda hörn i hörn kan ingå i en nybyggnad.
32. T.ex. Tölö Ha (Erikson J. 1957 s. 8-12.), Näsum Sk (Svensson S. 1985 s. 18). 
Se vidare Beställare nedan.
33. Statistiken bygger på Sockenkyrkoprojektets register (RAÄ: Samhällsavdel- 
ningen). Med ombyggnader inbegriper jag i det följande även åtgärder som i regist
ret är upptagna som tillbyggnader.
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Fig. 8. Östra Sönnarslöv, 
Sk, exteriör från öster. 
Den lilla medeltida kyr
kan utökades med kors- 
armar i söder och norr 
1862, varigenom kyrko
rummet blev »bredare« 
än det var »långt«. Om- 
och tillbyggnad blev ett 
alternativ till nybyggnad 
för cirka 135 kyrkor under 
perioden. Foto JL1999.

Fig. 9. Sunnersberg, Vg, 
interiör mot väster. Det 
medeltida långhuset 
med korparti från 1700- 
talet försågs med korsar- 
mar och rika träsnickerier 
1869. Foto JL 2002.

man hålla uppe på grova stolpar under rivnings- och murningsarbe- 
tet.34

Beställare
De flesta nya kyrkorna tillkom som ett väl avgränsat projekt, där en kyr
ka ersattes av en annan. En enskild församling förnyade sin kyrko
byggnad genom att ersätta en äldre kyrka, som ansågs för liten, otids
enlig och förfallen, med en ny, stor och modern. Många sådana projekt 
var resultat av lång diskussion. Andra var mera hastigt framtvingade 
insatser, sedan den gamla kyrkan förstörts av brand eller en nyuppförd 
skadats genom byggfel.351 ett mindre antal fall var flera kyrkor berör
da. Några sådana var följden av en rationalisering, där två eller tre kyr
kor genom så kallad sammanbyggnad ersattes av en. Andra utgjorde 
motsatsen, en komplettering av det befintliga kyrkobeståndet. Det kun
de gälla en ort där man hade långt till sockenkyrkan eller en ny stads
del för vilken den befintliga stadskyrkan inte räckte till och där man 
ibland sedan en tid firat gudstjänster i en provisorisk lokal.

Initiativet till att bygga en ny kyrka kom ofta från någon församling
sbo vid en socken- eller kyrkostämma, eller från biskopen.36 När bisko
pen visiterade var det inte ovanligt att han förde frågan på tal och hän
visade till att kyrkan inte rymde tillräckligt stor andel av sockenborna eller 
att den var mörk och förfallen. När någon annan föreslog nybyggnad 
skedde det ofta i samband med diskussioner kring underhåll och utvid

34. Andersson Helg. 199z s. Z3f.
35. Brand: t.ex. Askim Vg, där kyrkans brand avgjorde en långdragen tvist om 
nybyggnad (Sjöholm 1957 s. 7), Ljungby Ha (Jansson B. 1956 s. yf), Lemnhult 
Sm (Ödéen 1981 s. i8f). Byggfel: t.ex. Kungsbacka Ha (Johanson Birg. 1957 
s. 6zf, se not 111 i Material och byggnadskonstruktion nedan), Varola Vg (» Varo- 
la« 19Z5 s. 437f).
36. Se t.ex. Fernlund 198z, Olén 1987 s. 138, Franzén K. Z004.
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gning. Frågan kunde gälla att skapa fler sittplatser genom läktare eller 
korsarmar, att förse kyrkan med torn eller att komma till rätta med ide
liga reparationer. I Vimmerby (Sm) var det klockstapeln som behövde 
nyuppföras samtidigt som taket var bristfälligt.371 samband därmed be
slöt man att även utvidga kyrkan. Ett ombyggnadsförslag av byggmäs
taren Jonas Jonsson antogs av sockenstämman. Men kritik över detaljer 
i förslaget motiverade honom att 18 50 presentera ett alternativt förslag 
som innebar en helt ny kyrka med torn, vilket stämman antog istället.

Även i Mjöbäck (Vg) bytte sockenstämman uppfattning. År 1845 
önskade 22 röster reparera kyrkan medan 7 ville riva och bygga nytt. 
Reparationen kom dock inte igång och året därpå ville endast 5 repa
rera och 30 bygga nytt.381 Högerud (Vr) var det en privatperson, riks
dagsmannen Olof Andersson i Humslid, som 1853 tog initiativ till en 
ny kyrka genom att starta en insamling för detta.391 Hidinge (Nä) 
behövde kyrkan repareras 1856 och man avsatte följande år en bygg- 
nadskassa till kyrkans nybyggnad eller ändamålsenliga utvidgning, vil
ket var första gången nybyggnad omtalades.40

De 3 8 kyrkor som saknar äldre föregångare (se fig. 5 ) har oftast till
kommit på initiativ av personer i byar långt från församlingskyrkan, 
där kyrkfärden kunde ta åtskilliga timmar, eller omöjliggöras av stor
migt hav eller osäkra isar.41 Andra låg i nya industriorter eller i snabbt 
växande stadsdelar, där de gamla sockenkyrkorna helt saknade förut
sättningar att rymma de nya invånarna. En krets industriidkare med 
skotskt ursprung i Göteborg lät bygga flera sådana kyrkor efter före
bild av det omfattande filantropiska kyrkobyggande som pågick i Eng
lands och Skottlands snabbt växande städer.42

Det var ovanligt att nya kyrkoetableringar under perioden tillkom 
på kyrkligt initiativ. En av de få är kapellet i Landala i Göteborg, som 
domkyrkorådet fattade beslut om 1883, strax efter det att Betlehems- 
kyrkan, en av det då nybildade Svenska Missionsförbundets största 
kyrkor, stod färdig mellan stadsdelen och domkyrkan.431 Bräkne-Hoby

37. Bergström N. 1975 s. Z3f.
38. Hallbäck 1961 s. 67.
39. Bondeson 1987 s. 3.
40. Reinestam 1969 s. 5.
41. T.ex. Siljansnäs Dr (Ahlberg 1996 s. 242^.
42. Genom David Carnegie, Oscar Ekman, James Dickson m.fl. tillkom Hagakyr- 
kan, S:t Johannes, S:t Pauli och S:ta Birgittas kapell i Göteborg Vg (Kjellin 19 5 9 s. 
8,15 m.fl.; Jarlert & Lindblad 2005 s. 72; Linde Bjur 1999 s. 156,183, i88f; Lund
berg 1982 s. 21) samt bl.a. Sandarne Hs (Kilström 1981 s. 3t) och Holmsund Vb 
(Elmén Berg m.fl. 1992 s. 217).
4 3. Betlehemskyrkan stod färdig 18 81. Två år senare beslöt domkyrkorådet ord
na kyrkorum för den nya stadsdelens invånare som annars riskerade »låta sig omfö- 
sas av allahanda lärdomsväder eller förfalla i andlig likgiltighet«. (Hallingberg 1961 
s. 42 och Andersson Holg. 1985 s. [2], varur citatet är hämtat.) Tidpunkten, moti
veringen och det för domkyrkorådet vid denna tid ovanliga initiativet talar för ett 
samband även om belägg saknas.
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(Bl) motarbetade man från kyrkligt håll en planerad ny kyrkoetabler- 
ing. Kyrkoherden och biskopen hade förordat att församlingen bygg
de en ny och rymligare kyrka. Men när sockenstämman i860 beslöt 
att behålla den gamla och komplettera den med en kyrka i församling
ens norra del revs beslutet upp genom kyrkoherdens, landshövdingens 
och biskopens ingripande och en ny byggdes på den gamlas plats.44

Desto vanligare var det att biskopen uppmuntrade att två eller flera 
församlingar med varsin kyrka byggde en ny, gemensam. Sådan sam
manbyggnad var sanktionerad på olika sätt. Det var ett sätt att hushålla 
med församlingarnas resurser, särskilt om två intilliggande kyrkor sam
tidigt var i behov av upprustning eller utvidgning (se fig. 5). För stifts
ledningen kan frågan också ha varit ett sätt att komma till rätta med 
prästbristen.45 Prästens restid mellan gudstjänster i närliggande kyrkor 
kunde användas till andra nödvändiga församlingsuppgifter. Slottsher
ren till Marsvinsholm (Sk) byggde en stor kyrka i sin slottspark, gemen
sam för de tre församlingar han var patronus för.46 Församlingsborna var 
där, liksom oftast när sammanbyggnad var på tal, motståndare. Många 
förslag kom inte till utförande. Sammanbyggnad innebar inte alltid att 
en ny kyrka uppfördes. I mindre folkrika trakter räckte det med att den 
ena utökades med en korsarm eller bara ett par ytterligare bänkrum.47

Ett kyrkobyggnadsprojekt tog ofta lång tid att genomdriva. En tids
rymd av 3 o till 90 år från det att frågan väcktes tills att nya kyrkan stod 
klar var inte ovanligt.48 Var gamla kyrkans förfall långt gånget räckte 
dock någon gång ett år.49 Nybyggnadsförslag väckte till en början säl
lan entusiasm, särskilt inte om de var förenade med sammanbyggnad. 
Farhågorna gällde vanligen kostnaden. Ofta kunde opinionen vända 
efter att man låtit en byggmästare besiktiga kyrkans tillstånd och pre
sentera kostnadsförslag för upprustning och eventuell tillbyggnad. 
Byggnadstekniska brister i den befintliga kyrkan var sällan svåra att 
peka ut och kostnadsförslaget gav ett tydligare diskussionsunderlag. 
Många byggplaner drog sedan ut på tiden genom oenighet om var den 
nya kyrkan skulle ligga i förhållande till socknens bebyggelse.

Vanliga argument för nybyggnad var att den gamla kyrkan var i 
dåligt skick och att man hellre borde investera reparationskostnaden i

44. Olén 1980 s. 18-21.
45. Från 3400 präster i tjänst i Sverige vid 1800-talets början (dvs. en per knappt 
700 invånare) minskade antalet under seklet till 2 700 (dvs. en per 1 700 invåna
re). En präst kunde leda högst två eller tre högmässor en söndag, oavsett om guds
tjänstbesökarna vid vardera tillfället var 90 eller 900. Bexell O. 2003 s. 23. Se även 
Plith 1959 s. 79-154, Franzén K. 2004.
46. Persson 1967, se Marsvinsholm i kap. 10 nedan.
47. T.ex. Vänge Up (från 1886 kyrka även för Läby Up, Norberg 1983 s. 5), Sten- 
kumla Go (från 1868 kyrka även för Träkumla Go, Lindblad otr.).
48. För Fristad och Gingri Vg var denna tid 1828-1855 (Rydin 2000 s. 17, 24), 
Brastad Bo 1831-1876 (Rydstrand 1976 s. 6), Hannäs Sm 1798-1885 (Ståhlbom 
2002 s. 30).
49. Nämdö Sö 1875-1876 (Jansson 1964 s. 204-207).
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en ny. Hur kyrkans tillstånd bedömdes kunde dock variera.50 Nya kyr
kor i grannskapet kunde påverka uppfattningen.51 Ett annat vanligt 
argument var att kyrkan inte var tillräckligt rymlig. Många av de för
samlingar som byggde ny kyrka finns bland dem där invånarantalet 
ökade mycket under 1800-talet.52 Sambandet är dock inte helt enkelt. 
En del församlingar växte snabbt utan att ersätta sin kyrka.53 Vissa 
andra byggde en ny fastän folkökningen inte var så stor.54 Även träng
seln kunde vara relativ. En stor kyrka i en relativt liten församling kun
de klara att folkmängden fördubblades. I en liten kyrka kunde fullsat
ta läktare och bänkar skymma ljuset, hindra rörelsefriheten och snabbt 
försämra luften, och marginalerna var här små att bereda flera plats.

Under 1800-talet var bänkplatserna ännu ofta reserverade enligt 
fastställd bänklängd och kunde stå tomma om innehavaren inte var 
närvarande, samtidigt som många tvingades stå i gångarna under 
gudstjänsten. Fördelningssystemen följde sociala mönster som inte 
stod i proportion till folkökningen inom de olika samhällsgrupperna.55 
Störande gräl om sittplatser förekom och traditioner berättar om att 
inflytelserika personer påskyndat nybyggnadsplanen sedan de inte 
kommit in i en fullsatt kyrka.56 Gudstjänster kunde vara olika välbe
sökta. Kyrksamheten skiftade mellan olika områden och uppskatta
de präster kunde fylla även stora kyrkor och locka människor också 
från andra socknar.57 Samtidigt fanns redan vid mitten av 18oo-talet 
exempel på två eller tre kyrkor som vanliga söndagar sammanlyste 
sina gudstjänster till en.58 Enligt praxis beräknades nya kyrkors stor
lek länge för att rymma två tredjedelar av församlingens befolkning, 
om denna inte var alltför stor.59 Det kan vara en viktig orsak till att

50. Fernlund 1982 s. 30-40. TådeneVg medeltida kyrkas skick beskrevs 1867 som 
förstklassigt men redan 1875 som bristfälligt. Kyrkans patronus hade däremellan 
erbjudit sig att helt bekosta en ny. (Malmström 1990 s. 205.)
51. Brastad Bo (Rydstrand 1976 s. 8).
52. T.ex. Skredsvik Bo 1 280 inv. (1805), 25 20 (1865) dvs. +^y%;BrunskogWr 
2385 (1805), 5 179(1865) dvs. +117%. Invånarantalet i stycket efter Palm 2000 
s. 227-377.
53. Enviken Dr 1 191 inv. (1805), 2000 (1865) dvs. +68%; Älgarås Vg 770 
(1805), 1912 (1865) dvs. +148%; Stenkyrka Go 374 (1805), 998 (1865) dvs. 
+ 167%.
54. Svarttorp Sm 950 inv. (1805), 1092 (1865 ) dvs. +15%; Balingsta Up 539 
inv. (1805), 527 (1865) dvs. -2%.
55. Gustafsson B. 1950 s. 36-105.
56. Hidinge Nä (Reinestam 1969 s. 6).
57. Så t.ex. i S:t Sigfrid Sm och Oskar Sm (vägledningen S:t Sigfrids kyrka 1988 s. 
9,11,13 samt prästbiografier i Olsson B. 1947 s. 265; Olsson B. 1948 s. 62,111, 
119,
58. Så skedde i Hyringa, Malma och Längnum Vg innan de gemensamt byggde Frid- 
bems kyrka (Jakobsson J. 1969 s. 10).
59. »Samling [...] byggnads-lagar« 1861 s. 192 punkt 18. Allmänna anvisningar 
18 87 s. 16 anger mera nyanserade beräkningsprinciper med en kvot från drygt hälf
ten av invånarna ned till en tredjedel på landsbygden och en fjärdedel i städerna.
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den nya kyrkan ofta kunde bli väsentligt större än den gamla (jfr fig. 
19 och 64 resp. 246 och 249 ). Det förekommer i diskussioner ibland 
förhoppningar om att ingen skulle behöva vända åter hem för att det 
varit fullt i kyrkan. Om detta även inbegrep större helger måste det 
ha funnits desto mera plats under mindre välbesökta gudstjänster. 
Trängseln blir då mera en statistisk dehnition än en söndaglig upple
velse. Det förekom också att man anpassade kyrkans storlek efter en 
beräknad framtida folkökning.60

Av de längre fram redovisade exemplen (se kap. 1 o nedan) framgår 
hur några av de nya kyrkorna kunde rymma en fjärdedel, andra fler än 
fyra femtedelar av antalet församlingsbor, medan flertalet dock inte ens 
rymde hälften därav. Ett exempel på det sista återger ett kyrkoråds- 
protokoll från Västra Vram (Sk) när man planerade den nya kyrkan 
1866:

Ordföranden ansåg i betraktande av nuvarande folkmängd 2550 
personer, att kyrkan bleve stor nog, när den rymmer 1 000 personer. 
För stora kyrkor bliva om vintertiden mycket kalla och förekomma 
dessutom mycket otrevliga, när en del av kyrkan för det mesta icke 
fylles av besökande. Det är alltför mycket begärt att kyrkolivet skulle 
bliva så varmt, att nära hälften av församlingens hela befolkning däri 
skulle söndagligen behöva platser.61

Siegrun Fernlund har behandlat hur biskoparna i Lund såg på behovet 
av nya kyrkor.62 Här kan jag återge delar av invigningstalet biskop Wil
helm Flensburgs höll 1872 i Bräkne-Hoby (Bl). Han fann att försam
lingen sökt bygga tillräckligt rymligt, så att även den ringaste skulle fin
na en plats, och att det nya templet blivit både större och skönare än 
det gamla varit:

Det är i sanning icke en likgiltig sak, att templet genom själva sin ytt
re anblick, genom själva sin yttre skönhet och härlighet stämmer sin
net till andakt och lyfter själen från jorden till himlen; icke likgiltigt, 
att bilden av det sköna templet under våra vardagliga värv och i våra 
enskilda boningar föresvävar oss och i våra hjärtan uppväcker den 
längtan, om vilken den helige sångaren sjöng, då det heter: min själ 
längtar och trängtar efter Herrens gårdar.63

60. T.ex. Agtmnaryd Sm (Bexell B. 1974 s. 50), Stala Bo (Heikkinen 1977 s. 15 )
61. Ur kyrkorådsprotokoll i V. Vram Sk 22/10 1866, återgivet efter Olén 1987s. 
52. Stavningen är normaliserad, vilket i fortsättningen gäller alla citat ur arkiv
handlingar som är återgivna efter tryckta arbeten.
62. Fernlund 1982 s. 41-76.
63. Utdrag ur talet, som han även hållit i Källna Sk 1871, återges i Olén 1980 s. 
24L Slutorden syftar på Psaltaren 84.
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Arkitekter och myndigheter
Hur arbetet att bygga en kyrka gick till var reglerat i lag.64 Ansvaret att 
bygga och underhålla kyrkan ålåg sockenborna. Sockenstämman fat
tade besluten och arbetet utfördes genom materialleveranser, körslor, 
dagsverken och betalningar fördelade på hemman och matlag.65 Vid 
nybyggnad skulle man undersöka om förutsättningar fanns att bygga 
kyrkan gemensamt med en grannförsamling.66 Domkapitlet skulle 
underrättas.67 Ritningar och kostnadsberäkning skulle lämnas till 
landshövdingen och sedan prövas och gillas (fastställas) av Kungl. Maj :t 
efter att Överintendentsämbetet sett över, godkänt eller omarbetat dem. 
Syftet med prövningen, när den infördes på 1700-talet, var att försäk
ra att offentliga byggnader hade ett anständigt utseende, präglades av 
varaktighet och bekvämlighet och att bristande kompetens hos hant
verkarna inte ledde till onödigt stora kostnader för församlingarna.68 
Av samma skäl infördes restriktioner mot byggnadsverk av trä, som 
träkyrkor, höga tornspiror och klockstaplar, samt mot underhållskrä- 
vande vapenhus och dyr inredning,69 vilket under lång tid fick direkta 
arkitektoniska konsekvenser. Av de byggda kyrkorna framgår dock att 
man under 1800-talets senare del ofta inte längre tillämpade restrik
tionerna. På anhållan från Överintendentsämbetet upphävdes 1857 
bestämmelsen om höga tornspiror.701879 års instruktion för Överin
tendentsämbetet ökade kraven på ritningarna. För att»icke mista något 
av sin vägledande egenskap«, skulle de omfatta plan, fasader, tvärsek
tioner och delsektioner som visade läktarhöjd, takstolsfördelning och 
tornsammansättning.71 Med 1887 års Allmänna anvisningar från Över
intendentsämbetet kom helt nya, grundligare råd för kyrkornas utform
ning. Då hade även sockenbornas skyldighet att utföra dagsverken och 
körslor ersatts av skattebetalning 1885.72

I många församlingar tillsatte stämman en byggnadskommitté som

64. Lagarna finns sammanfattade i t.ex. »Samling [...] byggnads-lagar« 1861, 
Rydén i844-i845,Thurgren 1849 s. 154!,Thurgren 1852 s. 619-633, Thurgren 
1871, Rydén 1890, Kyrkobyggnader 1760-1860 1 s. 276-280.
65. Byggningabalk 1736 26 kap. 1 § (Thurgren 1849 s. 154).
66. SFS 1830:45 (s. 590) föreskrev sammanbyggnad bl.a. om två grannkyrkor var 
förfallna och för trånga och en majoritet av socknarnas gemensamma röster stöd
de förslaget. Från 1862 krävdes röstmajoritet i socknarna var för sig och samman
byggnad blev mindre vanligt (SFS 1862:42, jfr Fernlund 1982 s. 94, Franzén K. 
2004 s. 167).
67. Kyrkolag 1686 27 kap. 1 $ (Thurgren 1871 s. 264).
68. Kungl. förordn. 31/7 1776 (Kyrkobyggnader 1760-1860 1 s. 179t).
69. Kungl. brev 22/3 1759, kungl. cirkulärbrev 28/8 1764 och kungl. förordn. 
31/7 1776 (Kyrkobyggnader 1760-1860 1 s. 276-280).
70. Överintendentsämbetet (ÖIÄ) menade att bestämmelsen oväsentligt minskat 
byggnadskostnaden och lett till »en tröttande enformighet« (SFS 1857:56 s. 2).
71. SFS 1879:60 s. 5L
72. SFS 1885:28 s. 4.
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hade att ta fram ritningar med kostnadsförslag och anlita entreprenör.
I församlingar som lydde under patronatsrätt ansvarade patronus för 
detta.73 Några gånger fanns redan en ritning eftersom den nya kyrkans 
förespråkare på egen bekostnad anskaffat och lagt fram en sådan för 
stämman för att ge ökad tyngd åt förslaget. Men vanligen vände man 
sig till en fackman som sammanställde en ritning efter de önskemål som 
församlingen uttryckt. Bevarade sådana ritningar visar stor variation i 
kvalitet. Några är utförda av amatörer, men många är uppgjorda av en 
byggmästare på orten eller av någon av de specialiserade kyrkobygg- 
mästare som kunde ha flera uppdrag i olika landsändar (se Entrepre
nörer nedan) och som hade lättare att uppställa ett relevant kostnads
förslag och för vilka sannolikt ritningsuppdraget senare kunde leda till 
entreprenadkontrakt. Församlingen kunde också vända sig direkt till 
Överintendentsämbetet om någon ritningskunnig inte fanns att tillgå,74 
men den möjligheten verkar man inte så ofta ha utnyttjat. När så sked
de tycks avståndet ha orsakat extra arbete. I Tölö (Ha) hade ritningar 
sänts fram och tillbaka mellan församlingen och Överintendentsämbe
tet en tid. 185z föranledde detta församlingen att svara att om ämbe
tets arkitekt »vid senare ritning blott iakttagit de anmärkningar för
samlingen avgivit vid den förra och icke gjort en hop andra onödiga för
ändringar med korsbyggnader, fönster och tak m. m. hade senare rit
ningen nu kunnat antagas«.75

Ofta kontaktade man en byggmästare, mera sällan en arkitekt. 
Antalet utbildade arkitekter vid denna tid var få. De kan delas in i två 
grupper där den ena utgörs av arkitekter knutna till Överintendents
ämbetet, och som därför kände till sina kollegers sätt att resonera, 
medan den andra utgjordes av övriga privatpraktiserande arkitekter, 
företrädesvis med kontor i landsorten. På tre olika sätt tycks utbilda
de arkitekter ha fått kyrkouppdrag. Det första, och kanske vanligaste, 
var att kyrkan bekostades av en bruksägare eller patronus som var mån 
om den arkitektoniska kvaliteten och därför anlitade en arkitekt. Det
ta var troligen den främsta orsaken till att danska arkitekter anlitats 
för att rita kyrkor i Skåne och att Adolf Edelsvärd, som privatarkitekt 
i Göteborg, ritat ett antal kyrkor med andra byggherrar än socken
stämmor. Det andra var om någon välkänd arkitekt fanns på orten 
eller hade utmärkt sig på annat sätt och någon i församlingen förordat 
denne. Till dem kan räknas Adrian C. Peterson med många uppdrag i 
Västsverige, domkyrkoarkitekterna i Lund C. G. Brunius och Helgo 
Zettervall, samt Emil Langlet, den sistnämnde eftersom flera försam
lingar önskade bygga centralkyrkor av den typ han format. Slutligen

73. T.ex. Åtvids nya Ög (Hultqvist 1937 s. 8,10; Grandien 1979 s. 265-272).
74. Kungl. förordn. 31/7 1776 1 § (Kyrkobyggnader 1760-1860 1 s. 176). Möj
ligheten påtalad hos Sjögren 1870 (s. 20) men ej i Allmänna anvisningar 1887 (s. 
7), där ÖIÄ framhålles som »endast granskande myndighet« (se nedan).
75. Återgivet efter Erikson J. 1957 s. 12.
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kunde församlingarna, som nämnts, vända sig direkt till Överinten- 
dentsämbetet. Då gick uppdraget redan från början till någon av ämbe
tets arkitekter, som J. A. Hawerman, J. F. Abom, Albert Törnqvist eller 
Ernst Jacobsson (tab. 3 ).76

Att valet av arkitekt hade betydelse för det slutliga resultatet påpe
kades under perioden. Den omfattande kyrkobyggnadsverksamheten 
visade, enligt Edelsvärd (18 59), » att betydliga kapitaler dervid använ
das, samt, hvad som är det gladaste uti företeelsen, att en del försam
lingar äfven insett nödvändigheten att bygga sina tempel under ledning 
af verkliga arkitekter, hvarigenom konstsinne och erfarenhet vid bygg
nadernas konstruktion och utförande gjort sig gällande«.77 J. M. 
Sjögrens rekommendation från 1870 citerades ordagrant i Allmänna 
anvisningar 1887. Han ville:

[...] på det enträgnaste förorda att man, då fråga uppstår om något 
kyrkligt byggnadsföretag, må vända sig endast till kompetent person 
för erhållande af byggnadsritningen. Det har nemligen ända intill 
den allra senaste tiden blott alltför ofta förekommit, att man i 
sådant afseende anlitat en vanlig murare eller s. k. byggmästare. Att 
denne, i afseende på intellektuel odling, artistisk utbildning och 
konsthistoriska insigter, varit i fullkomlig saknad af de allra nöd
torftigaste förutsättningar för uppgörande af en tillfredsställande 
kyrkobyggnadsplan, har så mycket lättare råkat förbises, som veder
börande kyrkoråd och församling måhända varit alldeles främman
de för den föreställningen, att man i dylikt fall hade att påakta något 
annat eller mera än att den anlitade personen genom ett eller annat 
redan utfördt arbete visat sig ega de för uppförande af en större 
byggnad nödiga tekniska insigter och i öfrigt förstå att på ett stycke 
papper uppdraga och färglägga några linier, som skola föreställa en 
byggnadsritning. Om den sålunda anskaffade ritningen icke innebu
rit rent konstruktiva misstag - något som emellertid icke varit allde
les exempellöst - har den vunnit behörig fastställelse, antagligen 
endast af det skäl, att vederbörande församling velat så hafva det. 
Uppgörandet af en kyrkobyggnadsritning är ett alltför grannlaga 
uppdrag för att, med utsigt på ett godt resultat, kunna anförtros åt 
en vanlig handtverkare. Man underlåte derföre aldrig, äfven då frå
ga är endast om ett helt anspråkslöst kyrkligt byggnadsföretag, att 
anlita en konstnärligt bildad, i kyrklig byggnadskonst väl förfaren 
arkitekt. Att hålla sig till fuskaren visar sig städse vara en illa 
anbragt sparsamhet.78

76. Malmström 1991.
77. Edelsvärd 1859a s. 19.
7 8. Allmänna anvisningar i887s.ioof( följer med något ändrad stavning Sj ögren 
1870 s. zo).
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Fig. 10-13. Hököpinge,
Sk, exempel på hur en 
kyrkas slutliga utform
ning kan utgå från tidiga
re förslag och andra kyr
kors form:

io (a). Ritning till ny 
kyrka i Hököpinge av 
byggmästaren Anders 
(?) Herrström i Malmö.

n (b). I planform och 
detaljer röjer Herrströms 
ritning påverkan från 
Västra Skrävlinge, Sk, 
ritad av William Klein 
1859.

12 (c). Den kyrkan 
ansluter i sin tur till en 
planformstyp som C. G. 
Brunius tillämpade i t.ex. 
Hörup, Sk.

13 (d). Vid ÖIÄ bear
betade Ernst Jacobsson 
Herrströms ritning för 
Hököpinge och gav fasa
derna en stramare och 
mer rytmiskt indelning.
I de slutliga ritningarna 
tillade han sedan blin
deringar och tornet krön
tes, liksom i Herrströms 
ritning, av en spetsig spi
ra (se fig. 225).
Foto ATA.

Vid större byggnadsföretag borde man ta in förslag från olika arkitek
ter eller ordna tävlingar: »Att se flera ritningar vid sidan om hvarand
ra skärper blicken för det riktiga. «79

Överintendentsämbetets prövning av inlämnade ritningar medför
de vanligen att de omarbetades. Detta gällde främst ritningar av ama
törarkitekter och byggmästare, medan de skolade arkitekternas förslag 
oftare godkändes eller korrigerades endast i någon detalj. Omarbet
ningen syftade vanligen till att ge byggnaden bättre proportioner eller 
ett modernare uttryck, att anpassa den efter ändrade önskemål i för
samlingen eller att välja annan konstruktionsmetod (fig. 10-13, se även 
61-62 och 190-191).

Kyrkor som är ritade av privatpraktiserande arkitekter och som till
kommit på en enskild byggherres bekostnad hör ofta till de mer ny
skapande under perioden. Byggmästar- och amatörarkitekternas rit
ningar kan utmärkas av uppfinningsrikedom, men avspeglar oftare en 
viss konservatism. Detta beror delvis på att de senates förslag inte var 
lika »moderna« som arkitekternas och på att församlingarna anvisat

79. Sjögren 1870 s. 20, Allmänna anvisningar 1887 s. 101.
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en befintlig kyrka som förebild, men tycks också hänga samman med 
att man medvetet anpassat formen till vad Överintendentsämbetet för
väntades godkänna, för att inte försena handläggningen. Överinten- 
dentsämbetets arkitekter hade i sin tur att anpassa sig, dels till riktlin
jerna för kyrkornas utformning och ekonomiska återhållsamhet, dels 
till att församlingarna som beställare ofta kunde framstå som konser
vativa i sin arkitektursyn.

Vid min genomgång av de kyrkor som byggdes 1850-1890 har det 
ofta visat sig att församlingarnas preliminära förslagsritningar betyd
de mycket för det slutliga resultatet. Det gäller alltså inte bara när en 
skolad arkitekts ritningar kunnat godkännas med endast smärre 
anmärkningar. När ärendet granskades utarbetade Överintendents- 
ämbetets arkitekt ofta en ny ritning, men följde huvuddragen i den 
inlämnade och lät den fungera som byggnadsprogram. Några gånger 
dristade sig arkitekten till större omarbetningar, men församlingen gavs 
också möjligheten att invända mot oönskade avsteg. Samtidigt hade 
byggherren och entreprenören slutligen stor frihet till avsteg från rit
ningen genom myndigheternas dåliga uppföljning av enskilda kyrko- 
byggnadsprojekt. Detta antyds av de ibland rätt stora regionala lik
heter som finns, till exempel mellan olika kyrkors huvudform, medan 
dekorativa utföranden av portaler och fönsterformer, som Överinten- 
dentsämbetets arkitekt svarade för, kan vara mera bundna av ritning
arnas tillkomsttid. Allmänna anvisningar framhöll 1887 också Över
intendentsämbetet som en i kyrkobyggnadsfrågor endast »granskande 
myndighet, som icke eger att, utan församlingarnas hörande, omarbe
ta understälda ritningar annorlunda än ’i hufvudsaklig öfverensstäm- 
melse med de från orten insända förslagen och för så vidt kostnaden 
derigenom icke ökas’ «.80

Något annat som går att se av materialet är hur inte så få kyrkor är 
lika och ibland närmast identiska med varandra. I Västsverige finns till 
exempel tre kyrkor som är mycket snarlika varandra såväl till det ytt
re som det inre. Enstaka detaljer, som ljudgluggarnas och tornspiror
nas proportioner, skiljer dem åt. Äldst av dem är Frillesås (Ha), vars 
ritning är signerad av Albert Törnqvist 18 62.81 Ritningen till den andra, 
Lane-Ryr (Bo), är inte signerad men Överintendentsämbetets arkivko
pia är vidimerad av Törnqvist 1869.82 På ritningen är såväl kyrkans 
form som placeringen av plan och sektioner desamma, så när som på 
några detaljer i inredningen. För den tredje kyrkan, Stala på Orust (Bo), 
skiljer sig ritningen något.83 Planer och sektioner är grupperade på annat 
sätt och den är signerad av byggmästaren S. Andersson i Uddevalla 
1871 medan Törnqvist även här vidimerat arkivkopian. Planerna och

80. Allmänna anvisningar 1887 s. 7.
81. ATA: Kb-ritn. F 99:1.
82. ATA: Kb-ritn. L 14:1 (före 1885 kallad Norra Ryr).
83. ATA: Kb-ritn. S 198:1.
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Fig. 14-15. Frillesås, Fla, 
ritning signerad av 
Albert Törnqvist vid ÖIÄ 
1862 (ovan), och Stała, 
Bo, ritning signerad av 
S. Andersson i Udde
valla 1871 (nedan). Den 
senare följer helt Törn- 
qvists ritning till Frillesås 
och visar hur samma rit
ning kan ligga till grund 
för flera kyrkor.
Foto ATA.

fasaderna är dock identiska med de andra in i minsta streck (fig. 14-15 ). 
Sannolikt har byggmästaren kopierat ritningen för Lane-Ryr, beläget 
alldeles utanför Uddevalla. 84

84. ATA: Kb-ritn. T 189:1a (före 1939 kallad Björkäng), avbildad i Mellander 
2008 s. 181.
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Exemplen stannar inte här. År 1866 signerade Törnqvist ritningar 
till Töreboda kyrka (Vg).84 Den följer formen i de tre nämnda kyrkor
na, men murarna skulle vara i tegel och därför tunnare och ha mera 
dekorerade fasader. Slutligen finns ännu en, Österplana (Vg), vars rit
ningar är närmast identiska med dem för Töreboda men har ännu mera 
dekorerade fasader.85 Arkivkopian är denna gång vidimerad av Edvard 
von Rothstein och kyrkans fasader är i kalksten från de närbelägna 
stenbrotten.86 Till dessa exempel kan man lägga Ölmevalla (Ha). Ut
över en del detaljer skiljer sig kyrkan på många sätt från de nyss omta
lade. Av Överintendentsämbetets arkiv framgår emellertid att Adrian 
Peterson, när han formade kyrkan, tycks ha haft att utgå ifrån ritning
ar lika dem för grannkyrkan i Frillesås.87

Motsvarande likheter mellan kyrkor eller ritningar har gjort det 
möjligt att förteckna ytterligare kyrkor som är mycket snarlika och 
uppförda efter i princip samma ritning (tab. 4). Ritningen till Ornö 
(Sö) är en identisk kopia av den till Gillhovs kapell (Jä).88 Stor tids
skillnad, stort avstånd och olika byggmästare har gett skillnader i bland 
annat byggnadernas konstruktion. Grannkyrkorna Solberga (Sk) och 
Katslösa (Sk) har däremot sannolikt samma byggmästare eftersom de 
är lika även i konstruktiva detaljer i tornet. Östervallskog (Vr) och 
Bodum (Ån) blev relativt olika genom att entreprenören inte helt följ
de de sinsemellan snarlika ritningarna, medan Sjötofta (Vg) blev helt 
lik Ambjörnarp (Vg) efter det att entreprenören frångick den av Kungl. 
Maj:t gillade ritningen (se fig. 66-69 )-89

Varför kopierade man ritningar på detta vis? En orsak var att bestäl
laren, vanligen församlingen, förtydligade sina önskemål genom att 
hänvisa till en befintlig kyrka, som man kände till. Man uppskattade 
den och ville ha en likadan. Samtidigt undvek man då även risken att 
Överintendentsämbetet skulle underkänna församlingens ritning lik
som risken att församlingen skulle behöva underkänna ett projekt från 
ämbetet. Det senare kanske inte passade behoven, var för modernt och 
därmed skilde sig från den gängse bilden av hur en kyrka skulle se ut

85. ATA: Kb-ritn. Ö 67:5.
86. Malmström 1991 (s. 32.-37 m.fl.), anger S. Andersson som arkitekt för Stala, 
Rothstein som arkitekt för Österplana och Törnqvist för de övriga. Rothstein har 
1864 signerat en outförd förslagsritning till Österplana (ATA: Kb-ritn. Ö 67:4), 
vilken sedan ersatts av den fastställda ritningen, vars arkivkopia Rothstein alltså vidi
merat. Se även Mellander 2008 s. 178-182 som tar upp dessa med Frillesås snar
lika ritningar. Fasadmaterial efter Inventering av kyrkor i Götene kommun 
2003-200 5: Österplana kyrka av Inga Kajsa Christensson, Skara stift, 2003 (BBR: 
Götene Hönsäter S:i hus 1).
87. ATA: Kb-ritn. Ö 25:2-3.
88. ATA: Kb-ritn. Gillhov Jä G 23:1, daterad 1864, och Ornö Sö O 27:1, date
rad 1882
89. ATA: Kb-ritn. Östervallskog Vr Ö 75:1, Bodum Ån B 112:1 (Åman&Järn- 
feldt-Carlsson 1999, bild s. 49), Sjötofta Vg S 66:1 (se Salkyrkors korparti i kap. 
6 nedan).
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Fig. 16-17. Kärda, Sm, 
ritning 1873 (tv.) och 
Hänger, Sm, ritning 1875 
(t.h.). Hånger önskade 
en likadan kyrka som 
den i Kärda, fast 
mindre. Vid ÖIÄ kopie
rade man ritningen 
men förstorade skal
stocken och justerade 
härefter bredden på 
bänkrader och dörrar 
samt kortade långhuset 
något. Därutöver anger 
ritningen att sakristian 
skall ha uppvärmning, 
predikstolen ställas när
mare ljuset från fönstret 
och dopfuntens placer
ing. Foto ÄTA.

eller var för tekniskt avancerad att förverkliga. Framförallt byggmäs
taren kan ha sett fördelar med att upprepa ett tidigare byggnadsprojekt 
för att utnyttja konstruktiva lärdomar och kunskaper om material
åtgång och byggnadstid (se Salkyrkors korparti i kap. 6 nedan). Cathe
rine Mellander, som i sin avhandling om Överintendentsämbetet tar upp 
återanvändandet av kyrkoritningar, pekar även på hur det kan ha varit 
ett uttryck såväl för en effektiv och rationaliserad handläggning som 
för ett relativt svalt intresse hos ämbetets arkitekter för landskyrkor
nas gestaltning.90

Kopierandet har gett upphov till intressanta företeelser. När Hång
er (Sm) skulle bygga nytt önskade man en likadan kyrka som den i 
moderförsamlingen Kärda (Sm), men inte lika stor eftersom försam
lingen var mindre.91 Vid Överintendentsämbetet kopierade man rit
ningen (fig. 16-17).92 Man ritade inte kyrkan nämnvärt mindre, utan 
förstorade istället skalstocken. Sedan justerade man bänkradernas och 
vissa dörrars mått, så att de skulle passa till den nya kyrkans storlek. I 
Björnekulla (Sk) önskade man grannkyrkan i Västra Broby (Sk) som

90. Mellander zoo8 s. 178-18Z.
91. Johansson Hj. 1981 s. 5.
9Z. ATA: Kb-ritn. Kärda Sm K 1841z och Hånger Sm H zzz:i.
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förebild.93 De är båda korskyrkor, men likheterna är betydligt större 
med korskyrkan i Östra Broby (Sk). Båda kyrkorna anges på ritning
arna som Broby i Kristianstads län, eftersom väderstrecksbeteckning- 
arna är ett sent tillägg.94 Enklaste förklaringen är att man på Överin- 
tendentsämbetet förväxlat kyrkorna som angavs som förebild. För Lax
sjö kyrka (Jä) finns inte ritningar i Överintendentsämbetets arkiv, vil
ket är märkligt eftersom den relativt avancerade arkitektoniska formen 
tyder på en erfaren arkitekt, sannolikt inom ämbetet. Däremot visar sig 
kyrkan in i minsta detalj vara identisk med den drygt trettio år äldre rit
ningen för närbelägna Hotagen (Jä).95 Hotagens kyrka skiljer sig dock 
relativt mycket från Laxsjö genom de många avsteg byggmästaren för 
Hotagen gjorde från den fastställda ritningen.96

I några fall kan man tala om mönsterritningar. Ritningarna till Troll
hättans kyrka (Vg) lät Edelsvärd publicera 1863 i Tidskrift för bygg
nadskonst och ingeniörvetenskap,97 Artikeln omfattar såväl plan-, sek
tion- och fasadritningar som ritning till delar av inredingen, detaljerad 
kostnadsuppställning och konstruktionsbeskrivning. Ritningarna åter
användes sedan av olika byggmästare, ibland efter viss omarbetning.98 
Att uppmuntra till efterbildning kan ha varit en avsikt med publicering 
av ritningsprojekt vid denna tid. Ytterligare kyrkors ritningar offent
liggjordes i samma tidskrift, men utan att få samma efterföljd.991 Nor
ge och Tyskland gav motsvarigheter till Överintendentsämbetet ut 
mönsterritningar för kyrkobyggnader. Något motsvarande kan ha före
kommit i Sverige och det finns planscher bevarade med något slags typ
ritning för kyrkor,100 utförda av Överintendentsämbetets arkitekt J. F. 
Åbom, men de tycks inte ha fått någon större efterföljd (fig. 18). Över
intendentsämbetets Allmänna anvisningar saknar illustrationer för att 
inte riskera att » binda arkitekterna « eller » vålla en ingalunda önskvärd 
chablonmessighet i vår kyrkobyggnadskonst«.101 Inte heller Sjögren vil
le i sitt tryckta prästmötesföredrag om kyrkoarkitektur » uppställa nor
malplaner för kyrkobyggnader« eller »gå den i sin konst väl hemma
stadde kyrkoarchitekten i förväg«.102

93. Rosenberg 1989 s. 27.
94. ATA: Kb-ritn. V. Broby Sk B 190:3-4, Ö. Broby Sk B 191:1-4. Jfr Björnekulla 
Sk B 89:2-6.
9$. ATA: Kb-ritn. H 165:2, signerad av Ludvig Hawerman 1850.
96. Ebeling 1998 s. 119.
97. Edelsvärd 1863 pl. 20-22, 27L Se även Linde Bjur 1999 s. 330b
98. Torekov Sk 1863, Oskarshamn Sm 1876 (se skildring i Rockström 1956 s. 
218), Kinna Vg 1879 (jfr Salkyrkors korparti i kap. 6 nedan).
99. T.ex. Edelsvärd i86o,Brunius i860 och 1861. Jfr Langlet 1872 (se dock Bea
teberg i kap. 10 nedan) och Langlet 1879.
100. Bland förslag till kapell vid Åkerbrukskolonin Hall vid Södertälje finns en rit
ning med rubriken »Alternativ-project till mindre Landskyrkor af Sten«, signerad 
J. F. Åbom 1883, visande en korskyrka och en långhuskyrka med 400 sittplatser 
(avbildad i Grimhammar 1975 s. 6).
101. Allmänna anvisningar 1887 s. 5.
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Fig. i8. Alternativprojekt 
till mindre landskyrkor 
av sten, signerad av J. F. 
Åbom 1883, sannolikt 
något slags typritning. 
Foto i SvK:s arkiv.

Det är sammanfattningsvis alltså inte lätt att tillskriva en kyrka från 
perioden en bestämd arkitekt. Ritningar till kyrkor, där församlingen 
vänt sig till en lokal byggmästare, blev ofta omarbetade vid Överin- 
tendentsämbetet. Därtill finns det åtskilliga exempel på att även det 
ursprungliga förslaget till stora delar följde en annan kyrkas ritning. De 
privatpraktiserande arkitekterna skötte inte ensamma hela verksam
heten. Till exempel var Adrian C. Peterson medhjälpare åt Edelsvärd 
och Zettervall åt Scholander.102 103 Även när församlingar redan från bör
jan beställde ritning från Överintendentsämbetet kunde den följa en 
annan kyrkas form, ofta som nämnts på församlingens begäran. Det kan 
också vara svårt att avgöra om ritningen från Överintendentsämbetet 
är att betrakta som ett verk av en ensam arkitekt eller om flera med
verkat.

Sedan finns det kyrkor där upphovsmannen är känd och där verket

102. Sjögren 1870 s. 20.
103. Repetzky 1999 s. 6-8, Zettervall 1981 s. 27-29.
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avspeglar dennes konstnärliga personlighet. Det gör det lättare att tala 
om till exempel Edelsvärds och Zettervalls kyrkor än om Åboms och 
Törnqvists. Men även sådana kyrkor kan i vissa delar ha samma grund
drag som finns i några andra. Ibland har även privatpraktiserande arki
tekter fått överta andras projekt för att ge dem en bättre form. Som i 
all annan arkitektur finns det inslag som hör till byggnadstyp och gen
re och som varit outtalade önskemål från beställaren och som arkitek
ten inte lyckats eller velat ändra på eller kanske ens reflekterat över. 
Byggnaders individualitet och konstnärliga särprägel var i tidens kyr- 
koprojekt inget att bevaka, konstnärlig upphovsrätt än mindre.

Snarare kan man ha sett värde i en industriellt inspirerad rationali
sering av arbetet och den stora mängden ritningar att producera förut
satte förmodligen upprepningar. Medeltidens kyrkoarkitektur kan här 
också ha tagits till förebild, inte bara för formspråket, utan också för 
hur grundformer och detaljer upprepades. Även i omfattning saknade 
1800-talets svenska kyrkobyggande annan motsvarighet än under 
medeltiden.

Entreprenörer
Entreprenören var den som fick uppdraget att bygga kyrkan (tab. 5 ). 
Ofta skedde det efter en entreprenadauktion. Det förekom också att 
arkitekten anvisade lämpliga byggmästare. Samme byggmästare bygg
de till exempel flera av Brunius eller Edelsvärds kyrkor.104 Entreprenö
rerna eller byggmästarna är, som påpekats i inledningen, ett föga stu
derat område. De var sällan från orten men ofta från den omgivande 
landsdelen och ibland mer långväga ifrån. Till skillnad från arkitekter
na kom de sällan från Stockholm utan från landsorten. Flera exempel 
finns på byggmästare med nära släktband. Sådana var byggmästarna 
Nyström i Östergötland och ett antal släkter i Sandhults och Värsås 
socknar i Västergötland, vilka hade uppdrag från flera delar av landet.

Entreprenören stod inte för hela kyrkobygget, även om en föränd
ring i detta avseende inträdde mot periodens slut. Församlingsborna 
bidrog med att leverera material till byggplatsen och att utföra ett visst 
antal dagsverken vid kyrkobygget, vilket var en viktig del av finansie
ringen. Byggmästaren och hans medhjälpare organiserade arbetet och 
utförde mera specialiserade uppgifter. Man fick sedan utnyttja tillgångar 
i form av kyrkokassa och tidigare utlånade medel. För gåvor och bidrag 
fanns en kyrkobyggnadsfond. Gamla kyrkans material såldes, utom 
det som återanvändes i den nya. En viktig resurs var kollektmedel som 
efter ansökan kunde tas upp i rikets kyrkor.

Under 18 oo-talets andra hälft ökade möjligheterna att ta lån för kyr
kobygget, men det fanns i många församlingar en ovilja att skuldsätta 
sig. Så småningom blev det vanligare att församlingen tog banklån. Det

104. Brunius i860 (s. 6-11) skildrar vådan av att utse en olämplig byggmästare.
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Fig. 19. Häggesled, Vg, 
gamla kyrkan och klock
stapeln dokumenterade 
inför rivningen. Utanför 
kyrkogården har sock
enbor lagt upp mursten 
till den nya kyrkan som 
stod färdig året därpå. 
Foto Karl Svensson 
1868, ÄTA.

blev också vanligt att församlingsbor friköpte sig från dagsverkesskyl- 
digheten. Denna och liknande skyldigheter upphörde 1885 och ersat
tes, som tidigare omtalats, med skatt. Finansieringen fick konsekven
ser för kyrkornas arkitektur. Genom att ta lån kunde man börja bygga 
tidigare och det var mindre risk att ritningarna hann bli omoderna. När 
församlingsborna betalade istället för att göra dagsverken och lämna 
byggnadsmaterial kunde man välja andra mera avancerade konstruk
tioner och material vilket gav en större arkitektonisk frihet.

Material och byggnadskonstruktion
De allra flesta av kyrkorna är byggda av sten, antingen ditfraktad fält
sten eller bruten sten, levererad av sockenborna. Samtidigt består alla 
kyrkorna till ansenlig del av trä, som ingår i tornhuv, takstolar, tornets 
bjälklag, golv, innertak, eventuella pelarrader och inredning. Några 
kyrkor är helt byggda i trä.

Ett kyrkobygge började med att material samlades under en tid. Sock
enborna ålades att leverera en viss mängd sten och timmer. På fotogra
fier av Häggesleds gamla kyrka (Vg) strax före rivningen, syns i för
grunden hur man kring kyrkogården börjat samla materialet till nybyg
get (fig. 19 ).10S Nya kyrkans grund lades i kallmur något år innan väg
garna restes, för att grunden skulle hinna sätta sig. Till grunden kunde

105. Fischer 1914 s. 296, 300. Utförlig skildring av hur 1800-talets kyrkobyggen 
gick till ger Johansson Bert. 1997 samt en del vägledningar över enskilda kyrkor, 
som Andersson C. M. 1983, Bergström N. 1975, Heikkinen 1977, Jakobsson J. 
1969, Bark 1966 och Rydstrand 1976. Byggnadsmaterial, byggnadskonstruktio- 
ner, uppvärmning m.m. behandlas Lex. i Nygotiska kyrkor i Skåne 1991 (Engman 
m.fl. 1991a, Ahrén m.fl. 1991, Engman m.fl. 1991b), Sandin 2005, men de är inte 
helt lätta att tillämpa på kyrkor från 1850-1890 då de har vidare kronologisk och 
snävare geografisk avgränsning.
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man använda rivningsmaterial från gamla kyrkan, men det var en för
del om denna kunde stå kvar och användas så länge som möjligt. Då 
murarna restes var det inte ovanligt att man byggde svagt sluttande bryg
gor, där hästar eller bärarlag kunde forsla upp byggmaterialet.106 Ställ- 
ningsvirket kunde genom de många nybyggnaderna övertas från någon 
närliggande församling.107 När murarna torkat vidtog snickeriarbetet. 
Vintertid låg arbetet nere. Vanligen byggde man först färdigt själva kyr
korummet så att kyrkan kunde användas, medan tornbygget fick anstå 
något år. Exempel finns på att denna sista etapp inte genomfördes, men 
de är anmärkningsvärt få (se Kyrktornet som symbol i kap. 9 nedan).

Det vanligaste använda materialet i kyrkans bärande väggar fram 
till åtminstone 1880-talet var natursten, som beroende på den lokala 
tillgången kunde vara granit, kalksten eller annan bergart. Fördelar 
med detta byggmaterial var att det var billigt - sockenborna leverera
de det - och inte medförde så höga kompetenskrav på samma socken
bor när de bidrog med dagsverken. På bruksorter kunde man ta slagg
sten, som var en gratis restprodukt.108 Emellanåt förekom att man 
använde tegel, särskilt för stadskyrkor, men de kyrkor som helt mura
des i tegel vid 1800-talets mitt var få. Desto vanligare var att man använ
de sten där så var möjligt och tegel i detaljer, liksom man gjort sedan 
medeltiden. Tegel förekommer därför ofta i omfattningar kring öpp-

Fig. 20. Södervidinge, Sk 
1870, detalj av nordfasa
den när putsen tillfälligt 
är avlägsnad. Murverket 
av gråsten ligger i jämna 
skift upp till fönsterhöjd, 
sedan mera oregelbun
det. Tegel har använts 
för omfattningar och 
dekorativa detaljer. Lise
nen t.v. är murad av 
huggen sandsten från 
den rivna medeltidskyr
kan. Foto Harald Olsson 
1951, ATA.

Fig. 21. Skinnskatteberg, 
Vs 1866, långhusvinden 
sedd mot väster. Kyrkan 
är putsad, men från vin
den är det omsorgsfullt 
lagda tegelmurverket 
synligt. I förgrunden 
syns en del av träval
vens bärkonstruktion. Jfr 
fig. 205-207. Foto JL 
2003.

106. T.ex. i Blidsberg Vg (Berger 1988 s. 42), Stala Bo (Heikkinen 1977 s. 26). 
Johansson Bert. bild s. 115
107. Svalöv Sk övertog ställningsvirke från Ask Sk (Fernlund 1982 s. 95 ). Öttum 
Vg övertog ett materialhus från Kvänum Vg och släggor och spett från Skallmeja 
Vg (Svensson A. 1958 s. 46).
108. I Kroppa Vr ville entreprenören att församlingen, som bestämt att kyrkan skul
le byggas av slaggtegel, tog på sig hela ansvaret för eventuella följder av material
valet (Ivarsson otr. s. 3 8).
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Fig. 22 a-b. Karta över 
träkyrkor byggda 1850- 
1890 (se förteckning i 
tab. 6) och karta över 
murade kyrkor från sam
ma tid. Markus Dahlberg, 
RAÄ.

ningar, i listverk, i tunna gavelrösten eller i rostets översta skift samt i 
murade valv där sådana förekommer (fig. zo). Nyttjande av tegel kun
de skifta regionalt. I Skåne, där tegel allmänt var ett vanligt byggnads
material, var kyrkorna rika på tegelinslag. Tegelbruken där var fler än 
i många andra landskap och Carl Georg Brunius förordade tegel som 
material.109 Emellertid förekommer kyrkor helt byggda i tegel även 
utanför Skåne från slutet av 1850-talet och början av 1860-talet. 
Hagakyrkan i Göteborg och kyrkan i Trollhättan (se fig. 199), båda 
ritade av Adolf Edelsvärd, är liksom samme arkitekts andra kyrkor 
sådana exempel. Skinnskattebergs kyrka, ritad av P. J. Ekman är ock
så en avancerad tidig kyrka i tegel, om än putsad (fig. zi). Kristine
hamns kyrka i Värmland ritades av Brunius, men av hans nya kyrkor 
var det bara ett fåtal andra som man byggde helt med tegelmurar.110 * Att 
teglet använts främst i stadskyrkor och privat finansierade kyrkor på 
till exempel industriorter antyder en viss exklusivitet i materialvalet. 
Annars var det under 1870- och 18 80-talen som tegelmurverk slog ige
nom i kyrkor även utanför Skåne, möjligen med någon rikare förekomst 
i Svealand och Västsverige. Fördelar med tegel var att murarna kunde 
göras tunnare och att detaljer, som pilastrar och muröppningar, var lät
tare att forma. Nackdelen var att man fick köpa teglet, men där till
gången var dålig på annan användbar byggnadssten var det kanske ett 
gott alternativ. När tegel användes i muröppningar fick dessa inte säl
lan den flersprångigt avtrappade form som Brunius introducerade, där 
varje språng utgör en tegelstens bredd (se fig. 144 samt Fönstrens form 
och material i kap. 8 nedan). Även i murade valv användes tegel. Grå
sten användes dock i tegelkyrkornas sockel.

Ett alternativ till sten och tegel var att bygga kyrkan i trä på en sten- 
lagd grund (tab. 6). Kyrkor av trä har alltid byggts i Sverige, men under 
1700-talets senare del och 1800-talets förra hälft tillkom relativt få. 
Restriktioner mot träbyggnader fanns i de ovan omtalade bestämmel
serna från 1700-talet, men avsteg gjordes ofta då församlingen kunde 
visa att andra byggnadsmaterial skulle fördyra och fördröja byggandet. 
Under 1800-talets senare del minskade andelen nya kyrkor som upp
fördes i trä. Aren 1700-1760 var den cirka 5z %, 1760-1800 cirka 
Z3 %, 1800-1850 cirka 17 % och 1850-1890 cirka iz %. Periodens 
träkyrkor följer träkyrkornas tidigare koncentration till skogsbygder
na och är vanliga i Norrland medan de helt saknas i till exempel Skåne 
(fig. zz). Liknande spridning har de kyrkor som byggdes utan äldre 
föregångare (se fig. 5) och av dem byggdes drygt hälften i trä. Av de

109. Grandien 1974 s. 1Z9-131, 337! m.fl.; Engman m.fl. 1991a s. 92-95.
110. Tullstorp Sk (i bruk 1848), Källstorp Sk.
in. Undantag är Marieby Jä. Även träkyrkan i Kungsbacka Ha ersatte en stenkyr
ka men den var bara några år äldre och klarade inte de dåliga grundförhållandena. 
Efter att provisoriskt varit i bruk 1853-1859! ofullbordat skick revs den och man 
återgick till att ha en stadskyrka av trä (Johanson Birg. 1957 s. 6zf).
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träkyrkor från perioden 1850-1890 som haft en äldre föregångare, 
har alla utom en också ersatt en träkyrka.111 En skillnad gentemot tidi
gare är att träkyrkobyggandet blev en alltmer avancerad uppgift.112 
Kyrkorna blev större, och breda rum kunde avdelas med pelarstöd, lik
som träpelare började nyttjas för att dela upp även breda stenkyrkors 
rum. Träkyrkor från periodens senare del är ofta mer anslående än de 
från seklets förra hälft, som Nykyrka (Vg 1887, se fig. 247-247), Sten- 
sele (La 1886) och Jokkmokk (La 1887). Man strävade också efter att 
ge dem ett från stenkyrkorna skilt uttryck (se fig. 142,191,224). Ligg
timmerkonstruktioner förekommer, som i Trehörna kyrka (Ög 1862), 
vars torn även är liggtimrat upp till klockvåningens underkant. Men 
annars var resvirkeskonstruktioner vanliga113 och i rummen i tornens 
övre våningar avtecknar sig ofta kryssverkskonstruktioner.114

Innanför och ovanför murarna i en stenkyrka var däremot, som 
nämnts, användningen av trä riklig. Takstolar, innertak och yttertakets 
undre skikt är av trä, liksom tornets bjälklag och tornspirans kon
struktion. Det gäller även stora och sena kyrkor, som Sofiakyrkan i 
Jönköping (1888) och Oscar Fredriks kyrka i Göteborg (1893 ). Där 
är mycket av det kraftiga virket i tornspirorna handbilat. Kraftiga bila
de stockar i Sofiakyrkan har man sedan sågat på längden för att dela i 
två plankor som drag mellan sparrar i takstolen över kyrkorummet. I 
Humla (Vg), som var färdig strax efter 1890, finns bland de ursprung
liga bjälkarna omväxlande handbilade och ramsågade. Från perioden 
1850-1890 brukar det kraftiga timret i takstolar och stolpverks- 
konstruktioner vara bilat. Äldre exempel med ramsågade bjälkar finns 
dock, som den privatfinansierade kyrkan i hamn- och träindustriorten 
Sandarne utanför Söderhamn (Hs 1859). De tunna panelbräderna bru
kar dock vara ramsågade redan i tak- och väggkonstruktioner i kyr
korna från 18 50-talet. Tydligen var bjälkar i större dimensioner länge 
lättare att bila för hand än att såga.

Taktäckningen var också ofta av trä, och många kyrktak täcktes 
ursprungligen av spån medan tornspiran gärna var plåtklädd. Skiffertak 
förekom under periodens senare del. Några tornspiror var murade, 
andra hade bärande järnkonstruktion. Tornspirorna i andra kon
struktionsmaterial än trä var dock få.115 Desto fler kyrkor hade andra 
innertaksmaterial än trä och då i form av murade valv, framför allt i 
Skåne (se Murade valv i kap. 7 nedan). Läktaranordningarna under 
perioden var i trä.116

112. Se flera exempel i Åman & Järnfeldt-Carlsson 1999.
113. Se t.ex. Sixtensson & Lidström 1992.
114. Som i Blåvik Ög, Gåxsjö Jä, Ornö Sö.
115. Marsvinsholm Sk, Åtvids stora Ög, S:t Johannes i Stockholm har murade spi
ror. Huvarna från 1886 resp. 1887 på de då ombyggda tornen vid Klara och S:ta 
Gertrud i Stockholm har stålstomme.
116. Undantag är Marsvinsholm Sk med murade sidoläktare (se fig. 212) samt någ
ra västläktare, t.ex. i Eriksbergs nya Vg.
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Gjutjärn användes i fönsterbågar (se Fönstrens form ocb material i 
kap. 8 nedan) och i några kyrkors kolonner (se Pelarstödda innertak i 
kap. 7 nedan). Cement förekommer i till exempel omfattningar kring 
fönster och portaler, främst i kyrkor vars fasader i övrigt är i natursten 
(se kap. 8, Fönster och fasader, nedan). Hamneda (Sm), färdig strax 
efter 1890, har omfattningar, taklister, sockellister, m.m. i cement, 
medan fasadytorna i övrigt är i gråsten med borrhålen från klyvningen 
synliga. Murmästaren, eller någon annan, har signerat det prydliga 
verket » SB « på en av korabsidens sockelstenar.

Golven är vanligen helt av trä. Stengolv förekommer, åtminstone i 
gångarna och koret, i Skåne och sporadiskt i andra kyrkor, varav någ
ra större stadskyrkor (se fig. 103-104, 2.56).1,7 Sten var ett värdigt 
golvmaterial för kyrkorum, enligt Sjögrens prästmötesföredrag 1870 
och Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar 1887, utom i 
bänkkvarteren. Där förordade Sjögren plankgolv, enligt »helsoläran «, 
medan man vid Överintendentsämbetet hellre såg asfalt, som uppgavs 
vara lättare att städa än trägolv och tåligare för fukt, men ändå billigt 
utan att kyla fotterna.1,81 de kyrkor Edelsvärd ritade är golven helt av 
trä.117 118 119 Ventilationen därunder skulle dock vara god, framhöll han 
1859, annars »herrskar, äfven utåt trägolv, en fuktig kyla, som van
ligen förökas derigenom, att stengolf finnes i koret och en stor del af 
kyrkan «,120 Brunius menade i860 att ett väl lagt stengolv klarade fukt 
och kyla bättre än ett dåligt ventilerat trägolv. I stora kyrkor försäm
rade enligt Brunius trägolv därtill akustiken för tal när rummet inte var 
fullsatt.121

Uppvärmning av kyrkorummet var ett nytt inslag för perioden. 
Målsättningen var dock inte att uppnå en nutida rumstemperatur utan 
att avlägsna kyla och fukt så pass att vistelsen i kyrkorummet för en 
person i ytterkläder inte blev oangenäm.122 Runt tio plusgrader kunde 
tydligen anses tillräckligt.123 Vanligen rörde det sig om kaminer i 
gjutjärn som anskaffades, ibland genom insamling, några år efter kyr
kans invigning.124 I ett par kyrkor var uppvärmningsanordningen pla
nerad från början, och i form av ledningar och kanaler som i väggar 
och under golvet förde runt varmvatten, ånga eller varmluft från en

117. Vanstad Sk, Dala Vg, Häglinge Sk, Nora Vs.
118. Sjögren 1870 s. 18, Allmänna anvisningar 1887 s. 83-85.
119. Hagakyrkan i Göteborg Vg, Trollhättan Vg, Jonsered Vg.
izo. Edelsvärd 1859a s. 19.
121. Brunius i860 s. 19.
122. Allmänna anvisningar 1887 s. 88f.
123. I Snöstorp Ha (1883) garanterade värmeanläggningens tillverkare en inom- 
hustemperatur vintertid på 8-11 plusgrader om alla dörrar och fönster var täta 
(Andersson C. M. 1983 s. 32).
124. Lima Dr, kaminer 1884 efter 28 år (Bergman 1988 s. 551); V. Torsås Sm, 
1887 efter 14 år (Andersson B. 1973); Källa nya Öl, 1896 efter 8 år genom insam
ling (Boström 1969 s. 393 ).
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värmepanna i ett sidoutrymme.1251 Allmänna anvisningar förordades 
sådan centraluppvärmning, då kaminerna hade dålig effekt och deras 
profana gestalt vanprydde kyrkorummet samtidigt som rökrören stör
de det arkitektoniska intrycket och sotade ned väggar och valv (se fig. 
219).126

Anordningar för ventilation förekom åtminstone under i860- och 
70-talen i kyrkor i Västsverige, då som ett med trägaller skyddat hål i 
taket (fig. 23). Öppningsbara rutor förekommer till exempel i fönst
rens gjutjärnsspröjsverk.127 Gasbelysning, som installerades i några 
äldre stadskyrkor på 1850-talet, förekom från början av 1880-talet i 
åtminstone de större städernas nya kyrkor.128

Sedan medeltiden hade kyrkor byggts av putsade gråstensmurar, 
handbilat timmer och träsnickerier genom sockenbornas handgripliga 
insatser. Under den aktuella perioden tillkom alltså nya material som 
maskinslaget tegel, sågat timmer, fabrikssnickeri, cement och gjutjärn 
och arbetet utfördes helt av fackmän. Industrialisering och järn
vägstransporter underlättade för de nya byggteknikerna, som redan vid

Fig. 23. Torp, Bo 1871, 
ventilationsöppning 
med dekorativt galler i 
innertaket. Jfr fig. 126. 
Foto JL 2005.

Fig. 24-27. Tvååker, FHa 
1853, interiör mot öster i 
olika skepnader:

24. Sannolikt var den 
ursprungliga interiören 
enklare än i J. F. Åboms 
ursprungliga förslag från 
1850.

25. Vid seklets slut 
önskade man ett rikare 
dekorerat rum och 
omvandlade det efter 
ritningar av Adrian C. 
Peterson 1893.

26. Rummet omge
staltades åter 1930, när 
formidealet närmade 
sig funktionalismens 
avskalade arkitektur.

27. Under efterkrigsti
den försågs flera kyrko
rum med monumentalt 
måleri med scener ur 
Jesu liv, här utförda av 
Joel Mila 1953. Motljuset 
har nu upplevts störan
de och det stora öst
fönstret satts igen.

Ritning Johan Fredrik 
Åbom 1850, foto Mathil
da Ranch omkr. 1900, 
foto 1952 resp. foto Gil
bert Al vegård 1953. ATA.

125. Trollhättan Vg 1862 (Edelsvärd 1863 s. 143 ), Snöstorp Ha 1883 (Anders
son C. M. 1983 s. 32 ),S:t Pauli i Göteborg Vg 1882 (Lundberg B. 1982 s. 28). Se 
även Nosaby i kap. 10 nedan. Tidiga sådana anläggningar fick 1852 Gustavi 
domkyrka i Göteborg (Block 1913 s. 123 ) och samma år Storkyrkan i Stockholm 
(Roosval 1927 s. 238) medan Trollhättans var den första i en landskyrka (Linde 
Bjur 1999 s. 331). Jfr Engman m.fl. 1991b s. 174-176.
126. Allmänna anvisningar 1887 s. 89.
127. Trollhättan Vg försågs med »fönsterventiler« (Edelsvärd 1863 s. 144).
128. Caroli i Malmö Sk (1880, Malmström 1990 s. 419) och S:t Pauli i Malmö 
(1882, Malmström 1990 s. 421) samt S:t Pauli i Göteborg Vg (1882, Lundberg 
Bert. 1982 s. 27). Gustavi domkyrka i Göteborg fick gasljus 1853 (Block 1913 s. 
123 ) och Storkyrkan i Stockholm ca i860 (Roosval m.fl. 1927 s. 477).
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periodens början uppträdde i Skåne och efterhand även i andra lands
delar. Fullt slog de igenom först vid seklets slut varför de traditionella 
byggnadssätten ändå dominerade under perioden.

Kyrkorna i dag
Avhandlingen behandlar den form kyrkorna fick vid uppförandet. Men 
kyrkorna har sällan kvar sitt ursprungliga utseende vilket komplicerar 
byggnadsanalysen. Förändringarna som kyrkorna genomgått är ofta 
inte lätta att läsa av på plats utan framgår bäst vid jämförelser med 
andra källor som äldre fotografier, byggnadsbeskrivningar och restau- 
reringshandlingar. Vad som är avlägsnat eller tillagt är i regel inte redo
visat i byggnaderna. Detta skiljer sig från hur man i medeltida kyrkor 
vid 1900-talets restaureringar däremot gärna markerat spår av mur
skarvar och tidigare öppningar. Istället har man vanligen månat om att 
ge äldre och yngre delar enhetlig karaktär. Ibland har man låtit kyrkans 
övriga arkitektur vara förebild för det nya men mera ofta har man sam
tidigt omgestaltat kyrkans ursprungliga delar.

Generellt kan sägas att exteriören genomgått mindre förändringar 
än interiören, med undantag för träkyrkor. Målsättningen har många 
gånger varit att åstadkomma ett intimare kyrkorum men också att till
godose praktiska funktioner och att ge kyrkan ett för den aktuella tiden 
mera tilltalande uttryck.

Den yttre och inre färgsättningen är sällan ursprunglig men kan vara
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Fig. 28. Näsum, Sk 1871, 
interiör mot öster. 
Altaruppsatsen, som till
kom 1961 samtidigt med 
att fönstren i öster bygg
des för, gavs en histori- 
serande form anpassad 
till kyrkorummet. Men 
dess runda kolonner 
och kraftiga överstycke 
samt den fönsterlösa 
altan/äggen anknyter 
mera till nyklassicistiska 
kyrkor från 1800-talets 
förra hälft än till kyrkoar- 
kitekturen när kyrkan 
uppfördes. Typisk för 
den senare är t.ex. de 
smala pelarstöden och 
predikstolens lätta och 
kantiga former. Foto JL 
1999-

rekonstruerad efter färgprover. Det inre har vanligen blivit mera deko
rerat vid sekelskiftet 1900, senare fått en lugnare färgsättning för att 
vid 1900-talets slut återfå en mera varierad karaktär (fig. 24-27). Ett 
tunnvalv kan ofta dölja en dekorerad, tidigare helt eller delvis synlig tak- 
stolskonstruktion. Koret har många gånger ändrats. Ofta har det bli
vit rymligare genom att en tidigare avskärmad sakristia tagits bort och 
ersatts av en tillbyggnad. I andra har korbågen eller ett fondfönster 
satts igen för att undvika motljus och fondväggen kan exempelvis under 
1950-talet ha blivit försedd med en monumentalmålning.

Under 1900-talet har många kyrkor upplevts som för stora sedan 
såväl folkmängden på landsbygden som kyrksamheten minskat. Näs
tan genomgående har man reducerat antalet bänkplatser. I en del kyr
kor har man sökt att minska rummets storlek med pelarrader eller med 
innerväggar mot korsarmar, framför rummets västra del eller under 
läktaren.1291 sex kyrkor har man rivit en del av byggnaden för att mins
ka storleken.130

En vanlig tendens har varit att kyrkorna genom förändringarna bli
vit mera klassicistiska till karaktären än ursprungligen och rikare på 
äldre inredningsföremål. Bevarade altaruppsatser och predikstolar från 
1600- och 1700-talen har inte sällan fått ersätta en motsvarande från

129. Pelarrader och treskeppigt kyrkorum fick på 1950-talet t.ex. Fridhem Vg, 
Forshälla Bo, Lemnhult Sm och Kastlösa Öl. Sekundär väggavskillnad för korsar- 
marna finns i t.ex. Vallösa Sk och Hemmesjö Sm, för västpartiet i t.ex. S:t Sigfrid 
Sm och Västland Up. Läktarunderbyggnader är mycket vanliga. I Högby Ög, Lima 
Dr och S:t Johannes i Göteborg Vg upptar kyrkorummet i dag endast en del av bygg
nadens yta.
130. Näsinge Bo, Yttermalung Dr, Älvros nya Hr, Svedala Sk, Torekov Sk och Dala 
Vg.
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Fig. 29. Revsund, Jä 
1876, restaurerad 1927 
efter ritningar av arkitek
ten Ivar Stål, interiör 
mot öster. Ett exempel 
där senare tillägg, som 
färgsättning och innerta
kets form (tidigare tre- 
dingstak utan awalm- 
ning), samt äldre inred- 
ningsföremål, som 
altaruppsatsen till väns
ter, ingår en god före
ning med det ursprung
liga kyrkorummet. Foto 
JL2002.

kyrkans byggnadstid. Många restaureringar genomfördes under 1920- 
och 193o-talen och under 1950-talet. Då restaurerades också flera 
äldre kyrkor där inredningen är från olika tider. Men även nya kyrkor 
från samma tid kunde präglas av klassiserande arkitektur och inred
ning inspirerad av äldre kyrkors variationsrika möblering. Efter sam
ma ideal omgestaltades även många kyrkor från sent 1800-tal (fig. 
28-29).131

Några kyrkor har rivits helt och hållet under 1900-talet och ersatts 
av nya. Motivet har varit arkitektoniska, praktiska och tekniska bris
ter i kyrkan eller, i ett fall, övertalighet sedan man iståndsatt en äldre 
och tidigare övergiven kyrka.132 Andra har brunnit och eventuella kvar
stående murar har man antingen använt vid återuppbyggnad i samma 
eller förändrad form eller också rivit.133 Bland de mest välbevarade kyr
korna återfinns flera där man avstått från renovering i väntan på even-

131. Vanliga omgestaltningar i klassiserande anda har t.ex. varit att det yttre fär
gats vitt istället för i en tidigare kulör, att tunnvalv ersatt rikare innertakformer och 
att fönster med dekorativt spröjsverk fått enklare form. Altaruppsatsen från 1962 
i Näsum Sk (se fig. 28) och sakristian från 1925 i Lönneberga Sm är exempel på 
hur anpassade tillägg givit kyrkan en mera ålderdomlig karaktär som snarare ankny
ter till det tidiga 1800-talets nyklassicism än, i dessa fall, 1870-talet.
132. Källs-Nöbbelöv Sk, Nyskoga Vr och Robertsfors Vb dömdes ut, revs och 
ersattes av nybyggnad. Tärna La och Tore Nb kvarstod sedan församlingen fått en 
ny kyrka, Balingsta nya Up sedan den medeltida kyrkan åter satts i stånd. Tore hade 
länge annan funktion, de andra två stod öde.
133. Återuppbyggda på de gamla murarna efter brand är t.ex. Ringamåla Bl 1905, 
Vibyggerå Ån 1919 och Brunskog Vr 1974.1 Lyse Bo står ruinen av den brunna 
kvar strax intill den nuvarande 1912 färdiga kyrkan och används bl.a. för frilufts- 
gudstjänster. För A Inö nya Me, Skagersbults nya Nä, Dals torp Vg, Lundby nya Vg 
och delvis Åsele La har man rivit de kvarstående murarna inför återuppbyggnaden.
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tueli rivning för en nybyggnad eller för att man åter tagit den övergiv
na äldre kyrkan i bruk.134 Rent generellt kan man säga att i Skåne är 
kyrkorna från perioden bevarade i mera ursprungligt skick än i övriga 
landet. I Norrland framstår de som mera förändrade.

134. T.ex. Åsarne gamla Jä, Gäxsjö Jä, Eriksbergs nya Vg och Ignaberga nya Sk.
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3 • Läge

Topografi
Kyrkorna från perioden 1850-1890 är ofta höglänt och naturskönt 
belägna. Att bygga kyrkan på en högt belägen plats var visserligen inte 
nytt. Sedan medeltiden hade man gärna valt väl synliga platser med 
gynnsamma förhållanden för såväl kyrkans grundmurar som gravar. 
Men denna strävan blev tydligare än tidigare. Om man inte reste den 
nya kyrkan på den gamlas plats valde man gärna en närliggande men 
högre belägen.1351 Rogsta (Hs) förespråkade bonden Hans Jonsson i 
Håcksta det nuvarande läget på Stapelberget med att man en dag tack
samt skulle ihågkomma handlingen att bevara (vårda sig om) en vär
dig plats för socknens tempel.136 Överintendentsämbetet formulerade 
1887 en klar ståndpunkt för kyrkornas läge:

Vid anläggande af nya kyrkor har allt ifrån fordomdags den grund
satsen gjort sig gällande, att tempelplatsen borde ’såsom en erinran 
om templet på Zion’ vara högt belägen, skild från dagens handel och 
vandel samt allt störande och ovärdigt. Kyrkan borde i städer, lika
som i köpingar och byar, höja sig öfver privatbostäderna och stå der 
i midten af de kommunala byggnaderna liksom signande öfver trak
ten, men dock så isoleradt och fritt, att alla hennes arkitektoniska 
förhållanden komme till full rätt och uttryck, på samma gång som 
möjligaste största brandsäkerhet borde vara för handen. Dessa regler 
hafva än i dag sitt fulla berättigande och böra derföre så vidt ske kan 
städse lända till efterrättelse.137

Det finns också exempel på motsatsen. I Hannäs (Sm), där en brant 
backe upp till kyrkan hade varit till problem vintertid, lades den nya 
kyrkan låglänt. De nya kyrkorna var stora och krävde därför större yta 
än vad många höjder kunde erbjuda. Andra gånger fick centrala lägen

135. T.ex. Altuna Up, Bräcke Jä, Hy by Sk, Åtvids stora Ög.
136. Telhammer ^85 s. 8.
137. Allmänna anvisningar 1887 s. 15.
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Fig. 30. Trollhättan, Vg 
1862, landskapsvy. Ett 
par av periodens kyrkor 
ligger i närmast spekta
kulära lägen. Äldre 
vykort, foto omkr. 1900.

i bebyggelsen eller att en tomt erbjudits församlingen som gåva styra 
placeringen. För några valde man närmast spektakulära lägen, som 
Trollhättan (Vg) nära vattenfallen, Gåxsjö (Jä) vid en sjöstrand och 
Marsvinsholm (Sk) i en slottspark (fig. 30-31). Andra exempel visar 
på kyrkor som anlagts mitt i en naturlig terräng, omgiven av »vild« 
barrskog eller hedmark.138

Sedan 1805 var det föreskrivet att nya kyrkor skulle förläggas utan
för städer och byar, dels av hygieniska skäl, eftersom begravningsplat
sen av tradition omgav kyrkan, och dels för brandsäkerheten.139 Några 
ytterligare viktiga skäl fanns till att de nya kyrkorna kom att få icke tra
ditionella lägen. Ett var att personer som bodde långt från kyrkan kräv
de att den placerades närmare dem för att de skulle stödja nybyggnads- 
förslaget. Särskilt gällde detta när två församlingar skulle gå samman 
och bygga en gemensam kyrka.140 Ett annat skäl var att kyrkans tomt 
och begravningsplatsen nu ofta skildes åt. Troligen var detta en påver
kan från städerna, där man under 1800-talets förra hälft börjat omvand
la de gamla kyrkogårdarna kring stadskyrkorna till torg eller park sedan

138. V. Frölunda Vg, Byske Vb, Österplana Vg.
139. Kungl. cirkulärbrev 3/1 o 1805 och Statssekreterarens handbrev 17/10 1805 
(Thurgren 1871 s. in). Av brandskäl skulle kyrkan och andra byggnader inte lig
ga för nära varandra enligt Kyrkolag 1686 26 kap. 9 § (Thurgren 1871 s. 263 ).
140. T.ex. Vreten Vg och Håle-TängW g ligger intill gränsen mellan socknarna som 
delade kyrka.
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Jönköping.

Fig. 31. Utsikt över Jön
köping. Jämfört med 
den äldre stadskyrkan, 
Kristine kyrka i bildens 
mitt, reser sig den ny
byggda Sofiakyrkan till 
vänster högt över be
byggelsen och tävlar i 
höjd med industriernas 
skorstenar. Äldre vykort, 
foto omkr. 1900.

man flyttat begravningsplatsen utanför stadsgränsen.141 Den nya kyrkan 
lades gärna på en gravfri del av kyrkogården eller om möjligt på en tomt 
intill. Ett staket eller en terrassmur kunde avdela ytorna.142 Likt en 
stadskyrka omgavs den ibland av en grusplan eller en planerad park.143 
Detta kunde både gälla om man byggde på gamla platsen eller på en ny. 
Överintendentsämbetet förordade 1887 en fridsam promenadplats 
kring kyrkorna med gångar, gräsmattor och planteringar, men menade 
att »fullt gällande« gjorde sig kyrkan »först då de närmaste omgif- 
ningarna skickligt anordnas med anslutning till den fria naturen, hvil
ket genom pittoreska tillfälligheter väsentligen underlättas «.144 När man 
valde en ny kyrkplats var det inte ovanligt att man fortsatte att använ
da den gamla kyrkogården som fristående begravningsplats sedan man 
rivit den gamla kyrkan.145 En del av kyrkan kunde lämnas kvar som 
gravkapell.146 I Västra Ed (Sm) sparade man murarna som en stäm- 
ningsskapande ruin.147 Dessa nya inslag i kyrkomiljön är dock få och de 
flesta av periodens kyrkor omges av en traditionell begravningsplats.148

141. Schönbäck 2.008.
t 42. Marieby Jä, Öxabäck Vg.
143. Borlunda Sk, Hököpinge Sk, V. Ed Sm.
144. Allmänna anvisningar 1887 s. 15E
145. Altuna Up, Boda Dr. Ett av villkoren för att Kestad Vg skulle anta en gemen
sam kyrka med Österplana Vg var att kyrkogården fick fortsätta att användas vid 
begravningar (GLA, Österplana kyrkoarkiv K 1:5: prot. från Kestads kyrkostäm
ma 9/6 1867).
146. Hyby Sk, Åtvid Ög.
147. Kilström 1971 s. 3.
148. Ignaberga nya Sk och Älvros nya Hr är sådana exempel från periodens slut 
trots att den nya kyrkan byggdes långt från den gamla, vars kyrkogård togs ur bruk. 
Kring Källa nya Öl fick man fylla på marken för att kunna använda området till gra
var (Boström 1969 s. 390).
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Fig. 32. Dalstorps kyrka, 
Vg 1880, flygbild före 
branden 1962. Ofta är 
tornportalen huvud
ingång, men här fram
står sydportalen mitt på 
långsidan mera som en 
sådan. Äldre vykort, foto 
Aerofoto, Vetlanda.

V äderstrecksorientering
När grunden lades till Fridhems kyrka (Vg) väcktes förslag på kyrk- 
stämman att lägga planen så att huvudingången genom tornet kom i 
öster mot vägen. Men stämman beslöt istället att bygga kyrkan »som 
brukligt är med tornet i väster och koret i öster «,149 Kyrkan vänder där
för koret mot vägen och en besökare måste runda byggnaden för att ta 
sig till huvudingången. I Tämta (Vg) gjorde man på samma sätt men 
anpassade kyrkans form. Medan tornportalen, som vetter mot en åker, 
är obetydlig är sidoportalerna desto större men inte placerade mitt på 
långsidan, som var brukligt, utan i långhusets västra del. Genom indrag 
av långhusmuren kring portalerna är den uppkomna asymmetrin 
mindre påfallande. Andra motsvarande exempel är korskyrkor, där 
sidoingångarna är minst lika framträdande som tornportalen.

Emellertid framgår det av några kyrkors form och placering att torn
portalen, som låg i kyrkans längdaxel, inte alltid var huvudportal utan 
istället sydportalen (fig. 3z).150 Den medeltida traditionen med söder
vända kyrkor var alltså ännu levande. En del kyrkor hade endast sidoin- 
gång på södra sidan, några få enbart på norra beroende på topografin.151 
Detta gällde dock sällan kyrkor i Skåne, som vanligen saknade annan 
ingång än västportalen och en liten dörr till sakristian i kyrkans andra 
ände. Samtidigt fanns även kyrkor som saknade västportal, vanligen för 
att utnyttja västgaveln för ett stort fönster (fig. 3 3 ).152

149. Jakobsson J. 1969 s. 22 (citatet hämtat här).
i 50. Torbjörntorp Vg, Brismene Vg, Dalstorp Vg, Ucklum Bo. I Larv Vg ligger 
tornportalen på tornets södra och inte västra sida.
151. Skredsvik Bo, Kall Jä.
152. Jokkmokk La, Vreten Vg och Vinköl Vg hade av detta skäl såväl sidoportal
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Fig. 33. Planer med van
liga lägen för ingångar. 
Principskiss JL.

I Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar förutsattes att väst- 
portalen var huvudingång. Man kritiserade ingångar mitt på långsi
dorna för att inkräkta på rummet och skapa drag och förordade istäl
let en sidoportal nära koret.153 Korskyrkor har ofta ingångar i korsar- 
marna, ibland förlagda på östra sidan där sikten mot predikstol och alta
re ändå var otillräcklig för sittplatser.154

Hur var kyrkorna orienterade efter väderstrecken ? De allra flesta var 
vända med altaret i öster, eller inom spannet nordöst till sydöst. Det var 
under perioden inte heller ovanligt att kyrkorna var riktade åt ett annat 
väderstreck. Det gällde ett drygt sjuttiotal kyrkor, alltså 16% eller var 
sjätte av de under perioden nyuppförda kyrkorna (tab. 7). Av dem var 
nästan lika många vända mot norr som mot söder, något färre mot väs
ter. Detta dryga sjuttiotal kyrkor är relativt jämnt fördelade över peri
oden och påfallande jämnt spridda över landet, men med några anmärk
ningsvärda undantag. Hälften, eller knappt tio, av dem som var vända 
mot väster tillkom under 18 70-talet. I Skåne är alla ca 100 kyrkor vän
da åt öster, utom tre från 1870-talets mitt.1551 Småland, däremot, är 
desto fler vända åt annat håll än öster. 14 av dem ligger inom sju mils 
radie från Växjö.

Vad styrde kyrkornas orientering? Enligt en väl rotad tradition 
har kyrkor varit vända åt öster. Men i Sverige började annan ori
entering tillämpas under 1700-talet.156 Som Marian Ullén visat hade 
Esaias Tegnér och Brunius olika uppfattning om vikten av kyrkor
nas riktning.157 EJnder sin biskopstid i Växjö stift 1824-1846 hade 
Tegnér propagerat för att lämna orienteringstraditionen, »en allmän 
fördom «, som han beskrev den 1832 vid invigningen av Väckelsångs 
kyrka: » Sannerligen, Herrans härlighet har inga väderstreck och hon 
träder in även så gärna genom den östra porten som genom den väst
ra.«158 Brunius kommenterade år 1849 samma kyrka: »Att å landet, 
varest gott tillfälle finnes till tjänlig byggnadsplats, vanställa en hel
gedom, så att huvudingången tages i öster och altarväggen i väster 
och att endast fönsteröppningar anbringas å skeppets långsidor, är 
rakt stridande mot den första grundidén i den heliga byggnads-

som sidoställt torn. Alla tre var ritade av Ernst Jacobsson som gärna tog förebild av 
engelsk nygotisk kyrkoarkitektur (se t.ex. Jacobsson E. 1866, Bjelfvenstam 1991 
s. 207-211). Även Fyrunga Vg saknade ingång i väster (före 1952), trots att den 
sidan vette mot vägen, 
i j 3. Allmänna anvisningar 1887s. 51 f.
i $4. Det senare, som dock är ovanligt, förekommer i t.ex. Nosaby Sk (se kap. 10 
nedan) och Österslöv Sk. Rödeby Bl har däremot ingångar på korsarmarnas väst
ra sida.
155. Rya Sk, Hyby Sk och Häglinge Sk.
156. Tidiga exempel var Trefaldighetskyrkan i Karlskrona, invigd 1709, och kyr
korna i Godegård Ög och Västerplana Vg som 1724 resp. 1737 fick annan orien
tering vid tillbyggnad.
157. Ullén 1993a s. zjf, se även Sjöström 1993b s. 421.
158. Ullén 19933s. 27t, varur citatet är hämtat.
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konsten. «1S9 Om den nastan färdiga kyrkan i Östra Torsås (Sm) skrev 
han vid samma tillfälle: » Det måste högligen beklagas, att man i våra 
dagar så föga förstår, huru ett Herrans hus bör rätteligen anordnas. 
För att rätta kyrkan efter en tillfällig krökning av vägen, har den heli
ga byggnadslinjen blivit helt och hållet förbisedd, liksom det vore en 
likgiltighet åt vad håll Herrans bord upprättades. «160 Riktningen mot 
öster uttryckte församlingens vändning »från den nedgående till den 
uppgående solen, från jordens mörker till himmelens ljus«.161 Deras 
respektive hållning är säkert en bidragande orsak till den ovan omta
lade skillnaden mellan orienteringen i skånska och småländska kyr
kor. Överintendentsämbetets anvisningar från periodens slut låg nära 
Brunius uppfattning, men gav utrymme för en anpassning till bebyg
gelsen:

Kyrkan bör anläggas från vester till öster. Redan i den gammalkrist- 
na tiden faststäldes såsom regel hvad som till en början endast var ett 
sinnrikt bruk, nemligen att kyrkan borde vara ’orienterad’ d. v. s. så 
ställd, att koret låge mot öster, och ligger häruti en så djup evange
lisk betydelse, att man bör äfven i våra dagar så vidt möjligt dertill 
taga hänsyn. I städerna blifver det likväl icke sällan nödvändigt att 
göra undantag härifrån och att välja en mer eller mindre origtig ori
entering för kyrkobyggnaderna, enär gator och platser här ofta 
bestämma läget [...].162

För en del kyrkor uppges, där orienteringsorsaken alls nämns, att mark
förhållandena avgjort kyrkans riktning.163 Man kunde vara styrd av 
var på byggplatsen tornet fick bra grund, eller också kunde den valda 
tomten ligga på en nord-sydlig ås. Av handlingar eller av kyrkomiljön 
visar sig också att vägens läge, just som Brunius skrev, varit väsent
ligt.164 Som framgår ovan var det dock inte nödvändigtvis tornportalen 
som var den mot vägen vända huvudingången.

159. Ullén 1993a s. 2.7, varur citatet är hämtat,
iéo. Ullén 199335. z8, varur citatet är hämtat.
161. Brunius 1845 s. 10. En artikel i Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör- 
vetenskap (Browne i860 s. i68f) beskrev hur den från frestelser och förföljelser 
flyende och ångerfulle kommer in från väster-världens, mörkrets och syndens regi
on - finner en tillflykt inom templets murar och riktar blicken mot öster, där upp
ståndelsen dagligen framställs genom soluppgången.
i6z. Allmänna anvisningar 1887 s. 16. Orientering åt öster förordas också i Eise- 
nachregulativets första punkt (Langmaack 1971 s. Z7z) och av Sjögren (1870 s. 
14) men tas inte upp av Edelsvärd (1859a) eller Langlet (187z och 1879).
163. Släp Ha (Oltéus 1985 s. 4), Västland Up (Ljungström L. 198z s. 9), Blidö 
Up (Wilcke-Lindqvist 1966a s. 5 ), Trollhättan Vg (Fridén 1978 s. 9), Ödsmål Bo 
(Norén 1954 s. 153), Svarttorp Sm (Hagmarker och Nordling zooz s. 9), Fäss- 
bergWg (Levén 1987 s. 38).
164. Ljungby stad Sm (Arlid u.å. s. [3]); V. Ed Sm (Kilström 1971 s. 5); Sjösås 
Sm, där torningången vändes mot vägen men grundförhållandena avgjorde vilken
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Fig. 34-35. Ullervad, Vg 
1861, och Hassle, Vg 
1879, interiör mot alta
ret. Ullervad har altaret 
på traditionellt sätt i 
öster, Hassle i väster, vil
ket gör att solljuset infal
ler olika. Foto JL 2002.

För rumsupplevelsen kan orienteringen bara ha påverkat ljusinfal
let (fig. 3 4-3 5). I öst-västliga kyrkor föll ljuset in asymmetriskt och kun
de ibland, enligt äldre fotografier, behöva dämpas av rullgardiner. Kyr
kor vända mot norr och särskilt mot nordväst, kunde möjligen upple
vas som något mörka, medan motljus borde ha varit störande i en kyr
ka vänd mot söder.

Slutsatser om läget
Många gånger under perioden valde man att bygga den nya kyrkan på 
en annan plats än den gamla. Man prioriterade centrala lägen i sock
nen, om än utanför bebyggelsen, men också väl synliga och naturskö

sida av vägen man valde att bygga på (Ullén 1967 s. 5 3f); Hassle Vg, där platsen 
gav bättre grund för tornet om det vändes mot vägen i öster (Forssell 1968 s. 109).
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na platser. Dock tycks kyrkornas omplacering ännu inte avspegla sekel
slutets stora inflyttning till snabbt växande tätorter och stationssam
hällen. Även om de flesta låg på traditionellt sätt med koret i öster och 
omgivna av en begravningsplats, var det flera som omgavs av en park- 
liknande mark utan gravar eller som lades med koret i annat väder
streck. Tomtens grundförhållanden och läge i förhållande till vägen 
kunde då styra riktningen. Som huvudingång fungerade tornportalen 
eller en väl exponerad sidoportal.
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ą. Storlek och planform

Storlek
Något som utmärker kyrkor från 1800-talet, och särskilt dem från 
1850-1890, är att de är stora, vanligen byggda för att rymma mellan 
500 och 1000 personer. Under 1890-talet minskade storleken på 
landskyrkor, medan stadskyrkor blev större.165 Storleken kan definieras 
i antalet sittplatser och på ritningen angavs ibland också hur många som 
stående rymdes i gångarna. Vanligen är dock ytan effektivt utnyttjad. 
Utöver vissa rörelsefria ytor i korpartiet och mellan bänkkvarteren samt 
eventuell avskärmad sakristia upptog bänkinredningen hela golvytan. 
Antalet sittplatser bestämde därför väggarnas placering och därigenom 
rumsstorleken. Men storleken handlar också om byggnadsvolymen och 
särskilt under periodens senare del kunde kyrkorummen öka i höjd.

De största kyrkorna är några av stadskyrkorna.166 Stora landskyr
kor är Hamrånge (Gä), Älmeboda (Sm) och Kville (Bo) på omkring 
750 kvm, men åtskilligt fler ligger nära deras storlek.167 De största lång
husen i landskyrkorna är 40 meter långa eller zo meter breda.1681 central- 
och korskyrkor kan bredden överstiga 30 meter.169 Även träkyrkor kan 
vara lika stora.170 Genom läktarbyggen kunde man emellertid ännu mera 
effektivt utnyttja utrymmet, så att upp till z 000 personer eller fler kun
de få sittplats (se fig. 19Z-195 ).171 De minsta kyrkorna mäter mellan 8

165. Sittplatserna var dock ännu fler i en del av städernas frikyrkor. Lindblad 
2004a s. 73.
166. Sofiakyrkan i Jönköping Sm, S:t Pauli i Malmö Sk och S:t Johannes i Stock
holm.
167. T.ex. Kyrkhult Bl (sefig. 204), Näsum Sk, Hjurunda Mc, Raneå Nb (se fig. 19$), 
Stensele La. Hamrånge är till ytan i princip lika stor som S:t Johannes i Stockholm.
168. Breda långkyrkor är invändigt Folkärna Dr och Sofiakyrkan i Jönköping Sm 
21 m, Ore Dr och S:t Johannes i Stockholm 19 m. Långhuset i Älmeboda Sm är 40 
m långt, i Hamrånge Gä 45 m.
169. S:t Pauli i Malmö Sk har som största inre bredd 3 3 m, Sue da la Sk 34 m.
170. Råneå Nb (se kap. 10 nedan), Stensele La och Överkalix Nb. Särskilt gäller 
detta norrländska träkyrkor.
171. Njurunda Me, Byske Vb, Stensele La (Sveriges kyrkobyggnader 1934 s. 95, 
255, 318) och S:t Pauli i Malmö Sk (Malmström 1990 s. 491).



och to meter i bredd och io och 15 meter i längd och hade ursprungli
gen cirka 250 sittplatser.172 Detta är dock ytterligheterna och mera van
liga mått är 10-15 meter i bredd och 25-30 i längd (fig. 36).

Både de största och de minsta landskyrkorna återfinns i övre Norr
land.173 I övriga landet var det på skärgårdsöar de minsta kyrkorna 
byggdes.174 Små kyrkor förekommer också i södra och västra Skåne, där 
kyrkorna generellt är mindre än annorstädes.1751 nordöstra Skåne, Ble
kinge och Småland är däremot kyrkorna desto större.176 Storleken 
avspeglar skillnaderna i församlingarnas folkmängd. Att skillnaderna 
kunde vara påtagliga framgår av en jämförelse mellan Borlunda (Sk) 
och Kyrkhult (Bl). Den förra var gemensam för två församlingar, men 
blev ändå inte så stor som dess monumentala framtoning ger intryck 
av. Den senare byggdes för endast den ena hälften av en stor försam
ling som delades. Trots det är den en av periodens största utan att det 
särskilt tydligt framgår av utformningen (se fig. 202-204).

Storleken hade vissa praktiska begränsningar. Kyrkorummet fick 
inte bli längre än att man från de bortersta platserna uppfattade vad 
prästen sade i predikstolen.177 Det fick inte heller bli så brett att dags
ljuset från fönstren inte räckte för att läsa i psalmboken. Det fanns sätt 
som under perioden blev vanliga för att minska problemen. Ett var att 
bygga sidoläktare. Ett annat var att till kyrkans huvudkropp foga kors- 
armar. Takfönster och klerestoriefönster började användas för att lysa 
upp rumsmitten. Ibland utnyttjades alla tre sätten, som i periodens 
centralkyrkor. Dessa medel var dock till fördel inte bara för stora kyr
korum. Även mindre kyrkor kunde utnyttjas bättre.178 Rumsformen 
blev rikare och spridningen av sittplatser förtog den ödslighet ett sam
lat bänkhav kunde ge när besökarna var få.

Fig. 36. Principskiss över 
hur kyrkorna kan variera 
i storlek. Brismene Vg 
(170 kvm), Hangelösa 
Vg (340 kvm) och 
Älmeboda Sm (680 
kvm), ritade i samma 
skala. JL

172. Platsantal för Tännäs Hr, Nyhem Jä, Marieby Jä (Sveriges kyrkobyggnader 
1934 s. 133,137,167) och Nämdö Sö (Sveriges kyrkobyggnader 1935 s. 191).
173. Små norrländska kyrkor är Moudoslompolo Nb, Korpilombolo Nb och Ris
bäck La.
174. T.ex. Aspö Bl, Nämdö Sö, Tjärnö Bo.
175. T.ex. Virke Sk, Rörum Sk, Hörröd Sk.
176. Utöver ovan nämnda t.ex. Göteryd Sm, Hinneryd Sm, Bräkne-Hoby Bl.
177. Allmänna anvisningar 1887 anger (s. 17): »En sittplats största afstånd från 
predikstolen: i korskyrka med lika långa armar omkring 30 meter; i korskyrka med 
längre vester-arm och läktare 37 m. samt i en långkyrka 47 m.«
178. Jfr t.ex. hur Beateberg Vg rymmer drygt tre sittplatser räknat per kvm golv
yta medan den nästan lika stora Nykyrka Vg och den nästan dubbelt så stora Höja 
Sk endast rymmer en (se fig. 237, 241 och 248).
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Ullman kritiserade i sin Evangelisk-luthersk liturgik försvenska kyr
kan (1874) stora och katedralliknande kyrkor:

Det skulle vara högst olämpligt om vi vid våra kyrkobyggnader vil
le använda den kolossala utsträckning, den svindlande höjd, den 
yppiga ornamentik, som utmärker de gamla medeltidsdömerna. En 
luthersk kyrkobyggnad af sådan art skulle vara en osanning: vår 
kyrka är väl frimodig och glad i Gud; men en triumferande, en 
stoltserande är hon ej. Ett dylikt sätt att bygga skulle ej heller till
fredsställa det akustiska behofvet, som framför allt i vår protestan
tiska kyrka är af så stor vigt, samt skulle dessutom ock stå i strid 
med våra församlingars ekonomiska förhållanden, efter hvilka man 
ju måste foga sig. Byggandet af smärre kyrkor i större mängd är 
alltså att föredraga.179

Det sista önskemålet, flera små kyrkor istället för få stora, var den prin
cip man då tillämpade för stadskyrkorna i Köpenhamn, men som skul
le få en svensk motsvarighet först långt senare.180

Planform
Kyrkornas planform kan beskrivas med termer som är hävdvunna inom 
konstvetenskap: långkyrka, centralkyrka, korskyrka, basilika, hall
kyrka, salkyrka. Besvärligare blir det för andra typer av kyrkor, tyvärr 
bland annat de allra vanligaste: kyrka med långhus och smalare kor, 
enskeppig kyrka, långkyrka som saknar varje form av tvärskepp, 
centralkyrka med sidoskepp och förhöjt mittrum med klerestorievå- 
ning. Motsvarande nomenklaturproblem föreligger för delar av bygg
nader eller egenskaper. Väderstreck som riktningsangivelse i rummet 
har redan tagits upp (se Väderstrecksorientering i kap. 3 ovan). Nam
nen på några byggnadsdelar, som kor och vapenhus, återgår på (den 
ursprungliga) funktionen medan andra, som torn och långhus, beskri
ver formen.

Här följer en kort summering av planformer (fig. 37). Med kors
kyrka menar jag en kyrka där längdaxeln bryts av en tväraxel. En central
kyrka samlas kring en mittpunkt, även om altaret står vid kyrkorum
mets ena sida. Med långkyrka menar jag att längdaxeln är den mest 
framträdande. Om tväraxeln inte alls markeras i byggnadskroppen och 
korsarmar alltså saknas använder jag långhuskyrka. Motsatsen, de få 
fall där tväraxeln dominerar och altarrummet eller altaret ligger mitt på 
långsidan, kallar jag tvärkyrka eller tvärhuskyrka. Korskyrkorna kan 
delas upp i olika typer beroende på hur tvärskeppet är placerat, medan 
långhuskyrkornas variationer främst gäller korpartiet. Alla kyrkorna

179. Ullman 1874 s. 77.
180. Gustafsson B. 1955, Ridderstedt 1993, Gravgaard zooi.
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kan sedan vara enskeppiga eller treskeppiga, det vill säga indelade med 
pelarrader som formar ett mittskepp mellan sidoskepp. Skillnaderna 
mellan hur jag använder uttrycken långskepp och tvärskepp, långhus och 
tvärhus samt korsarmar framgår bäst i bild (fig. 38).

I program och rekommendationer från perioden var frågan om vil
ken planform som var lämpligast för en evangelisk-luthersk kyrka ange
lägen.181 Långhuskyrkor, särskilt med smalare kor i öster, framhölls 
ofta som lämpligast, åtminstone för mindre kyrkor. För större var kors- 
kyrkor att föredra eller - där rådde dock delade meningar - oktogona- 
la planformer.

Långhuskyrkor
De flesta av de 1850-1890 byggda kyrkorna är långhuskyrkor. Den 
viktigaste inbördes skillnaden mellan olika långhuskyrkor är hur kor
partiet är utformat, om det bildar en markerad byggnadskropp eller om 
det utgör långhusets östra del. De senare har en vedertagen konstve
tenskaplig term, salkyrkor, medan de förra saknar ett motsvarande 
etablerat begrepp, kanske för att planvariationerna är större.182 Kor
partiets skiftande form behandlar jag i ett senare kapitel.

Långhuset är i övrigt så gott som alltid helt rektangulärt, men pro
portionerna mellan längd och bredd kan växla. Skånska långhuskyr
kor är ofta smalare än långhuskyrkor i andra landskap, troligen för att 
murade kryssvalv, som omkring 1850 blev vanliga i Skåne, är svårare 
att slå över breda spännvidder än de i övrigt dominerande träinnerta-

181. Malmström 1990; Langlet 1872 och 1879; Eisenachregulativet, punkt 2 
(Langmaack 1971 s. 272); utlåtande över Eisenachregulativet från avdelningen för 
byggnadsväsendet vid preussiska ministeriet för handel m.m., sannolikt av Fried
rich August Stiller (Langmaack 1971 s. 273 ); Sjögren 1870 s. iot-, Allmänna anvis
ningar 1887 s. 17f.
182. »Korkyrka« har ibland använts, t.ex. i Dahlberg 1998 s. 94t m.fl. Det läm
par sig dock bättre för medeltida kyrkor än för det sena 1800-talets kyrkor där koret 
är svårare att definiera. Andra nackdelar är att också salkyrkor har kor, även om 
det inte är markerat som rum, och att stavningen av » korkyrka « ligger mycket nära 
»korskyrka«.

Fig. 37 a-h. Principskiss 
över planformer: 

långkyrka (a, b, f), 
tvärkyrka (c, g), 
centralkyrka (d, h) 
korskyrka (a-e), 
latinsk korsplan (a-b), 
grekisk korsplan (d, e), 
långhuskyrka (f), 
tvärhuskyrka (g), 
oktogonal kyrka (h). JL

Fig. 38 a-k. Principskiss 
över den här använda 
betydelsen av långskepp 
(Is) och tvärskepp (ts) 
resp. långhus (Ih) och 
tvärhus (th) samt korsar
mar (ka). Begreppen 
långskepp och tvärskepp 
betecknar den riktning 
rumsdelen anger. Lång
hus och tvärhus avser en 
odelad och framträdan
de byggnadskropp. Kors
armar avser byggnads
kroppar som kan ingå i 
ett långskepp eller tvärs
kepp, men som inte 
utgör långhus eller tvär
hus. 1 kors kyrkor med 
latinsk korsplan beskrivs 
den västra delen genom 
sin större längd bättre 
som långhus än som 
korsarm (d-f). Till lång
hus och tvärhus kan 
andra byggnadskroppar 
eller rumsdelar vara 
fogade som antingen är 
»adderade« via en lägre 
och smalare bågöppning 
(c, h) eller underordna
de genom sin mindre 
bredd, lägre höjd eller 
liknande. I centralkyrkor 
(k) är korsarmarna helt 
»integrerade« i rummet 
vilket gör det svårt att här 
tala om långskepp och 
tvärskepp. JL.

64 470 NYA KYRKOR



ken. Stora rumsbredder kunde man annars klara genom att låta innerta
ket vila på pelare som delade rummet i tre skepp.183 Bredden kunde så 
öka från cirka 14-16 meter till 18-23 meter.184 Förutom innertaket 
kunde pelarraderna bära langsgående sidoläktare. Pelarrader i kyrko
rummet, som inte bara förekom i långhuskyrkor, och läktare i sido- 
skeppen gav rummet en helt annan karaktär och behandlas vidare nedan 
(se Pelarstödda innertak i kap. 7).

Ett ibland återkommande mått på långhuset var 12 meter (20 alnar) 
brett och 24 meter (40 alnar) långt.185 Förutom att vara ett jämnt längd
mått motsvarar det måtten för långhuset i beskrivningarna i Gamla 
Testamentet av Salomos tempel.186 Andra mått var emellertid vanliga
re. Teologen och liturgikern U. L. Ullman såg i långkyrkan ett värde
fullt uttryck:

Längst bort i bakgrunden vinkar choret, strålande i full klarhet, 
och såväl genom denna sin belysning, som genom sin rikare ut
smyckning i öfrigt betecknadt såsom det mål, dit vandraren med 
tysta och andäktiga steg har att begifva sig. Så ilar vandringsman
nen genom lifvet under växande klarhet mot det efterlängtade,

183. Periodens nya kyrkor har ett eller tre skepp, aldrig två eller fler än tre.
184. Ramsele Ån, Kyrkbult Bl och Vederslöv Sm mäter 18 m, Vedby Sk 23 m.
185. T.ex. Släp Ha (18 5 3 ), Holmsund Vb (1863 ), Hägerstad Ög (1866), Svalöv 
Sk (1878), Källa nya Öl (1888).
186. i Kung. 6:2-20, 2 Krön. 3:3-8. Måtten här räknade i svenska alnar.
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ljusa fadershemmet. Och sjelfva detta chor, belyst af det östliga 
morgonljuset, erinrar det icke om rättfärdighetens sol, som med 
sina strålar gjutit ny dager öfver en förr nattomtöcknad jord? Sam
ma grundtanke af framåtgående, uppåtsträckande återfinna vi i 
templets yttre.187

Korskyrkor och centralkyrkor
Om långhuskyrkors plan präglas av en tydlig längdriktning från väster 
mot altaret i öster har det inom kyrkoarkitekturen från äldsta tid varit 
vanligt att planformen även präglas av riktningar på tvären. Ofta finns 
en symbolik inlagd i denna plantyp, eftersom den brukar forma ett kors, 
men skälen kan lika mycket vara arkitektoniska, byggnadstekniska eller 
funktionella.188 Tväraxlar ger rikare rumsformer, de försträvar bygg
naden och de är ett enkelt sätt att förstora kyrkorummet. Överinten-

187. Ullman 1863 s. 47.
188. Sjögren 1870 (s. 11) och Allmänna anvisningar 188 7 (s. 17t) lyfter fram kors
kyrkor som lämpliga för stora församlingar. Om symboliska tolkningar se t.ex. 
Browne 18 60 s. 167 m.fl. Brunius, som gärna framhöll korsplanens symbolik, mena
de att kyrkobyggnaderna » angåfvo både i hufvud- och detalj förhållanden högre reli- 
gionsbegrepp. Christus sjelf talade ofta i liknelser och sinnebilder, och de förste 
christne antogo en mängd symboliska föreställningar, hvilka oförstådda af de oin
vigde skyddade de omvände emot hedningarnas förföljelser« (Brunius 1845 s. 10).

Fig. 39 a-s. Principskiss 
över olika planforms
varianter (S = sakristia, 
T = torn, V = vapenhus, 
skraffering anger tak- 
höjdsskillnad):

a. asymmetrisk till
byggnad där altaret flyt
tas till ny och från kors- 
armen mera synlig 
plats,

b. grekisk korsplan 
med tresidig östavslut
ning,

c. kryssformat kyrko
rum,

d. centralkyrka med 
antydd korsform,

e. korskyrka med cen
trerade och grunda 
korsarmar,

f. L-format kyrkorum,
g. tvärkyrka,
h. T-korsplan,
i. latinsk korsplan,
j. latinsk korsplan där 

östra korsarmen är 
smalare för att tydligare 
forma ett kor,
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k. centralkyrka med 
kvadratisk plan,

l. centralkyrka med 
oktogonal plan och 
sidoskepp kring förhöjt 
mittrum,

m. centralkyrka med 
hexagonal och, genom 
trapphusens placering, 
stjärnformad plan samt 
förhöjt mittrum,

n. kyrka med små och 
centrerade korsarmar,

o. treskeppig korskyr- 
ka där sidoläktare lyfter 
fram mittskeppet och 
tvärskeppet som ett 
sammanhängande rum,

p. treskeppig korskyr- 
ka med sidoskepp även 
i korsarmarna,

q. komplement av ny 
korsarm och ny och 
mera synlig plats för 
altaret,

r. treskeppig korskyrka 
där korsarmarna inte 
betonas,

s. treskeppig korskyrka 
där traven öster om 
tvärskeppet endast till 
sin övre del öppnar sig 
mot kyrkorummet 
medan nedre delen 
avskiljs till sakristia. JL.

dentsämbetet framhöll 1887 korskyrkornas akustiska fördelar och att 
» menigheten här kan placeras mera likställigt framför predikstolen, hvil
ket icke alltid låter sig göra lika väl i ett utdraget långskepp«.1891 den 
följande genomgången är kyrkorna uppdelade efter planform (fig. 39).

Korsformade kyrkorum förekommer i Sverige i ett par större medel
tida domkyrkor och i träkyrkor från 1600- och 1700-talen. Vid jäm
förelse framstår dock 1800-talets senare del som den intensivaste peri
oden för valet att uppföra korskyrkor. I synnerhet gäller detta Skåne. 
Många kyrkor har fått korsform genom senare tillbyggnad. Denna 
utökningsmetod var vanligast under 1600- och 1700-talen, utom i Skå
ne där den var vanligast under 1800-talets tredje fjärdedel. I många 
korskyrkor har man inrett läktare i korsarmarna för att utnyttja 
rumsvolymen till sittplatser.

De allra flesta korskyrkorna har latinsk korsplan, där tvärskeppets 
placering erinrar om ett latinskt kors (se fig. 39 i, j, p, r, s). Planformen 
kan variera, men ett antal grundtyper dominerar (se fig. 39 i, s). Cirka 
femton kyrkor utgör en mera regelbunden grundtyp, där långskepp och 
tvärskepp är lika breda och korsarmarna i öster, norr och söder är lika 
djupa.190 Flera har ett kor fogat till östra korsarmen.191 Kyrkorna kun
de bli relativt breda med god sikt mot altaret, utom från korsarmarnas 
östra del dit man därför ibland förläde sidoingångarna.192 Koncentra
tionen var tydlig mot korsmitten som gärna betonades av ett rikt sam
mansatt valv eller innertak. Flertalet är från 1870- och 1880-talen.193

I andra har korsarmarna mera varierad bredd. Vanligt är att kors
armarna i söder och norr är lägre än långskeppet eller smalare.194 Van

189. Allmänna anvisningar 1887 s. 18.
190. Borlunda Sk, Ö. Broby Sk, Dalhem Sm, Eksjö Sm, Björnekulla Sk.
191. T.ex. Skinnskatteberg Vs, Björkvik Sö, S. Mellby Sk, Marieby Jä.
19 z. IS. Rörnm Sk har ingångarna små vapenhus, formade som östabsider på kors
armarna i romansk kyrkoarkitektur.
193. Efter 1890 blev planformen åter ovanlig.
194. T.ex. Lomma Sk, N. Vånga Vg, Kroppa Vr.
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ligt är också att östra korsarmen är lägre och smalare än de övriga och 
formar ett kor.195 Ofta springer den fram ur en gavel som har samma 
bredd och höjd som långhuset vilket förtydligar storleksskillnaden 
(fig. 40).

I ett drygt tiotal kyrkor med latinsk korsplan är långhuset påtagligt 
bredare än korsarmarna och delat i tre skepp, en kombination man gär
na använde för stadskyrkor och andra större kyrkorum.196 Många av 
dem har monumental interiör, men i övrigt kan formen variera. I en av 
dem är även korsarmarna uppdelade i tre skepp men annars brukar 
korsarmarna ha samma bredd som långhusets mittskepp (se fig. 39 p, 
229-23o).197 I en annan avdelas sidoskeppen i två våningar av läkta
re, så att mittskepp och tvärskepp betonas ännu tydligare som sam
manhängande rum (fig. 41 ).1981 kyrkorna från 1870-talet och senare 
är tväraxeln tydligt framhävd och innertakens skärningspunkt över 
korsmitten utnyttjad på ett dekorativt sätt, medan mittskeppets innertak 
11850- och 18 60-talets treskeppiga kyrkor löper obrutet utan att skif
ta form där korsarmarna ansluter (se fig. 3 9 r). I alla treskeppiga latins
ka korskyrkor framstår östra delen tydligt som kor. Men det är ovan-

Fig. 40. Vallösa (Sjörups 
nya), Sk 1882, exteriör. 
Östra korsarmen är 
smalare och lägre, vilket 
förtydligar karaktären av 
kor. Foto JL 2002.

Fig. 41. Lindome, Ha 
1884, interiör. Läktare 
delar långhusets sido- 
skepp i två våningar vil
ket tydligare binder 
samman mittskeppet 
och tvärskeppet. Foto 
Knud Sörensen 1927, 
ATA.

195. T.ex. Vinköl Wg, Västerstad Sk, Vallösa Sk.
196. T.ex. Hagakyrkan i Göteborg Vg,Järbo Gä, Nosaby Sk, Nora Vs.
197. Värnamo Sm.
198. Lindome Ha.
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ligt att detta börjar direkt vid korsmitten. Istället brukar partiet när
mast öster om korsarmarna bestå av en travé med samma bredd och 
höjd som i väster (se fig. 39 p, r, s). Denna detalj innebär att korsar- 
marnas östra och västra sidor blir helt symmetriska, på samma sätt som 
i andra latinska korskyrkor. Korsarmarna ansluter endast till en bygg
nadskropp, istället för att bli ett led mellan långhus och kor med kom
plicerad gestaltning som följd. I det inre kunde utrymmet användas som 
sakristia, men oftare bildade de en fortsättning på långhusets sidoskepp 
som gjorde det möjligt att se altaret från korsarmarna (se fig. 23 o, 23 3 ).

Ett drygt tiotal kyrkor från 1850-1890 fick grekisk korsplan, allt
så planformen av ett liksidigt kors (se fig. 39 b-d).199 Flera av kyrkor
na har centraltorn som betonar liksidigheten. Andra har torn vid väst
ra korsarmen och utskjutande kor vid den östra som i det yttre istället 
förstärker längdaxeln. Nära varannan är av trä, vilket har varit det tra
ditionella materialet för likarmade korskyrkor sedan 1600-talet.200 
Stenkyrkor med grekisk korsplan var ovanliga före 1800-talets mitt, 
och förutom ett par stora stadskyrkor är det genom om- och tillbygg
nad stenkyrkor fått denna planform.201 Dock ritade Brunius två stenkyr
kor med grekisk korsplan.202 De är byggda strax före 1850 och är jäm
te ett par träkyrkor de enda nyuppförda med denna planform från 
1800-talets förra hälft.203 Korsarmarnas plan i Brunius båda kyrkor är, 
som i de flesta av föregångarna från 1600- och 1700-talet, närmast 
kvadratiska. Men i det sena 1800-talets grekiska korskyrkor är kors
armarna grundare och anknöt härigenom till de tidiga monumentala 
stadskyrkorna från 1600-talet. Efter äldre förebilder avfasades även 
hörnen vid korsmitten i några kyrkor.204 Under 18 8 o-talet var det van
ligt att pelarstöd omgav korsmitten. Det berikade rumsformen, och 
tonade något ned korsformen, men främst medgav det större mått på 
kyrkorummet. För de sista exemplen är korsplanen helt underordnad 
kyrkans karaktär som centralkyrka.

Som mest udda bland kyrkorna med grekisk korsplan framstår 
Österjörn (Vb 1857) i sitt ursprungliga, emot de fastställda ritningar

199. T.ex. Österjörn Vb (trä), Kville Bo, Fyrunga Vg, Gällivare nya La (trä).
2.00. Äldre exempel är Svanskog Vr (1733 ) och Ludvika Dr (1752).
201. T.ex. Kungsholms (1689) och Katarina (1695 ) kyrkor i Stockholm, Ulrika 
Eleonora i Söderhamn (1692) var nybyggnader. Arbrå Hs (17 5 4), Västerfärnebo 
Vs (1770), Sunnersberg Vg (18 69) fick formen genom tillbyggnad.
202. Tullstorp Sk (1848, ritad 1844) och Torrlösa Sk (1849, ritad 1839). Före
bild till Tullstorp är svår att peka ut, men likheten är inte oväsentlig med Valleber- 
ga Sk, som kyrkan såg ut 179 i-i 908, samt Vor Frue kirke i Kalundborg i Danmark. 
Torrlösa framstår närmast som ett medeltidsinspirerat svar på den sedan 1811 klas
sicistiskt präglade korskyrkan i Uddevalla i Brunius bohuslänska hembygd (jfr Sal
kyrkors korparti i kap. 6 nedan). Brunius återkom dock inte till denna planform 
annat än i något tillbyggnadsförslag.
203. Träkyrkorna var Älvsbyn Nb (1813), Töcksmark Vr (1821), Burträsk Vb 
(1823), Vitsand Vr (1823 ), S. Finnskoga Vr (183 5), Hovmantorp Sm (1847).
204. Malmö Caroli Sk, Håle-Täng Vg, Kvidinge Sk, Yttermalung Dr.
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na utförda skick. Altaret stod vid korsmittens ena hörn och ingångar 
fanns i alla korsarmsgavlar (se fig. 39 c). Därigenom utgjorde den det 
sista exemplet i en för kyrkorummens disposition intressant plan
formstradition av kryssformade kyrkor.205 En annan tradition, med sina 
sista exempel från perioden, var att förstärka längdriktningen och låta 
tvärskeppet vara smalare eller grundare än långskeppet, ibland invän
digt avskärmat till vapenhus och sakristia (se fig. 39 e, n).206

När man förstorade kyrkor hade det sedan 1600-talet varit vanligt 
att komplettera dem med korsarmar. Ofta nöjde man sig dock med att 
bara uppföra en korsarm, vanligen vid långhusets norra sida (se fig. 3 9 
a).207 Så skedde främst i Småland, Östergötland och Mälardalen, men 
blev, från 1700-talets mitt, allra vanligast i Skåne.208 Få ensidiga utvidg
ningar av denna typ skedde efter 1800-talets mitt. Istället blev det van
ligt att uppföra två symmetriska korsarmar eller att komplettera en 
äldre korsarm med en motställd pendang (se fig. 39 q).209 Ett annat 
alternativ var att flytta altaret och rätta kyrkans orientering efter till
byggnaden (se fig. 39 a).210 Förändringssätten var inte nya, men mel
lan 1850 och 1890 utvidgades ett åttiotal kyrkor på sådant vis, vilket 
var långt fler än tidigare.211 Troligen försökte man undvika de formlö
sa asymmetriska rum, som ofta blivit resultatet, och där en stor del av 
församlingen inte såg altaret (se Koret som del av kyrkobyggnaden i kap. 
6 nedan).

zo 5. Direkt förebild bör ha varit Skellefteå landsförsamlings kyrkas disposition 
1800-1915, men formen återgick på Katarina kyrka i Stockholm som den var 
inredd 1666-1692 (Nordberg & Axel-Nilsson 1944 s. 289-292, Hamberg 1955 
s. 194,196!). Piteå landsförsamlings kyrka (inredd 1752) är landets enda som har 
kvar en sådan disposition som tidigare även funnits i bl.a. Askeryd Sm (se t.ex. 
ATA: Kb-ritn. A 89:1) och Älvsbyn Nb (Sveriges kyrkobyggnader 1934 s. 270, Flo
din 1993b S. I27f).
206. Östervallskog Vr, Bodum Ån, Gåxsjö Jä med smala eller grunda korsarmar, 
S. Möckleby Öl, Ytterby Bo, Ore Dr med vapenhus och/eller sakristia. Äldre exem
pel var domkyrkorna i Mariestad (1625), Kalmar (1682) och Göteborg (1815) 
samt träkyrkor som Bottnaryd Sm (1666), Singö Up (1753 ), Fliseryd Sm (1818).
207. Sådana asymmetriska korsarmar kallas ofta »nykyrkor« (ett uttryck som 
dock även kan syfta på andra tillbyggnader).
208. Uppgiften baseras på Sockenkyrkoprojektets register (RAÄ: Samhällsavdel- 
ningen). Ännu bevarade exempel är Simonstorp Ög (tillbyggd 1697), Vendel Up 
(1736) och Fjälkinge Sk (1763 ). Tillbyggnadssättet innebar ett jämförelsevis litet 
ingrepp i kyrkans stomme och inredning.
209. T.ex. Hammarlöv Sk (nordlig korsarmspendang 1862) och Ö.Hoby Sk (sym
metriska tillbyggnader byggda 1850 istället för en föreslagen asymmetrisk; H 
136:1).
210. Så skedde vid tillbyggnad av Önnestad Sk (18 54, nytt altare i norr), Hållnäs 
Up (1854, väster), Degeberga Sk (1862, norr, jfr äldre projekt ATA: Kb-ritn. D 
25:1), Pajala Nb (18 71, norr) och Öglunda Vg (18 8 3, söder) samt vid nyinred
ning av Grevie Sk (1855, nytt altare i söder), Andrarum Sk (1862, söder) och Ö. 
Sallerup Sk (18 6 3, norr).
211. Uppgiften bygger på statistik från Sockenkyrkoprojektets register (RAÄ: Sam- 
hällsavdelningen) och min egen kompletterande inventering.
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Fig. 42. Principskiss över 
två utvidgningsmetoder. 
Långhuset utvidgas 
asymmetriskt mot norr 
(t.v.). Inredningen står 
kvar på sin tidigare 
plats. Sikten mot predik
stolen är god men mot 
altaret dålig från hela 
korsarmen. (Farstorp 
Sk.) Koret rivs och 
ersatts av ett symmet
riskt tvärskepp (t.h.). 
Genom att korbyggna
den avskärmas till sakri
stia formar kyrkorum
met en T-korsplan. Sik
ten mot både prediksto
len och altaret är god 
från hela kyrkan. (Oxie 
Sk.) Den senare meto
den, som Brunius ofta 
tillämpade från omkring 
1850, framstod sannolikt 
som ett på många sätt 
bättre alternativ till den 
förra och tidigare vanli
ga. JL.

I detta sammanhang är de förändrade kyrkorna av intresse genom 
att omkring hälften av dem uppvisar planformstyper som förekommer 
även bland nybyggda kyrkor. Genom jämförelser med ombyggnader
na går dessa kyrkor att sätta in i ett större sammanhang. Den ena typen 
företräds av fyra kyrkor från 185 o-talet i Skåne. De har latinsk kors- 
plan, där den östra korsarmen framstår som kor, men där koret är lika 
brett som övriga korsarmar, fast grundare och med halvrund eller poly
gonal planform.212 Utmärkande är att koret i det inre är helt avskärmat 
till sakristia och att altaret jämte predikstolen därigenom inte står i 
koret utan i tvärskeppet. Detta gör att planen i praktiken är dispone
rad som en T-korskyrka (se fig. 39h). De är alla ritade av Brunius och 
motsvaras av ett tjugotal ombyggda kyrkor, som nästan alla ligger i Skå
ne och nästan alla fick samma planform mellan mitten av 1840-talet 
och mitten av 1870-talet.213 Brunius har själv beskrivit planformens 
fördelar:

Genom denna anordning kan presten för altaret och å predikstolen 
mycket väl både ses och höras från alla ställen i hela kyrkan ehuru 
hon är något mer än dubbelt större än hon före utvidgning varit.
Vid inträdande genom den nya hufvudingången visar sig sanctu- 
arium med dess många fönsteröppningar i en högtidlig dager.214

Sikten är alltså inte skymd från någon plats, till skillnad från i de äldre, 
asymmetriskt tillbyggda kyrkorna (fig. 4z). Formen lämpade sig väl vid 
tillbyggnad, då långhuset knappt berördes av förändringen, men kom 
alltså att användas även för nybyggnader. Planformens förebild har 
sannolikt varit tidigkristna romerska kyrkor. I ett planschverk från 
1800-talets förra hälft återfinns flera korskyrkor där absiden ansluter 
direkt till tvärskeppet, och där altaret står i korsmitten och inte i absi
den som utgör fond i rummet.215

ii2. St. Hanie Sk, Svedala Sk, Husie Sk, Lövestad Sk.
213. Brunius som kyrkornas arkitekt efter Grandien 1974 s. 374-376,416-422. 
Exempel på sådana ombyggnader: Oxie Sk (1849), Hällestad Sk (1854), Heda Ög 
(1858). Renodlad T-korsform har Fårö Go (ombyggd 1859).
214. Ur beskrivning av Oxie Sk i Brunius 1850 s. 164.
215. Die Basiliken des christlichen Roms 1843 t.ex. pl. 4 (S. Paulo fuori delle 
mura), 9 (S. Maria Maggiore), 3 5 (S. Giovanni Laterano).
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Den andra typen företräds endast av två nya kyrkor från 18 5 o-talet, 
medan drygt tio fick formen genom ombyggnad.2161 interiören fram
gick den öst-västliga längdaxeln nästan endast av inredningen medan 
kyrkorummet låg på tvären (se fig. 39 g). I dessa kyrkor, som jag kal
lar tvärkyrkor, ser så gott som hela församlingen altaret, men flertalet 
gör det snett från sidan. Tornet och koret eller sakristian framhäver i 
det yttre den traditionella öst-västliga axeln. Även här rörde de sig om 
de sista exemplen på en tidigare förekommande plantyp, som före
kommit i ett par nybyggnader under 1800-talets förra hälft, men som 
använts vid ombyggnad av äldre kyrkor sedan 1600-talets slut.217 Både 
bland T-korskyrkorna och tvärkyrkorna är flera ritade av Brunius eller 
någon av hans elever. Det har ibland anförts att Brunius inte varit mån 
om goda siktförhållanden mot altaret i sina kyrkor.218 Som ovan visats 
var dock dålig sikt det vanliga i de tidigare tillbyggda kyrkorna, till 
skillnad från de här upptagna planformerna som Brunius tillämpade. 
T-korsplanerna och tvärhuskyrkorna är kyrkohistoriskt intressanta 
eftersom de representerar försök att inom de reformerade kyrkorna för
nya planformen.219 Nästan alla ligger i Skåne och gavs sådan plan före 
1870.

En annan udda planform saknar äldre föregångare men förekom
mer i fem kyrkor från 18 80-talet.220 Där skärs längdaxeln av två vinkla
de tväraxlar så att kyrkorummet får stjärnformad plan (se fig. 39 m, 
2.34 och 236-237). Ytan är effektivt utnyttjad och svicklarna mellan 
korsarmarna är inbyggda för trapphus, sakristia eller andra utrymmen. 
Stjärnformen framträder tydligast i kyrkorummets plan, medan det ytt
re mera samlar sig till en sexsidig byggnadskropp. De läktarförsedda 
grunda korsarmarna är i kyrkorummet helt underordnade mittrum
met, som är högt och har en klerestorievåning med fönster ovanför 
korsarmarnas tak. Karaktären ligger nära kyrkor där planen bildar en 
oktogon, hexagon eller kvadrat, någon gång med utskjutande små kors- 
armar (se fig. 39 k-1).221 De lika breda som långa kyrkorummen inde
las av pelare som inringar ett mittrum, som är omgivet av läktare utom 
mot koret, och som gärna är belyst av dagsljus ovanifrån (fig. 43-44).

216. Persnäs Öl, Nb. Även Garnisonskyrkan i Karlsborg, färdigställld i860,
har denna plandisposition. Alla de ombyggda kyrkorna ligger i Skåne, t.ex. Ö. Hoby 
Sk (1850), Ottarp Sk (1867) och Munka-Ljungby Sk (1868).
217. Karl Johans kyrka i Göteborg Vg (1826) och Överluleå Nb (1831), båda 
senare omorienterade (se t.ex. Flodin 1993a). Tidiga ombyggnader till denna plan
form: Gränna Sm (1696) och Bolstad Ds (1750-talet).
218. Fernlund 1982 s. 114h
219. Flamberg 1955 s. 81-124; Fritsch 1893 s. 52, no m.fl.
220. Beateberg Vg, Snöstorp Ffa, Tranemo Vg, Malmö S:t Pauli Sk, Sävare Vg. Av 
samma form är även Örsjö Sm som stod färdig 1892.
221. T.ex. Byske Vb, Hällaryd Bl, Erska Vg. Dock förekom inte cirkulära plan
former. Eisenachregulativet, punkt 2, (Langmaack 1971 s. 272) framhöll runda kyr
kor som akustiskt olämpliga, till skillnad från oktogona.
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Fig. 43. Holmestad, Vg 
1875, interiör. Flera av 
de åttkantiga centralkyr
korna har läktare i sido- 
skeppet och förhöjt 
mittrum med kleresto- 
rievåning. Foto JL 2002.

Fig. 44. Hällaryd, Bl 1878, 
exteriör, periodens enda 
kvadratiska centralkyrka. 
Det förhöjda mittrum
met har åttkantig grund
plan. Foto JL 1999.

Dessa kyrkor sammanför Krister Malmström med ett antal kors- 
kyrkor med grunda korsarmar till en särskild kyrkotyp: centralkyr
kor.122 Till skillnad från i långhuskyrkor, tvärhuskyrkor och korskyr- 
kor dominerar kyrkorummets mitt (och en riktning därifrån mot alta
ret) över anläggningen, gärna förstärkt genom sidoläktare och överljus. 
Flera av dem har arkitekten Emil Langlet som upphovsman medan en 
annan grupp tydligt efterbildar varandra.222 223 Kyrkorna är från 1870- 
eller 18 8o-talen. Medan oktogonala och kvadratiska planformer hade 
äldre förebilder var de hexagonala och stjärnformiga kyrkorna nyhe
ter som endast byggdes omkring 1880-talet i södra eller västra Göta
land efter ritningar av Langlet.224 Även centralkyrkorna var en plantyp 
som förespråkades, inte minst av Langlet, som lämplig för reformera-

222. Malmström 1990.
223. Alla stjärnformade kyrkorum är ritade av Langlet, liksom bl.a. Kungsäter Vg, 
Gällivare nya La och Erska Vg. Tydliga likheter med varandra har Holmestad Vg, 
Askum Bo, Mellby Vg, Öggestorp Sm och Gladhammar Sm samt delvis Hällaryd
Bl.
224. Äldre oktogonala kyrkor i Sverige är Kung Karl i Kungsör Sö (1697), Tre- 
faldighetskyrkan i Karlskrona (1709) och Skeppsholmskyrkan i Stockholm (1842). 
Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm framstår genom sina läktarförsedda invändi- 
ga korsarmar och centralrummets klerestorium som en förebild för de stjärnformade 
kyrkorna, även om den har åttasidig och inte sexsidig planform (Malmström 1990 
s. 151, 183 m.fl.).
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de kyrkor. Han angav att huvudvillkoret för »en lokal, som är afsedd 
för protestantisk gudstjenst«, borde vara att alla närvarande kunde se 
prästen och fullständigt höra » de heliga ord som föreläsas, de betrak
telser som af predikanten anställas, och de råd och varningar som af 
honom uttalas«:

Men för att kunna i en tillfredsställande grad höra och se från alla 
punkter af ett rum får detta, för det första, icke hafva någon allt för 
stor utsträckning, för det andra icke vara belamradt med långa, räta 
pelarrader, eller andra skymmande föremål, och för det tredje icke 
öfver höfvan utgrenas i mer eller mindre skiljda afdelningar. Positivt 
uttryckt, vill detta alltså i få ord säga, att rummet bör vara så kon- 
centreradt, som efter omständigheterna möjligt. Detta gäller icke 
allena planformen: äfven höjdförhållandena böra bringas i samklang 
med denna fordran [...].225

En centralkyrka uppfyllde bäst detta krav på rumskoncentration. Där 
samlade sig sittplatserna kring både altare och predikstol och försam
lingens medverkan i gudstjänsten betonades tydligare, menade Lang
let, än i långkyrkor där prästen under altartjänsten står i ett från resten 
av kyrkorummet tydligt avgränsat kor.226

Centralkyrkorna är yngre än tvärhuskyrkorna och kyrkorna med 
T-korsplan och ligger i andra landskap, men efter 1890 byggdes få 
centralkyrkor. Plantypen, »de s. k. Langletska centralkyrkorna«, hade 
då en tid motarbetats av Överintendentsämbetet, främst under Zetter- 
valls tid som överintendent sedan 1881, och kunde utmålas som » simp
la auditorier af i hög grad konstlad konstruktion, hvaruti intet element 
av kristlig konst ingår«.227 Inskränktes ändamålet till att församlingen 
skulle rymmas och kunna se, höra och förstå prästen väl, så vore den 
» simplaste bönsal« tillräcklig. Lättast formades då rummet i halv- eller 
trekvartscirkel, som en antik teater, med stigande bänkrader och 
centralt placerad predikstol bakom vilken altaret stod på ett högt podi
um, men det vore »icke någon kyrka utan blott ett auditorium, en pro
fan hörsal«.228 Polygonala eller runda former kunde vara lämpliga i 
begravnings- eller dopkapell, men var akustiskt och liturgiskt olämpli
ga för kyrkor och gav dem ett »småaktigt utseende«.229

225. Langlet 1872 s. 140, 1879 s. if.
226. Malmström 1990 s. 182 m.fl. Se även Koret som del av kyrkobyggnaden i 
kap. 6 nedan.
227. Efter citat från s. 236 ur föreläsningsmanuskript av Zettervall 1881-82 i 
Malmström 1990 s. 229-294. Jfr Allmänna anvisningar 1887 s. 13.
228. Allmänna anvisningar 18 8 7 s. 8.
229. Allmänna anvisningar 1887 s. 18. Om begravningskapell från perioden, se 
Karlsmo 2005 s. 55-57.
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Slutsatser om kyrkornas storlek och planform
Kyrkorna från perioden 1850-1890 byggdes ofta för att rymma folk
rika församlingar. Sidoläktare, pelarstöd och korsarmar blev vanliga 
medel för att skapa tillräckligt stora kyrkorum, men användes också 
för att berika rumsupplevelsen i kyrkor som inte var fullt så stora. Även 
om långhuskyrkor var det vanligaste byggdes korskyrkor oftare nu än 
tidigare, särskilt i Skåne. Dels fortsatte man tillämpa planformer som 
varit vanliga sedan 1600-talet, dels införde man nya.

En viss skillnad, vad gäller formerna, finns mellan periodens förra 
och senare hälft. Tvärskepp på var sida om altaret, men också korsar
mar som var nedtonade till lågmälda vidbyggnader på långhusets sidor, 
hör till periodens förra hälft. Under andra hälften kom latinska kors- 
planer, som var utsträckta på längden och som på olika sätt markera
de koret som egen byggnadskropp, att dominera. Samtidigt förekom 
dock motsatsen, centralkyrkor som saknade bådadera. Centralkyrkor 
var dock inte lika vanliga, men det var inte ovanligt att även korskyr- 
korna blev mindre utsträckta åt sidorna och att korsmitten blev vida
re och mera betonad. Det var viktigt att skapa överblickbarhet med 
god sikt och hörbarhet, men i ett rikt artikulerat rum med kyrklig 
karaktär.

Att även symmetrin var viktig framgår inte minst av hur man han
terade såväl äldre som nya korsarmstillbyggen under perioden. Stor 
omsorg är nedlagd på hur de olika byggnadskropparna och rumsde- 
larna är fogade till varandra. Korskyrkorna antyder att man också gär
na lät sig inspireras av äldre kyrkoarkitektur, men inte bara den medel
tida utan även 1600-talets. Det är emellertid inte alltid lätt att avgöra 
vad som var medveten historiserande efterbildning och vad som följde 
kvarlevande traditioner.
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5. Sakristians problem

I den omfattande litteraturen om kyrkobyggandets historia är det bara 
undantagsvis eller i förbigående som det sägs något om sakristior. Sak
ristian har betraktats som ett biutrymme för praktiska ändamål. Ofta 
var den lagd på kyrkans norra sida, det vill säga på baksidan av kyr
kan, och inverkade inte nämnvärt på vare sig exteriör eller interiör. Det 
var först med klassicismens arkitekturideal som sakristiorna blev ett 
problem. De bröt mot den symmetri som var eftersträvad. I varje fall 
såg det ut så på ritbordet.

På detta problem fanns det två lösningar: antingen att förlägga sak
ristian i mittaxeln längst ut i öster eller att lägga den på ena långsidan 
med en pendang på motsatta sidan. Det förra blev det vanliga, men där
med ingick sakristian i planlösningen av korpartiet och blev ett inte 
obetydligt problem för arkitekter och byggmästare, ty nu ingrep den på 
ett annat sätt i både kyrkans exteriör och interiör.

Sakristians funktion och äldre utformning
Sakristian har av tradition kunnat ha flera funktioner. Där har man 
förvarat liturgiska föremål, silver, nattvardsvin, textilier och kyrkans 
kassakista. Där har prästen skrudat sig, om det inte skett i koret, och 
samlat sig inför gudstjänsten. Kyrkliga handlingar har kunnat ske där 
som dop och skriftermål, det vill säga den förberedelse för nattvarden, 
enskilt eller i grupp, som tidigare var utformad som särskild gudstjänst. 
Sakristian har kunnat vara platsen för enskilda samtal, förhör på för
samlingens kristendomskunskaper, undervisning av skolbarn och kon
firmander samt för sockenstämman. Den har varit prästens arbetsrum 
och rymt socknens arkiv och bibliotek. Att funktionen kunde variera 
framgår också av storleksskillnaderna, från 1,5 kvm i Tosterup i Skå
ne till 104 kvm i Hedemora i Dalarna.230 Men sakristiornas använd-

Z30. Den minsta och största sakristian jag iakttagit vid genomgång av ritningar i 
Sockenkyrkoprojektets samling planunderlag (RAÄ: Samhällsavdelningen), kopi
erade ur ATA och andra arkiv samt ur litteratur.
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ning, utformning, storlek, läge och tillkomsttid är ett forskningsämne 
i sig.

Sakristian har i regel antingen legat i en egen byggnadskropp eller 
varit integrerad i kyrkorummet. Den förra lösningen kallar jag fort
sättningsvis sakristiebyggnad (fig. 45-47). Den har av tradition legat 
på norra sidan, nära korpartiet i kyrkans östra del (se fig. 45 a, 46 b). 
Sedan tidig medeltid var detta vanligast. Men under 1700- och 1800- 
talet började symmetriskt lagd sakristiebyggnad i kyrkans längdriktning 
bli det vanliga (se fig. 45 h, 46 a, 47). Efter 1870-talets början är nya 
kyrkor med asymmetrisk sakristia få.231 Traditionen var på så sätt bru
ten, men den skulle återkomma i 1900-talets kyrkoarkitektur när sym
metrikraven var mindre och man gärna anknöt till äldre mönster.

Tidigare, före mitten av 1900-talet, var emellertid integrerade sak
ristior långt vanligare än i dag. För kyrkorna från perioden 1850-1890 
var en avskärmad sakristia bakom altaret till och med ett karakteris
tiskt inslag. I många kyrkor har de dock rivits ut sedan sakristian flyt
tats till en nyuppförd sakristiebyggnad eller en läktarunderbyggnad.232 
Eftersom litteratur om integrerade sakristior saknas tecknar jag här en 
lite utförligare översiktlig bakgrund.

Fig. 45 a-i. Principskiss 
över sakristiebyggna- 
dens placering:

a. traditionell, asym
metriskt placerad norr
sakristia,

b. spegelvänd place
ring, t.ex. när södra 
sidan var mera skymd 
från vägen än den 
norra,

c. spegelvänd place
ring när altaret lades i 
väster,

d. sakristia mitt på 
norra sidan,

e. sakristia och vapen
hus lagda symmetriskt 
på var sida om långhu
set,

f. sakristia och förråd 
lagda symmetriskt på 
var sida om koret.

g. sakristia och förråd 
lagda symmetriskt på 
var sida om tornet,

h. östsakristia,
i. asymmetriska norr

sakristior, låg vanligen 
vid långhusets ena sida, 
inte korets. JL.

231. Bland dem efter 1880 framstår Fivelstad Ög, Ö. Tollstad Ög och Appuna Ög 
som en samlad grupp medan övriga är mera utspridda och varierade.
232. T.ex. Ullervad Vg (jfr ATA: Kb-ritn. U 13:5) och Töreboda Vg (T rSgrrb 
och 33 ) resp. Hägerstad Ög (H 229:3 och 6) och Lannaskede-Myresjö Sm (jfr M 
122:11).
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Fig. 46 a-b. Sakristie- 
byggnader a v traditio
nell form och med de 
vanligaste placeringar
na. Östsakristior mot
svarar många gånger i 
form och storlek norr
sakristior. Principskiss JL.

Fig. 47 a-b. Sakristie- 
byggnader av vanlig typ 
under 1800-talets förra 
hälft och mitt, låg resp. 
hög östsakristia. Planfor
men är densamma 
men den senare är svå
rare att i det yttre skilja 
från ett kor. JL

I såväl medeltida som yngre kyrkor i Skåne är det mycket vanligt att 
utrymmet bakom altaret och altartavlan fungerar som sakristia. Sam
ma sak har också förekommit i bland annat Halland, Bohuslän och på 
Öland.233 Ofta utgör altarbord och altartavla enda avskärmning från 
kyrkorummet, men inte sällan har man kompletterat dem med en 
skärmvägg eller draperier. Romanska kyrkors absider har därför många 
gånger i praktiken fungerat som sakristior och kallats så i kyrkornas 
handlingar.234 Från skånska kyrkor finns uppgifter att man under 1700- 
talets senare del eller under 1800-talet flyttat ut altaret ett stycke för 
att inreda sakristia bakom, men möjligen har så kunnat ske även tidi
gare.235 I flera skånska kyrkor ligger ännu sakristian kvar på denna 
plats, men att läget kunde ha nackdelar framgår av ett sockenstäm- 
moprotokoll från Södra Möckleby på Öland 182.6, som också skildrar 
något av sakristians funktion:

[...] vad angår koret och sakristian, om man får giva detta namn åt 
ett litet mörkt skrymsle bakom altartavlan där knappt sex å sju per-

233. Söndrum Ha 1756-1934 (Andersson C. M. 1988 s. 13 ), Hålta Bo före 1895 
(Nilsson L. H. 1962 s. 10), Dragsmark Bo före 1914 (Aasma 1994 s. 2.9,31), Smed
by Öl före 18 j 2 (manuskript av William Anderson m.fl., renskrift s. 4, i SvK:s arkiv, 
opubl. monogr.: Smedby Öl) och S. Möckleby Öl senast 1752-1851 (manuskript 
av William Anderson m.fl., renskrift s. 6, i SvK:s arkiv, opubl. monogr.: S. Möck
leby Öl), Rölanda Ds före 1873 (Jarkman u.å. s. [1 ]), Karl Gustav Vg sedan kyr
kan uppfördes r828.
234. När absiden i Lyngsjö Skrevs 1796 och tribunbågen igensattes hette det t.ex. 
i sockenstämmoprotokollet » att en slät mur, istället för rundningen till sakristian, 
uppföres« (Holmstedt 1956 s. 26, varur citatet hämtats).
235. I Sövestad Sk fanns sakristia i absiden redan 1730 (Isberg u.å. s. 11). I Käv- 
linge Sk framflyttades altaret 1779 (Rydbeck M. 1932 s. 8, 13 ), i Välluv Sk 1832 
då också ingång togs upp i öster (Mårtensson 1963 s. 148, 174). En murad vägg, 
som avdelar absiden till sakristia, är i Ytter gran Up från senmedeltid (Tuulse 1963 
s. 457), i Hackas Jä senast från 1601 (Rosén 1966 s. 2). Motsvarande i de nord
jylländska kyrkorna Sundby, Hvidbjerg i Morsø Sønder-Herred och Hvidbjerg på 
Tyholm är från senmedeltid (Jensen m.fl. 1942 s. 730, 849 resp. 976 med illustra
tioner).
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soner utan trängsel kunna rymmas och där man å mörka höst- 
och vinterdagar icke kan läsa varken i bok eller ankommande kun
görelser, så kunde ingen bättre än prästerskapet döma om deras 
otjänlighet, var för sina bestämda ändamål: koret vid nattvards
gång, barndop, sockenstämmor etc. samt sakristian vid alla tillfäl
len, men i synnerhet vid uppskrivning av kommunikanter samt då 
kyrkoråden sammankallas, vilket enligt författningen bör ske i 
sakristian.236

Att denna sakristietyp hade mer begränsade användningsmöjligheter än 
de som var åtskilda från kyrkorummet med en järnklädd brand- och 
inbrottsskyddande dörr, hade galler för fönstret och uppvärmningsan- 
ordning, säger sig självt.

Genom de många exemplen från Skåne skulle man kunna tro att sak
ristior bakom altartavlan hade danska förebilder, men så verkar inte 
vara fallet. Som sakristia i många kyrkor i Danmark fungerar istället 
en skåpliknande anordning med manshögt dörrförsett skrank, vars övre 
del är ett genombrutet gallerverk.237 Liknande inbyggnader, kallade 
prästbänk eller skriftestol, har också funnits i Halland, Bohuslän, Väs
tergötland och på Gotland.238 Trots att det delvis rör sig om tidigare 
danska eller norska landskap tycks dessa prästbänkar i allmänhet ha 
tillkommit under den svenska tiden, i några fall så sent som under 1920- 
talet, men alltså följt den lokala traditionen. Vanligen var de samman
byggda med predikstolstrappan men stod ibland som bås i korets ena 
hörn. I de här nämnda landskapen - och i Danmark - har vidbyggda 
sakristior varit ovanliga och tillfogats i stort antal först på 1900-talet. 
Dessa båda sakristietyper innehöll de två drag som sedan utmärkte den 
för det sena 1800-talet karakteristiska sakristian: den ena placerad 
bakom altaret, den andra inhägnad med skärmvägg i ett bås utan 
innertak. Därför kan sådana avskrankade östsakristior inte ha fram
stått som ett tydligt brott med traditionen, åtminstone inte i södra och 
västra Sverige.

På andra håll, såväl i Värmland som Småland, Västergötland och 
Södermanland var det inte ovanligt att kyrkan hade en herrskapsläk-

236. Excerpt, gjord av Ragnhild Boström, ur Smedby kyrkoarkiv K L3, Vadstena 
Landsarkiv (SvK:s arkiv, opubl. monogr.: S. Möckleby Öl). Stavning och inter
punktion moderniserade här.
237. Ofta kallad »præstestol«, »præstens sakristi« eller »skriftestol«. T.ex. Vis
by troligen från 1590 och Rømø senast från 1794, båda i Sønderjylland (Mokke 
& Møller 1957 s. 439 resp. 506) samt Vester-Vanned 1750 och Janderup 1688 på 
norra Jylland (Jensenm.fi. 1940 s. 277 resp. 457).
238. Stråvalla Ha från 1748, förnyad 1872 (Lindgren 1979 s. 79,96,10z),Rome- 
landa Bo gallerförsedd överbyggnad 1823 (Aasmam.fl. 1967 s. 387), Hjärtum Bo 
senast 1760 (Wadell 1968 s. 3of), Väla Vg (Fischer 1922 s. 392). En sådan öns
kade församlingen i Tvååker Ha 1849 för sin nya kyrka (Jansson B. 1959 s. 23 ). 
Om Gotland, se Lagerlöf 1971 och Stolt 2007 s. 40-54.
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Fig. 48. Folkärna, Dr 
1853, interiör. Altaret 
omges av kolonner på 
en hög sockelmur 
bakom vilken sakristian 
är inrymd. Foto Göran 
Lindahl 1965.

tare eller musikläktare i öster (se fig. 188 ).2391 utrymmet under den läk
taren låg vanligen sakristian. Fonden bakom altaret och altaruppsat- 
sen bestod då gärna av en sluten vägg av knappt halva kyrkorummets 
höjd, krönt av läktarbarriären och med övre delen av östfönstren syn
liga längre bort. Sett från kyrkorummet kunde skillnaden gentemot en 
skärmvägg vara rätt obetydlig. I inte så få kyrkor från 1850-1890 finns 
det ett innertak över sakristian (se Ostsakristia nedan), vilket kan beträ
das och som i praktiken utgör golv i en läktare som inte används.240 En 
fjärde typ av sakristia, som kanske låg närmast periodens avskärmade 
sakristior, var de sedan omkring 1800 förekommande invändiga kor, 
där altarrum och sakristia åtskildes av en rundtempelliknande kolon
nad på hög sockelmur (fig. 48, se Korbyggnader i kap. 6 nedan).

Det är svårt att säga när de tidigaste sakristiorna inneslöts av en 
skärmvägg bakom altaret. Skärm väggen i Långaryd (Sm), som troligen

239. Där har senare orgeln kunnat få sin plats. Så ännu i t.ex. Holm Up, Ö. Åmter- 
vik Vr. Många sådana arrangemang har rivits ut för att renodla korpartiet som 
altarrum, t.ex. i Götlunda Nä 1897, Örslösa Vg 1902.
240. Jfr hur sidoläktare och västläktare utvidgats eller tillkommit under 1900- 
eller 2000-talen i t.ex. Gärdserum Sm, Skinnskatteberg Vs och Höja Sk (se kap. 10 
nedan) samt Lima Dr, inte för att öka antalet platser utan för att utgöra tak över 
ett från resten av kyrkan slutet rum.
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är från kyrkans byggnadstid 1809-10, framstår som ovanligt tidigt 
exempel i en nybyggd kyrka.241 Den som kan ha bidragit till att sprida 
idén var annars C. G. Brunius, som på olika sätt kom att påverka kyr
kornas utformning. Hans båda kyrkor från 1840-talet, Torrlösa (Sk) 
och T ullstorp (Sk), har sådana sakristior liksom många av de av honom 
ombyggda kyrkorna. Altaret i flera av hans kyrkor står alltså inte i kor
byggnaden. Det kan förefalla märkligt med tanke på Brunius intresse 
för symbolspråk och för en värdig utformning av kyrkorummet. Men 
det var just ett uttryck för detta. Evald Gustafsson, som sammanfattat 
Brunius arkitekturteorier, beskriver hur hans sakristior:

[...] ej spärrade det andaktsväckande ljusflödet från de stora kor
fönstren. Anordningen gav alltså Brunius möjlighet att skapa ett 
ljust kor, beräknat för avståndsverkan, samtidigt som han kunde 
tillgodose vissa funktionskrav - det var praktiskt att anordna sakri
stian i omedelbar anslutning till altaret och liturgiskt riktigt att ej 
isolera altaret från församlingen genom att dra det djupt in i 
koret.242

Flera exempel på andra lägen för sakristian finns i Östergötland, där 
sakristiorna från 1700- och 1800-talen utmärker sig genom sin pla
cering och storlek. Ett sådant läge är som en av två sidobyggnader intill 
västtornet, alltså långt från koret (se fig. 45 g).243 Ett annat, när kyr
kan ligger i en sluttning, är som krypta under korgolvet med trappa 
direkt bakom altaret.244

Norrsakristia
Ett sextiotal långhuskyrkor från perioden 1850-1890 uppfördes med 
sakristiebyggnaden i traditionellt läge som asymmetrisk vidbyggnad på 
kyrkans norra sida, nära östra hörnet. De få gånger den ligger spe
gelvänt (i förhållande till planformen) beror det på någon av två orsa
ker. Det ena är att kyrkan är orienterad med altare i annat väderstreck, 
varigenom sakristian ändå hamnat på den - enligt kompassen - norra

241. Den avskärmade sakristian är ett avsteg från ritningen som anger en helt slu
ten mur mellan koret och östsakristian. Jfr ATA: Kb-ritn. Längaryd Sm L 163:3.
242. Gustafsson E. 1961s.45.Jfr citat efter Brunius 1850! Korskyrkor och central
kyrkor I kap. 4 ovan om koret I Oxie Sk.
243. Linköpings domkyrka Ög, Viby Ög, Normlösa Ög, Lönsås Ög, Vårfrukyr
kan i Skänninge Ög samt Sjögestad Ög (1862, enda exemplet från perioden 
1850-1890).
244. Törnevalla Ög( 1817) och Väderstad Ög (1827, jfr ATA: Kb-ritn. V 172:4). 
Jfr Sandarne Hs (1859, Kilström 1981 s. 6-8; enda av denna typ i en nybyggd kyr
ka från perioden), Sura Vs (189 2) och Boo Up (19 23 ). Kryptor under koret är dock 
inte ovanliga och har i äldre kyrkor utgjort gravkammare, i yngre pannrum eller 
begravningskapell.

82 470 NYA KYRKOR



sidan (se fig. 45 c).245 Det andra är att den södra sidan är mindre expo
nerad mot vägen eller samhället än den norra.246 Den viktigaste grup
pen med traditionell, sidoställd sakristiebyggnad utgjorde kyrkorna 
med fullbrett rundat eller polygonalt kor, medan de få rakslutna sal
kyrkor som har traditionell sakristia även har rikt fönsterförsedd öst
vägg.247 Detta visar några orsaker till att man önskade sidoställd sak
ristiebyggnad: den hindrade inte ljusinsläppet från söder och öster och 
den kunde döljas bättre, kanske för att inte bryta kyrkans i övrigt sam
lade monumentala byggnadskropp.

Men önskemålet om symmetri var starkt. I sju kyrkor, främst i Små
land, har man inte lagt sakristian i traditionellt läge nära nordöstra hör
net utan mitt på långsidan (se fig. 4 5 d ).248 Symmetrin rörde även kyr
korummet genom att sakristieingången hamnade mitt på ena långsidan 
som pendang till en portal. Principen hade man prövat tidigare, kring 
år 1700 i Värmland och sedan 1700-talets slut i Östergötland och Små
land.249 Än mer ökade symmetrin om ett vapenhus lades på andra lång
sidan som pendang till sakristian (se fig. 45 c). Principen hade före
gångare, främst i träkyrkor från 1600- och 1700-talen. Den hade sedan 
blivit ovanlig men återkom under en kort period strax efter 1800-talets 
mitt.250 Den stora geografiska spridningen talar för att Överintendents- 
ämbetet stod för initiativet snarare än lokala traditioner.

Den traditionellt placerade norrsakristian levde dock kvar när den 
gick att inordna i ett symmetriskt sammanhang med hjälp av en motställd 
vidbyggnad på kyrkans andra sida (se fig. 45 f). Planen skiljer sig inte 
mycket från kyrkor med invändigt kor (se Invändiga kor i kap. 6 nedan), 
men här bildar rummen tydligare egna byggnadskroppar och samlas inte 
under ett tak. Denna typ av sakristia förekommer särskilt vid treskeppi- 
ga kyrkor med smalare kor och vid korskyrkor, där ytterväggarna mel
lan sidoskepp respektive tvärskepp och kor skapar ett rymligt hörn som 
lämpar sig väl för en mindre vidbyggnad.251 Kyrkorna är vanligen från 
periodens senare del och sådana där arkitekten tycks ha haft ett stort 
inflytande över kyrkans utformning. Men önskan om symmetri var star
kare än behovet av fler biutrymmen. De framgår av hur funktionen skif
tade: vapenhus, arkiv (eller annan ur sakristian utbruten funktion), för
råd, gravkor, rum för herrskapsbänkar, sockenbibliotek.252

24 5. Släp Ha, Ljungby stad Sm, Lönneberga Sm, Ö. Tollstad Og.
246. KallJä.
247. T.ex. Kastlösa Öl, Hasslöv Ha, Brismene Vg.
248. T.ex. Kalvsvik Sm, Lima Dr, Rogberga Sm.
249. T.ex. Köla Vr (1707), Blackstad Ög (1790), Almundsryd Sm (1831).
250. S. Möckleby Öl (1851), VarolaVg (1864), Särna nya Dr (1865 ), Ytterby Bo 
(1870), Blåvik Ög (1872). Planformen förekommer i yngre kyrkor men då funge
rar båda utbyggnaderna som vapenhus.
251. Enskeppiga: Oskar Sm, Aspö Bl; treskeppiga: Skallsjö Vg, Hyby Sk; kors
kyrkor: V. Ed Sm, Kroppa Vr.
252. Under 1700-talet förekom ibland sockenmagasin, under 1900-talet ofta dop
kapell som sakristians pendang.
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I nastan alla kyrkor från perioden med asymmetrisk sakristia ligger 
den vid långhusets ena sida och inte vid koret (se fig. 45 i). Den ham
nar då närmare predikstolen och i en del av de ovan beskrivna kyrkor
na ännu längre bort i rummet. Kopplingen mellan predikstol och sak
ristia har varit viktig i kyrkor under 1700- och 18 oo-talen och inte säl
lan har predikstolen endast gått att nå via sakristian. Men en annan vik
tig faktor för sakristian var närheten till koret. I den sistnämnda grup
pen kyrkor och i kyrkor med invändigt kor ligger den i anslutning till 
koret och altaret. Det vanligaste sättet att skapa en kornära sakristia 
som var symmetrisk utan att kräva en motbyggnad var dock att lägga 
sakristian bakom altaret. Detta kunde ske på olika sätt: som en vid
byggnad - liten eller stor - på andra sidan altarväggen, som en avbalk
ning bakom altaret eller, dock sällan, som krypta under golvet.

Östsakristia
Vid ett knappt trettiotal salkyrkor, alla rakslutna, byggdes en låg sak
ristia intill altarväggen (se fig. 4 5 h, 4 7 a). Nästan alla är från tiden fram 
till 1870-talets början.253 Vanligast var de i Västergötland medan de 
närapå helt saknas i Skåne, östra Svealand och Östergötland. De flesta 
är fyrsidiga med valmat tak, medan några från 18 60-talet fick sadeltak. 
En minoritet har halvcirkulär eller polygonal planform.

Låg östsakristia hade varit vanligt sedan 1700-talets slut. En prak
tisk orsak, utöver att man vann symmetri och plats för fler fönster på 
långsidorna samt närhet till altaret, kan ha varit att sakristian blev lju
sare, torrare och varmare än när den låg i kyrkans norrskugga.254 Var 
sakristian liten fanns utrymme för fönster på altarväggen, antingen som 
flankerande fönster, som i några småländska och öländska kyrkor, eller 
ett lunettfönster ovanför sakristietaket, som i en grupp 18 50-talskyrkor 
i Västergötland.255 Östsakristiorna såg många gånger ut ungefär som 
norrsakristiorna (se fig. 46). De var då väsentligt lägre än långhuset, hade 
små fönster och gav intryck av att vara ett underordnat tillskott, ibland 
med profana detaljer som rektangulära fönster eller liknande.

Det finns ett femtiotal kyrkor där östsakristian är stor och hög, där 
väggarna reser sig till kyrkans taklist, där fönstren är av samma stor
lek och form som i resten av kyrkan och där det utvändigt inte finns 
något som visar att sakristian inte utgör en del av kyrkorummet (se fig. 
47 b). Dessa var ofta större och rymligare för att kunna hysa stämmor,

253. Senare exempel är främst korskyrkor, där östra korsarmen formar ett kor och 
där sakristian inte skymmer östfönster, t.ex. Nosaby Sk, Dalhem Sm, Orlunda Ög. 
(Jfr Allmänna anvisningar 1887 s. 31, se nedan.) I Ringamåla Bl och Edefors Nb 
(Järnfeldt-Carlsson 1992, bilder s. 157) erinrade sakristian i det yttre om en låg 
koromgång.
254. Jfr Allmänna anvisningar 1887 s. 31, se nedan.
255. Flankerande: Öja Sm, Alböke Öl, Hultsjö Sm; lunettfönster: Hudene Vg, 
Trässberg Vg, Fröjered Vg.
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skriftermål och konfirmandundervisning. Det förekom att man inred
de en övre våning till arkivrum eller annat - utan att det framgick av 
fönstersättningen - men oftare tycks sakristierummet ha upptagit hela 
byggnadshöjden. Behovet av biutrymmen var ju som nyss sagts begrän
sat. Desto viktigare tycks ha varit att de gav kyrkans yttre mera av res
ning och monumentalitet. De framstod inte som ett lågt bihang utan 
som en med den övriga arkitekturen integrerad byggnadsdel, kyrkans 
kor. De höga östsakristiorna utgjorde alltså från kyrkan slutna kor
byggnader och kan därför även jämföras med de långt fler korbyggna
der, som var öppna mot kyrkorummet och som behandlas i nästa kapi
tel. Emil Langlet kritiserade 187z korliknande sakristior i sin artikel i 
Nordisk tidskrift för byggnadskonst och slöjd samt tillämpad mekanik 
m. m. En sådan sakristia var »ett med afseende på dess bruk temligen 
nödvändigt appendix till kyrkan, men som på intet vis med skäl borde 
intaga en så vigtig plats«.256

Sådana höga sakristiebyggnader har förekommit i främst Småland 
sedan omkring 1800.257 Men det var efter sekelmitten de slog igenom. 
I Småland blev de vanliga på 1850-talet, i Västergötland i början av 
1860-talet. De höga sakristiorna var vanligare än de låga i Småland, 
Östergötland, Bohuslän och Jämtland. Mera jämn var fördelningen i 
Västergötland och resterande Norrland. I Skåne och Svealand var dock 
båda typerna ovanliga liksom de var allmänt efter 1870-talets mitt.

Bland de olika formerna av integrerade sakristior förekom 1850- 
1890 i princip bara den ovan omtalade typen av avskärmningar bakom 
altaret, men dessa kom då att bli ett karakteristiskt inslag i periodens 
kyrkor, även om det var vanligare med sakristiebyggnader. De förekom 
i så gott som alla landskap, men som nämnts mest i Skåne, Västergöt
land, Bohuslän och Elalland. Vanligast var de under i860- och 1870- 
talen, även om kronologin varierar över landet och uppvisar en tids
förskjutning norrut. I Skåne förekom sådana sakristior under hela peri
oden och även före och efter denna, medan de norrländska exemplen 
nästan alla är från 1870- eller 18 80-talet.

Det låga antalet i norra Sverige beror möjligen på att de var svåra 
att värma upp. Sakristian var ofta den första del av kyrkan som fick upp- 
värmningsanordning.258 För att uppvärmningen varit ett problem talar

256. Langlet 1872 s. 141, 1879 s. z.
257. T.ex. Urshult Sm (1810), Annerstad Sm (1824), Nottebäck Sm (1832). En 
tidig, hög korbyggnad som sluten sakristia byggdes efter Olof Tempelmans ritningar 
i Ljung Ög (1798).
258. Uppvärmning av kyrkorummet började bli vanligt vid 1800-talets slut (se 
Material och byggnadskonstruktion i kap. 2 ovan). Kamin eller öppen spis i sakri
stian finns dock t.ex. angiven på ritningen till Selånger Me, ritn. 1776 (ATA: Kb- 
ritn. S 29:1), och Linneryd Sm, ritn. 1794 (L 78:1). I Kumla Nä fanns kamin i sak
ristian 1791 (Bonnier 1976 s. 46) och även 1834, när en ny kyrka togs i bruk, 
medan kyrkorummets uppvärmning började diskuteras 1879 (Ullén 1976 s. 125). 
I Nederluleå Nb murades spis i sakristian 1855 medan kamin i kyrkorummet instal
lerades 1886 (Flodin 1998 s. 65).
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Fig. 49. Utby, Vg 1872, vy 
uppåt åt väster från sak
ristian bakom altaret, ut 
mot taket över långhu
set. I många kyrkor från 
perioden ligger sakristi
an i ett avskärmat rum 
bakom altaret. Foto JL 
2002.

att man i de allra flesta kyrkorna i Svealand och Norrland inte låtit 
skärmväggen vara just en skärmvägg utan kompletterat den med ett 
innertak. Taket döljs av skärmväggens krön och eftersom ritningarna 
ofta bara anger en tvärsektion med vy mot altaranordningen framgår 
det inte om man avsåg ett innertak.259 Sakristian blir då ett helt slutet 
rum, medan den oftare i södra Sverige, särskilt i Skåne, endast är ett 
avbalkat utrymme (fig. 49 ).260

Under 18 9 o-talet ordnades endast få avskärmade östsakristior, mest 
i Skåne och Västergötland, och sporadiska exempel följde efter 
sekelskiftet 1900.261 Då hade sakristietypen också blivit hårt åtgången 
i Overintendentsämbetets Allmänna anvisningar rörande kyrkobygg
nader från 1887:

259. Där längdsektion förekommer anges för t.ex. Murum Vg (ATA: Kb-ritn. M 
ii8:1), Almesåkra Sm (A 27:10) och Älvros nya Hr (Ä 11:2) innertak, men för 
t.ex. Kungsbacka Ha (K 133:2), Hinneryd Sm (H 119:1-2) och Holmby Sk (H 
147:4) enbart skärmvägg.
260. Innertaket är dock ofta väl dolt och av äldre bilder går ibland inte att utläsa 
om ett befintligt innertak är ursprungligt. Sakristian i Hinneryd Sm fick t.ex. innertak 
först 1974 (Norrgård 1976 s. 6).
261. Kymbo Vg (1899), Flymen Bl (1905), Svenneby nya Bo (1916) m.fl.
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En anordning, som blifvit så godt som häfdvunnen i våra landtkyr- 
kor, men som bidragit mer än något annat till korets vanställande, är 
korslutets afspärrning till sakristia. Antingen nu denna afspärrning 
sker medelst en från golf till tak uppförd vägg eller medelst ett 
brädskrank, som ofvan om sig lemnar öppen utsigt till korslutets öfre 
delar, tillintetgöres eller vanställes härigenom kyrkoskeppets per- 
spektiviska afslutning i det runda eller polygona korslutet. Men ännu 
värre är, att man genom en dylik afskrankning oftast beröfvar sig 
möjligheten att medelst helt genomförda fönster, anbragta i korslu
tet, koncentrera i koret den ljusstyrka, som särskildt i den götiska 
kyrkan är ett af de förnämsta medlen att gifva det ett upphöjdt och 
dominerande uttryck. Af sparsamhetsskäl har i vårt århundrade sak
ristian mångenstädes blifvit sålunda förlagd, och kan en dylik åtgärd 
på denna grund försvaras såsom nödfallsutväg, för så vidt nemligen 
korets höjd är så tillräcklig, att afskrankningen helt och hållet får 
rum under korfönstren och kan ingå såsom ett märkligt bihang till 
altaret, dervid likväl tanken på ett fristående altare måste öfver- 
gifvas.

Vid mindre kyrkor torde sakristian kunna helt och hållet undva
ras och ersättas af en passande korstol för presterskapet, hvilket är 
fullt kyrkligt och vida värdigare än en i de allra flesta fall förkastlig 
afskrankning af nämnda slag.262

Ifall Helgo Zettervall själv är upphovsman till denna starkt hävdade 
mening bör det vara en sen uppfattning eftersom flertalet av hans egna 
kyrkor - alla byggda mellan i860 och 1885- hade en avskärmad sak
ristia i öster bakom altaret.263 Redan Eisenachregulativet från 1861 
uttalade nämligen att sakristian inte borde vara en inbyggnad utan en 
utbyggnad vid sidan av koret, rymlig, ljus, torr, uppvärmningsbar och 
med kyrkligt värdig utformning och inredning.264 Sjögren 1870 
föredrog »en serskild utbyggnad vid kyrkans norra sida i vinkeln mel
lan chor och skepp « som borde vara värdigare inredd än vad som annars 
var vanligt och »i hela sin anordning påminna om bönecapellet«.265 
Allmänna anvisningar rekommenderade ett kapelliknande sidorum på 
minst tio kvadratmeter, lagt söder eller öster om koret där det är »tor
rare och sundare « än i norr. Om den inte skymmer fondfönstret kun
de sakristia i öster bidra till att » byggnadens orienteringslinie härige
nom blifver än kraftigare betonad«.266

262. Allmänna anvisningar 1887 s. 30. Sådana korstolar förblev ovanliga.
263. T.ex. Billinge Sk, Bräkne-Hoby Bl, Eriksbergs nya Vg (se fig. 109 och 244).
264. Eisenachregulativet, punkt 15 (»nicht als Einbau, sondern als Anbau, neben 
dem Chor«; Langmaack 1971 s. 273 ), delvis efter föreskrifter från Dresden 1856 
och Barmen i860 (Langmaack 1971 s. 267, 270).
265. Sjögren 1870 s. 16.
266. Allmänna anvisningar 1887 s. 30L
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Slutsatser om sakristians problem
Även om sakristian var ett biutrymme kom den att få betydelse för kyr
korummets disposition och karaktär. Detta som en följd av att olika 
funktioner och traditioner samordnades med krav, främst från Över- 
intendentsämbetets arkitekter, på symmetri och monumentalitet i kyr
kans olika delar.

Ofta lades sakristian innanför en skärmvägg bakom altaret, vilket 
är ett utmärkande särdrag för perioden. Det var vanligast i Skåne och 
Västsverige, särskilt under i860- och 1870-talen, och förekom tidiga
re i södra delen av Sverige än i den norra.

Vidbyggda sakristior öster om den slutna altarväggen förekom ock
så, utom i Skåne, åtminstone fram till 1870-talet. Antingen var det en 
låg sakristiebyggnad eller också en hög byggnadskropp som i det yttre 
framstod som kyrkans kor. De låga var vanligare under periodens bör
jan än de höga och förekom mest i Västergötland.

I ytterligare några kyrkor lades sakristiebyggnaden på traditionellt 
sätt utanför norra sidan, särskilt i sådana som även i övrigt präglades 
av traditionella drag. För att skapa symmetri kunde den då placeras mitt 
på långsidan eller kompletteras med en pendang på kyrkans södra sida, 
som det dock var svårt att ge en praktisk funktion. Mot periodens slut 
lades norrsakristior gärna intill korbyggnaden istället för, som tidiga
re, vid långhuset.
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6. Korets utformning

Rg. 50 a-b. Principskiss 
över korbyggnader som 
fungerar som kor (tv.) 
resP- som sakristia 
(th.).JL

Koret som del av kyrkobyggnaden
Koret kan beskrivas som en funktion eller form. Funktionen - den syn
liga platsen för altarliturgin - hänger nära samman med inredningen, 
som genom möbler och golvnivåer styr eller avspeglar människors rörel
ser i rummet. Som form uttrycker koret altarets avskildhet genom arki
tektoniska medel som är tydligast på visst avstånd. Ibland sammanfal
ler koret som funktion och koret som form med varandra, men under 
1800-talets mitt och senare del gör de ofta inte det. Därför har denna 
definition viss betydelse.

Som samlingsbegrepp använder jag korbyggnad om en byggnads
del som i grundplan och exteriör formar en smalare utbyggnad i kyr
kans östra del. Invändigt kan den sedan användas som kor, sakristia 
eller bådadera (fig. 50). Korbyggnaden kan sägas gestalta kyrkans kor 
i byggnadens yttre, även om den inte är identisk med platsen för alta
ret. För utbyggnader som rymmer sakristia, men som inte erinrar om 
kor, använder jag sakristiebyggnad. Ofta är de lägre och väsentligt 
mindre och har avvikande form på fönstren (se fig. 47 a). Kor, som 
endast formats av innerväggar mot sakristian eller andra rum, men som 
inte framgår av exteriören, kallar jag invändiga kor. Med altarrum 
anger jag mera allmänt utrymmet där altaret står. Det kan avse stora 
kor eller små utsprång som bara rymmer altaret och inte andra delar 
av korets inredning.
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Fig. 51 a-b. Principskiss 
över kyrkor där koret 
utgör en egen bygg
nadskropp (t.v.) resp. 
där koret är integrerat i 
långhuset (t.h.). Den 
senare typen, kallad sal
kyrka, har dominerat i 
svenska kyrkor från sen
medeltid och följande 
århundraden. JL.

a

non ------
+

onn —

Fig. 52 a-b. Principskiss 
över hur kyrkor med 
smalare kor omvandlats 
till salkyrkor. Ibland har 
man nöjt sig med att 
bredda korbågen (t.v.) 
men ofta har koret rivits 
och långhuset förlängts 
åt öster (t.h.). JL

Fig. 53 a-b. Principskiss 
över kor som har for
mats på andra sätt än 
som lägre och smalare 
vidbyggnader. Kors kyrka 
där östra korsarmen 
utgör kor (t.v.). Treskep- 
pig kyrka där mittskep
pets östra travé utgör 
kor (t.h.). Principskiss 
JL

För att analysera koret som rum och byggnadskropp i kyrkorna från 
1850-1890 är det lämpligt att summera hur man tidigare markerat det 
i svenska kyrkor. De äldsta kända kyrkorna från tidig medeltid var upp
delade i kor och långhus som tydligt markerade byggnadsdelar (fig. 51 
a). Senare under medeltiden började man uppföra salkyrkor, där kyr
korummet bildade ett enda rektangulärt rum och koret istället marke
rades på annat sätt (fig. 51 b).

Under 1600- och 1700-talet fortsatte man bygga salkyrkor och 
många medeltida kyrkor omvandlade man till salkyrkor genom att riva 
koret och förlänga långhuset åt öster (fig. 52.). Det är svårt att säga om 
detta innebar en motvilja mot särskilt markerade kor, men förutom att
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Fig. 54. Ravlunda Sk, 
interiör från norra kors
armen. Medan altaret 
inte går att se från kors- 
armen har man genom 
uthuggningar i mur
verket omsorgsfullt för
bättrat sikten mot pre
dikstolen. Foto JL 2003.

sikten mot altaret förbättrades var det ett relativt effektivt sätt att utvid
ga och modernisera kyrkan. Det gav också bättre plats åt ståtliga 
altaruppsatser, gravmonument och sittplatser nära altaret. I några kyr
kor utnyttjade man det rymliga korpartiet för en läktare bakom alta
ret, avsedd för sittplatser eller för en kör.267

Men regionalt fortlevde ännu vid 1700-talets slut traditionen att läg
ga koret i en egen, tydligt markerad byggnadskropp.268 Ett kor kunde ock
så markeras på annat sätt. I korskyrkor bildar den östra korsarmen ett 
naturligt kor och i många treskeppiga kyrkor sträcker sig mittskeppet 
någon travé längre åt öster än sidoskeppen (fig. 53 ). Ett tydligt undan
tag utgjorde Skåne, där man under 1700-talet ofta bibehöll koret och 
istället kompletterade långhuset med sidoställda utbyggnader. Medan 
tillbyggnadernas sittplatser med omsorg riktades mot predikstolen, kun
de bara ett fåtal kyrkobesökare se koret och altaret (fig. 54 ).269 Skillna
den är stor mot östutvidgningarna i övriga Sverige, varigenom altaret

267. Sådana finns ännu i t.ex. Holm Up, Hyssna gamla Vg samt Ö. Ämtervik Vr.
268. Främst i träkyrkor i västra Småland och södra Västergötland, som N. Hest- 
ra Sm (1752), Mossebo Vg (1773 ). I Mälardalen kunde enskilda stormän skänka 
kyrkan ett nytt kor som även utgjorde ättens eller släktens gravkor.
269. Se t.ex. Vitaby Sk och Farstorp Sk. Vid 1900-talets restaureringar har man 
med väggar, innertak och omflyttad inredning omvandlat flertalet sådana rum.
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och koret blev mer synliga än tidigare. Först med Brunius ombygg
nadsprojekt på 1840-talet började även skånska kyrkor utvidgas på 
bekostnad av de äldre koren, så att sikten ökade betydligt även mot alta
ret (se fig. 42. samt Korskyrkor och centralkyrkor i kap. 4 ovan).

I de stora klassicistiska kyrkorna från 1700-talets slut var det inte 
ovanligt att man i öster lade ett kor som var stort och halvrunt och 
invändigt mätte två tredjedelar till tre fjärdedelar av långhusets bredd.270 
Smalare förekom, men sällan.271 Även under 1800-talets förra hälft 
dominerade stora halvrunda kor, men mindre började nu också bli van
liga.272

Salkyrkor och kyrkor med kor i en smalare och lägre byggnadskropp 
har alltså funnits som parallella traditioner sedan medeltiden. Även i 
salkyrkorna, som utgjort huvudmodellen, har man dock markerat grän
sen mot koret, gärna med hjälp av inredningen. En enkel lösning var 
att sätta upp ett drygt manshögt korskrank med låsbara dörrar och 
genomsiktligt gallerverk. Sådana kan ha funnits under medeltiden men 
tillkom ofta under 1600-talet.273 Några kyrkor har därtill, efter medel
tida tradition, haft en läktare mellan kor och långhus för sång och text
läsning.274 275 Skranken revs ut på 1700- och r 8oo-talen.27s De följdes av 
pyramider, nummertavlor på stativ, låga gallerverk eller andra pryd
nader på främre bänkskärmen som sätt att markera gränsen. Vanligen 
har koret definierats som den fria ytan framför främsta bänkraden eller 
ovanför trappstegen till det högre liggande korgolvet.

Flera av författarna till rekommendationer från 1800-talets andra 
hälft för kyrkobyggnader lyfte fram hur koret borde ges en särställning. 
Främst skulle det inte rymma annan inredning än altaranordningen och 
sittplatser för präster.276 Inte heller kör eller försångare borde, enligt 
Sjögren 1870, vara i koret utan i långhuset »hos församlingen, hvars

270. T.ex. OdensviVs, Lerbäck Nä, Västerlösa Ög.
271. Åby Sm (1778) är ett sådant exempel.
272. T.ex. S:taAnna Ög (1822) resp. Barkeryd Sm (1846).
273. Nilsén 1991 s. 27-94.
274. Sådana s.k. lektorier, eller rester därav, fanns fram till 1830-talet i domkyr
korna i Lund (Rydbeck 1921 s. 174-184) och Visby (Svahnström 1978 s. i32f). 
I Kropp Sk finns på denna plats en läktarpredikstol från 1600-talet, nedtagen 1843, 
återuppsatt 1932 (Andersson K. 1933 s. 52-55).
275. Så beslöt man göra i Tillinge Up 1713 (Rosell 1968 s. 244), Mora Dr 1725 
(Bergman 1984 s. 72), Ronneby Bl 1759 (Tuulse 1959 s. 72), Husby-Sjuhundra 
Up 1819 (Wilcke-Lindqvist 1961 s. 542). I Söderby-Karl Up omtalade kyrkoher
den 1738 »huru svårt det var att mässa för prästen, för det gamla skrankers skull 
emellan koret och själva kyrkan« (Wilcke-Lindqvist tgóóbs. 826). I När Go omta
lades vid visitiation 1802 att »det höga skranket i sin närvarande belägenhet mitt 
i kyrkan, vanpryder, och på ett obehageligt sätt avstänger« och borde »antingen 
göras helt lågt så att utsikten emellan koret och den övrige delen av kyrkan icke hind
ras, eller, vilket vore bäst, alldeles borttagas« (Lagerlöf & Stolt 1990 s. 718). Jfr 
Nilsén 1991.
276. Eisenachregulativet, punkt 7 (Langmaack 197 r s. 272), Sjögren t 870 s. 16, 
Allmänna anvisningar 1887 s. 19L
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sång klockaren och sångchoret har endast att leda, men ej att undan
tränga«.277 Altaret, som platsen för gudstjänstens höjdpunkt i nattvar
den (se Övrig inredning i huvuddrag i kap. 7 nedan), krävde enligt 
Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar en fri och rymlig del av 
kyrkan: » Detta något förhöjda rum - koret - lägges derjemte alltid mot 
öster och bildar der kyrkorummets sista och mest upphöjda afdelning, 
nattvardsgästernas sanctuarium, samt hela andaktsrummets afslutning 
mot soluppgången och ljuset. «278 Det skulle vara tillräckligt rymligt vid 
konfirmation, nattvard och vigsel och ligga något förhöjt så att prästen 
syntes och hördes till långhuset och visade att det var » en till heliga för
rättningar invigd plats «:279

En kyrka utan kor liknar derföre en kyrka utan altare och är ingen
ting annat än blott och bart en bönsal utan rätt till den gamla tradi- 
tionela [sie!] benämningen af kyrka. Hela byggnaden måste alltså i 
sin disposition och utveckling hänvisa till altarhuset och bringa till 
stegradt uttryck detta ställes hela organism.280

Korets särställning skulle markeras i planen genom att skjuta fram »i 
halfrund, polygon, mera sällan i rätvinklig grundform« och i rummet 
genom att det var välvt, erinrande om ett ciborium, en baldakinartad 
uppbyggnad över tidigkristna kyrkors altaren.281 En triumfbåge med 
stort krucifix kunde gärna, efter medeltida förebild, åtskilja koret från 
långhuset, men koret skulle vara tillgängligt och överskådligt från det 
övriga kyrkorummet.282

En annan uppfattning gav Emil Langlet uttryck för i sin text om hur 
kyrkor bör utformas. Enligt honom var koret »ett lika så öfverflödigt 
och onyttigt appendix till den protestantiska kyrkan, som helgonka- 
pellerna «. Dess funktion var kopplad till den romersk-katolska kyrkans 
gudstj änster, och därför av annat slag. » Hos katolikerna « var dess upp
gift att rymma de många prästerna » under det ständigt förekomman
de utförandet af messor, processioner och andra ceremonier«, där för
samlingen, enligt Langlet, mest deltog som tysta åskådare inför en tea
terscen.283 Att ge kyrkorummets delar olika värde var inget att efter
sträva:

En gradering af rummets olika delar är visserligen stämmande med 
katolicismens mysteriösa formalitetsvasen, men bör väl såvidt möj-

277. Sjögren 1870 s. 16.
278. Allmänna anvisningar 1887 s. 9L
279. Allmänna anvisningar 1887 s. 20.
280. Allmänna anvisningar 1887 s. 19.
281. Allmänna anvisningar 1887 s. 19k
282. Allmänna anvisningar 1887 s. 21, där romerska Jupitertempel anges som tri- 
umfbågsmotivets ursprung.
283. Langlet 1872 s. 139, 1879 s. i.
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a

Fig. 55 a-i. Principskiss 
över salkyrkor med olika 
östavslutning:

a. fullbred rundad,
b. rundad med litet 

murindrag,
c. tresidig med grund 

form som följer en ätta- 
hörning (se e),

d. tresidig med djup 
form som följer en sex- 
hörning (se g),

e. takplan till c med 
regelbunden awalm- 
ning,

f. takplan till c med rak 
linje mot awalmningen 
som är oregelbunden,

g. takplan till d med 
rak linje mot awalm
ningen som är regel
bunden,

h. femsidig avslutning 
i träkyrka,

i. femsidig avslutning i 
stenkyrka med strävpe
lare. JL

ligt i vår kult undvikas. Vi säga icke att ett visst decorum icke kan 
och bör iakttagas vid bestämmande af just altarets plats, etc. Blott 
kunna vi icke inse att de gudstjenstliga handlingar som förrättas vid 
och kring altaret, hvaribland förnämligast nattvardens begående, 
skulle vinna i betydelse af att ske mera aflägset från den större delen 
af menigheten, eller å andra sidan i något hänseende lida vid att 
förehafvas i en mera centralt belägen del af kyrkan.284

Sammanfattningsvis torde, menade Langlet, »ett kor icke kunna anses 
böra utgöra någon väsendtlig eller egentlig del af den protestantiska kyr
kobyggnaden, om man också icke derifrån definitivt förvisar hvarje 
utmärkande i det inre eller yttre af den del af byggnaden, som inrym
mer altaret«.285

I det följande analyserar jag hur koret är utformat på de sätt som 
dominerade, det vill säga som del av en salkyrka, som innerrum eller

284. Langlet 1872 s. 140, 1879 s. 2.
285. Langlet 1872 s. 141, 1879 s. 2.
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Fig. 56-57. Lindberg, Ha 
1853, exteriör och interi
ör, fullbred rundad öst
avslutning av en typ 
som är vanlig i Halland. 
Foto JL1998.

som en korbyggnad. Här studerar jag endast långhuskyrkor och inte 
korskyrkor. Principerna vad gäller korets utformning överensstämmer 
i mycket, men i korskyrkor gör tvärskeppet korets utsträckning svåra
re att precisera än i de vanligare långhuskyrkorna.

Salkyrkors korparti
Omkring izo av kyrkorna som byggdes 1850-1890 är salkyrkor. I det 
följande har jag delat in dem efter hur korpartiet, alltså avslutningen åt 
öster, är format. Det vanligaste är rak östavslutning. En tredjedel av sal
kyrkorna har polygonal, flersidig östavslutning och en tiondel rundad 
(fig. 5 5 ).286 Med ett par undantag är salkyrkorna byggda senast några 
år in på 1870-talet.

Ett drygt tiotal salkyrkor från 1850-1890 har rundad östavslutning. 
I de flesta markerar ett litet murindrag var rundningen börjar, fast för- 
skj utningen är obetydlig (se fig. 5 5 a-b). I fyra kyrkor, alla i norra Hal
land, är östavslutningen precis lika bred som långhuset (fig. 5 6-5 7 ).287 
Några äldre förebilder finns i landskapet.288 Som Eva Vikström fram
hållit har många medeltida kyrkor i Västsverige förlängts åt öster med 
liknande fullbrett rundat avslutat korparti sedan 1600-talets mitt, varav 
flera just i Halland.289 De övriga med rundad östavslutning ligger näs
tan alla i Finnveden i västra Småland och Sjuhäradsbygden i södra Väs
tergötland, alltså i närheten av de halländska exemplen.290 Här visar sig 
ännu tydligare regionala traditioner. De ingår i en grupp om ett drygt

286. Jag undviker att använda ordet absid, annat än för tidigmedeltida kyrkor, då 
detta inte klart utesluter polygona östavslutningar.
287. Träslöv Ha (1850), Lindberg Ha (1853 ), Värö Ha (1855), Förlanda Ha 
(18 8 7). Så även i Valinge Ha (färdig 1891, efter perioden).
288. T.ex. Fjärås Ha (1763), Slöinge Ha (183 5 ), Vallda Ha (1662).
289. Vikström 2002a s. 35t och Vikström 2002b s. 44-47.
290. T.ex. Fristad Vg (1850), Örsås Vg (i860), Forsheda Sm (1866).
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Fig. 58. Karta över 
utbredningen av salkyr
kor med rundad eller 
polygonal östavslutning 
1810-1849 (ljusa) resp. 
1850-1890 (mörka). 
Rund symbol anger 
sådana som hör till 
någon av de typer som 
är beskrivna i texten 
(som Lindberg Ha, Vox- 
torp Sm, Stenkyrka Bo, 
Häggesled Vg, Skrea Ha, 
Fjärestad Sk, Sjötofta Vg 
och Trollhättan Vg). 
Kantig symbol markerar 
andra. Markus Dahl
berg, RAÄ.

trettiotal på flera sätt snarlika kyrkor, byggda från 18 20-talets slut till 
1860-talets mitt (fig. 58). De utmärks av ett enkelt klassicistiskt form
språk och har ett pelarlikt västtorn med en låg, oftast fyrsidig lanter- 
nin, en svag indragning vid övergången till den rundade östavslutning
en och en vidbyggd sakristia i nordöst. Invändigt täcks kyrkorummen 
av ett flackt tunnvalv på en takfotslist med band av små konsoler (fig. 
59-60). Även inredningen kan ha stora överensstämmelser, till exem
pel återfinns karakteristiska romber mellan dörrarna i den slutna bänk
inredningen, oavsett om den är från 1830- eller 1860-talet, eller 
balusterdockor på predikstolskorgen (se fig. 123 a).291 Ingrid Sjöström 
har, för det småländska materialet, visat hur ritningarna många gång
er formats efter långa förhandlingar mellan församlingar och grans
kande arkitekter vid Överintendentsämbetet.292 1 flera fall lades till och

291. Det senare präglar många predikstolar av Johannes Andersson i Mjöbäck 
(Andersson C. M. 1991 s. 39-44 och Vikström 2002c s. 104, 116-118).
292. Sjöström 1993a. De samtida kyrkorna i Västergötland tas upp i Vikström 
2002c s. 117.
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Fig. 59. Bredaryd, Sm 
1863, exteriör, en av fle
ra i västra Småland och 
södra Västergötland 
som har snarlikt utseen
de. Denna s.k. Voxtorps- 
typ utmärks av att kyr
korna har tydligt klassi
cistisk prägel och nära
på fullbrett rundat kor
parti, rikt upplyst av flera 
fönster. Foto JL 2003.

med den fastställda ritningen åt sidan.293 Ofta önskade församlingarna 
Voxtorps kyrka i Östbo härad (Sm), byggd 1841-43 och allmänt 
omtyckt i trakten, som förebild, varför Sjöström kallar formen för Vox- 
torpstyp.294 Den breda rundade östavslutningen återgick dock på före
bilder från 1700-talet.295 Överintendentsämbetets arkitekter sökte för
gäves ge kyrkorna en annan och modernare form. I Bolmsö (Sm) avvi
sade man ett ritningsförslag till en gotiserande kyrka med östtorn, utar
betat vid Överintendentsämbetet av C. G. Blom Carlsson. Socken- 
stämmoprotokollet berättar hur man istället antog en ritning som för
samlingen låtit ta fram på egen hand:

Fig. 60. Forsheda, Sm 
1866, interiör, kyrka av 
samma typ som Breda
ryd (se fig. 59 och 257). 
Foto JL 2003.

Ritningen förevisades och vid granskningen befanns hon inte vara 
passande till den plan, där den nya kyrkan kommer att uppföras, 
emedan tornet är på östra gaveln. Församlingen jämte kyrkostyrelsen 
ansåg henne dessutom vara oproportionerlig emot de i orten nybygg
de kyrkor och av en ovanlig byggnadsform; i synnerhet är koret för 
litet och altarringen alldeles för kort. Av sådan anledning förevisades 
en projektritning i likhet med de i orten i senare åren nybyggde kyr
kor, vilken godkändes till form och storlek och anhöll församlingen 
att kyrkoherden vid återskaffande av den ankomna ritningen avsän
de den nu uppvisade projektritningen till Kungl. Överintendentsäm
betet.296

293. Jälluntofta Sm samt före 1850 Reftele Sm, Åker Sm och Färgaryd Sm 
(Sjöström 1993a s. 120-123) samt Vrå Sm (Ebelingm.fi. 1993 s. 3 3yf)-
294. Sjöström 1993a s. 121, 124E
295. Sjöström 1993a s. 112-116, 12$.
296. Texten återgiven efter vägledningen Bolmsö kyrka 1963 s. 6if.
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Kritiken mot det lilla koret och den korta altarringen syftade antagli
gen på att nattvardsgästerna eller konfirmanderna brukade vara många 
och därför behövde mera plats. Att kyrkan inte skulle avvika är något 
också Sjöström har pekat ut: man sökte likheter med nya kyrkor i trak
ten, bland annat för att bättre veta hur det slutliga resultatet tedde sig, 
och för att man önskade vida och ljusa kor.297

En annan viktig faktor var byggmästarna. Byggmästarna till flerta
let av kyrkorna med fullbreda rundade östavslutningar under 18 oo
talet, varav nästan alla alltså låg i södra Västergötland eller angränsande 
landskap, kom från några få släkter i Sandhult eller Bollebygd i Väs
tergötland (se tab. 5 ). Pehr Eriksson från Sandhult byggde 1826 den 
troligen första kyrkan av denna typ i Östra Frölunda (Vg). Sonen Pet
ter Pettersson tog över verksamheten och byggde fram till sin död de 
flesta kyrkorna, bland annat den i hemsocknen Sandhult (Vg) 1842. 
Även dennes son, Elias Pettersson, fortsatte traditionen och byggde i 
början av 1860-talet Bredaryd (Sm) efter samma form som farfadern 
använt nästan fyrtio år tidigare. Johan Wennberg i Sandhult samt Pehr 
Nilsson i Erikstorp i Bollebygd och sonen Andreas Persson var andra 
som byggde kyrkor av samma typ.298 Däremot var det olika arkitekter 
som handlade ärendena vid Överintendentsämbetet.

För byggmästarna bör fördelarna med snarlika kyrkor ha varit fle
ra. Det var lättare att beräkna materialåtgången och utifrån erfarenhet 
dimensionera bärande konstruktioner. Att följa Överintendentsämbe- 
tets ritningar kunde vara mera osäkert.299 Det stora vida korpartiet i kyr
korna av Voxtorpstyp hade dessutom en fördel, som kan förklara var
för man ibland valde att bygga ett sådant fastän ritningen angav ett 
smalare kor. Genom att lägga kortaket omedelbart under långhusets 
tak, såväl ut- som invändigt, kunde man slopa den gavelmur som annars 
måste byggas ovanför öppningen mellan långhuset och koret. Den dis
kreta nivåskillnaden täcktes av taklisten. När ämbetsarkitekterna rita
de ett smalare kor verkar de ha utgått ifrån att skiljeväggen skulle vara 
helt av sten. Men att slippa välva en murad båge över koröppningen 
var nog angeläget både för byggmästaren och för församlingen som 
skulle betala. Inte heller när Bolmsö kyrka (Sm 1863 ), som en kom
promiss mellan församlingens och Överintendentsämbetets uppfatt

297. Sjöström 1993a s. 125 m.fl.
298. Uppgifterna om kyrkornas byggmästare huvudsakligen efter Johansson Bert. 
1:997, Johansson A. O. 1950, Sjöström 1993a, Ebeling m.fl. 1993.
299. Knäreds Ha nybyggda kyrkas ras 1849 och den efterföljande diskussionen 
kan ha aktualiserat detta (Wangö 1954 s. 13-16, Andersson C. M. 1975 s. n-r4, 
Grandien 1974 s. 363-365, Mellander 2008 s. 136-138). Kritiken handlade bl.a. 
om ritningen, eftersom den till vissa delar förutsatte djärva konstruktionslösning
ar. Samtidigt anklagades murmästaren för att »på flera punkter avvikit från rit
ningen« (Grandien 1974 s. 364). Mot bakgrund av hur fritt de ovan omtalade 
byggmästarna förhöll sig till ritningarna är det sannolikt att kyrkan hade uppförts 
med ett annat utseende än Albert Törnqvist avsett.
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ning, byggdes med smalare kor utfördes den slutna väggen ovanför 
koröppningen i sten utan i trä som putsades likt de murade väggarna.3011

På ett knappt fyrtiotal salkyrkor är den fullbreda avslutningen i öster 
inte helt rund utan en polygonal östavslutning, uppdelad i tre eller ibland 
fem raka väggsektioner (se fig. 55 c-i). Några sådana i Bohuslän erin
rar, utom i östavslutningens form, om kyrkorna av Voxtorpstyp, och 
ingår på samma sätt i en serie av snarlika kyrkor med början före 
18 5o.300 301 Att det finns ett samband framgår av den fastställda ritningen 
till Stenkyrka (Bo), som var färdigbyggd 1843.302 Den följde modellen 
från Voxtorp, men när kyrkan byggdes fick den inte en rundad utan en 
tresidig östavslutning. Stenkyrka fick regionala efterföljare vars karak
teristiska östavslutning tillkom oavsett vad ritningen angav.303 En 
utmärkande detalj i exteriören är att långhusets sadeltak har en rak 
brottlinje mot den tresidiga avvalmningen (se fig. 5 5 f).304

Även här tycks byggmästarna ha haft ett inflytande. Olika arkitek
ter vid Överintendentsämbetet handlade ärendena, medan byggmästa
ren Andreas Persson från Erikstorp i Bollebygds socken byggde åtminsto
ne sex av dessa kyrkor, ensam eller i samarbete med Peter Pettersson från 
Västra Tå i Sandhults socken.305 Den tresidiga östavslutningen var säker
ligen en anpassning till 1600- och 1700-talstraditioner i Bohusläns äldre 
kyrkor.306 Sådana former fanns emellertid även utanför landskapsgrän
sen och från 1800-talets förra hälft finns några kyrkor i Västergötland 
som liknar den nyssnämnda i Stenkyrka. Att byggmästarna haft bety
delse framgår av att Peter Pettersson byggde en av dessa västgötska kyr
kor bara några år innan han byggde Stenkyrka kyrka.307

I mellersta Västergötland, längs ett stråk från Skövde och västerut, 
ligger fem salkyrkor med fullbred tresidig östavslutning som är till
komna under en tioårsperiod kring 1870.308 Östavslutningens form

300. Sjöström 1993 s. IZ5 och bild s. 12.4, där väggens träkonstruktion går att 
avläsa.
301. Långelanda Bo (1854), Harestad Bo (1854), Högdal Bo (1856), Valla Bo 
(1859) och Högås Bo (1864). Jfr Stenkyrka Bo (1843), Klövedal Bo (1847), 
Norum Bo (1847) och Röra Bo (1848).
302. ATA: Kb-ritn. Stenkyrka S 217:1.
303. T.ex. Röra Bo (1848, jfr ATA: Kb-ritn. R 121:1), Valla Bo (1861, jfr V 18:1). 
Ritningen till Harestad Bo anger också ett indrag vid sidorna av samma typ som i 
kyrkorna av Voxtorps typ (Dymlind & Ullén 1965, bild s. 122).
304. Allmänna anvisningar 1887 (s. 49) förordade samma lösning och beskrev den 
som ett vanligt bruk »i den götiska stilen «, varigenom raden av takstolar kan sträcka 
sig längre fram än annars. Korpartiets gestalt blev mera reslig och imponerande och 
det »stegrade uttrycket« förtog takytornas »olika lutning och snedhet«.
305. Johansson Bert. 1997, Klövedal: Pettersson 1965 s. 41—46, Röra: »Röra kyr
ka [...]« 1928.
306. T.ex. Romelanda Bo, Svarteborg Bo.
307. Kölaby Vg (färdigbyggd 1836), Karleby Vg (18 3 9) samt, byggd av Peter Pet
tersson, Uvered Vg (1841). Jfr även t.ex. Berghem Vg (179 2), LångaredV g (1818) 
och Börstig Vg (1828).
308. Varola Vg, Sjogerstad Vg, Stenum Vg, Häggesled Vg och Tranum Vg.
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skiljer dem i princip inte från den i Stenkyrka, men deras övriga inbör
des likheter är många. Dessa gäller proportionering, fönstersättning 
och innertaksform samt detaljer som den dekorativa formen på 
bänkgavlar, invändiga takventiler och utvändiga taklister. Likheterna 
kan tillskrivas byggmästaren, Gustaf Andersson från Lanna i Varola, 
som varit engagerad i alla kyrkobyggena,309 medan de inblandade arki-

309. G. Andersson var byggmästare med Johannes Larsson i Varola (»Varola« 
1925 s. 438), Sjogerstad (GLA, Sjogerstads kyrkoarkiv K hy: prot. från kyrko
stämma 20/3 1865) och Stenum (Ljungström W. 193 9), ensam byggmästare i Häg- 
gesled (Björkquist 1981 s. [ 4 ]) och gjorde åtminstone en ritning till Tranum (ATA: 
Kb-ritn. T 96:1 med påskriften »Förslag från orten af Byggmästaren G. Anderson 
från Warola 1870).
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Fig. 61-64. Häggesled, 
Vg, korpartiets utform
ning:

61. Förslagsritning till 
ny kyrka av J. Hellström 
1852 med rak östavslut
ning.

62. Den 1853 fastställ
da ritningen, bearbetad 
vid ÖIÄ, sannolikt av 
Albert Törnqvist.

63-64. Den av bygg
mästarna Gustaf 
Andersson och Johan
nes Larsson 1869 upp
förda kyrkan (jfr fig. 19). 
Östavslutningen skiljer 
sig från ritningarna men 
har likheter med andra 
kyrkor som är byggda av 
samma byggmästare. 
Foto ÄTA resp. JL 2002.

tekterna vid Överintendentsämbetet skiftat.310 Att byggmästaren påver
kat formen antyds av Häggesled, där korpartiet och andra detaljer utan 
stöd i de fastställda ritningarna utformades som i andra kyrkor inom 
gruppen (fig. 61-64).311

Det finns dock exempel, där arkitekten vid Överintendentsämbetet 
medverkat till plantypen. Genom Åboms bearbetning av en ritning till 
Skrea (Ha) kom denna och ytterligare några kyrkor att få en utform
ning av korpartiet som blev en tresidig motsvarighet till de tidigare omta
lade kyrkorna i samma landskap med rundad östavslutning.312 Åbom 
var också delaktig i en kyrka, Sandby (Öl), som bryter det geografiska 
spridningsmönstret (se fig. 58). Regionala traditioner saknades här. Den 
är ensam på Öland om planformen och närmaste möjliga förebilder 
finns i nordöstra Småland från 1700-talets slut.313 Däremot är ritning
en snarlik en några år äldre ritning till Lekåsa (Vg), signerad av Åbom.314 
När Åbom granskade ritningen till Sandby ville han enligt sin rapport 
ge kyrkan »ett wärdigare utseende« genom att tillfoga »en tresidig 
utbyggnad af Chorgafveln till vinnande af ett prydligare Chor«.315

I Skåne finns ett tiotal salkyrkor från 1850-1890 med fullbred tre
sidig östavslutning (fig. 65 ).316 De flesta särskiljer sig från dem i övriga 
Sverige på olika sätt.317 Flera har en mera långsmal planform, men någ
ra är påtagligt breda. I de flesta formar östavslutningen en halv sex- 
hörning (se fig. 55 d, g). Delvis beror detta på drag som andra delar av 
denna undersökning kommer att visa var vanliga i Skåne, såsom 
kryssvälvda och smala kyrkorum. Det senare kan ha motiverat djupa
re östavslutningar, som förlängde vardera väggytan och ökade fönster
utrymmet. De påtagligt breda, som också har grundare östavslutning, 
delas av pelarrader i tre kryssvälvda skepp.318 För dessa mäktiga kyr-

310. Se Malmström 1991 s. 7,14, 2.5,2.7 och ÖIÄ:s ritningar (ATA: Kb-ritn. Varo- 
la V 47:6, Stenum S 221:1, Häggesled H 23 3:1-2, Tranum T 96:1) eller andra hand
lingar (GLA: Sjogerstads kyrkoarkiv K 1:3, prot. från kyrkostämma 12/12 1862).
311. Takfriserna i Häggesled liknar dem i Sjogerstad, som även de avvek från rit
ningen (ATA: Kb-ritn. S 57:1 och 3 ).
312. Skrea Ha (ATA: Kb-ritn. S 119:2; en likadan ritning finns för Staf singe Ha, 
S 197:2, där dock korpartiet fick annan form när kyrkan byggdes) och Backa Bo. 
För östavslutningens ovanligt stora djup i dessa kyrkor, se nedan om de skånska 
tresidigt avslutade salkyrkorna.
313. Hjorted Sm (1778), Blackstad Sm (1790), Kristdala Sm (1792) och Väst- 
rum Sm (179 8). Jfr även Dädesjö nya Sm (1774) och Älghult Sm (1806) i Vä rend.
314. ATA: Kb-ritn. L 34:1 (Lekåsa Vg) och S 10:1 (Sandby Ö1).
315. Memorial av Åbom, bilaga i RA:ED, konselj 26/11 1958 akt 1.
316. Svenstorp Sk (1854), Källstorp Sk (i860), Billeberga Sk (1862), Dagstorp 
Sk (1862), Ekeby Sk (1862), Fjärestad Sk (1863), Vedby Sk (1867), Vanstad Sk 
(1869), V. Vemmenhög Sk (1869), Frillestad Sk (1877) och Höja Sk (1882) samt 
strax före 1850: Hammenhög Sk (1849). Ytterligare två fick sådan genom ombygg
nad: Össjö Sk (1865 ), Borgeby Sk (1871).
317. Endast Dagstorp Sk erinrar om de motsvarande i Västsverige.
318. Jfr dock Vanstad Sk med samma proportioner, men enskeppig med innertak 
av trä.
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Fig. 65. Fjärestad, Sk 
1863, flygbild, salkyrka 
med tresidig östavslut
ning av en typ som 
förekom i Skåne (jfr fig. 
103). Äldre vykort, foto 
Stockholms Aero.

korum, Vedby och Höja, tycks Mariakyrkan i Helsingborg ha varit en 
direkt förebild. Byggmästaren J. Hallberg i Ängelholm, som utfört rit
ningarna, använde dem som förslag för fler kyrkor, som dock inte upp
fördes.319

Upphovet till dessa salkyrkor bör vara Brunius. De förekommer alla 
i västra och södra Skåne - som var Brunius verksamhetsområde - och 
han ritade två av de första.320 1 den tresidiga östavslutningen tog Bru
nius upp planformer från några medeltida förebilder i Skåne, som kyr
kan i Fru Alstad och S:t Petri klosterkyrka i Lund.321 Exemplen i Skå
ne är dock få och saknar motsvarigheter efter medeltiden. Detta till 
skillnad från Västsverige, där kyrkor, som på 1600- och 1700-talet 
fick en sådan planform, var vanliga. Inte minst gällde detta Bohuslän 
där Brunius var uppväxt och därför knappast obekant med sättet att 
utforma korpartiet.

Hos ett antal kyrkor var den polygonala östavslutningen vinklad i 
fem och inte tre sidor (se fig. 55 h-i). Två av dem, Mjöbäck och Sjö- 
tofta, är träkyrkor från strax efter 1850 men har snarlika äldre före
gångare som sannolikt är en efterbildning i trä av de tidigare omtalade

319. Outförda förslag 1859 för Torekov Sk (Sjöström 1994, bild s. 10) och, med 
femsidig koravslutning, 1878 för Björnekulla Sk (Rosenberg 1989, bild s. 2.6). Se 
Höja i kap. 10 nedan.
3 20. Hammenhög och Källstorp. Jfr även ett outfört förslag till Svedala Sk, utfört 
redan 1845! ATA, Enskilda arkiv: Brunii saml., konv. XV, pl. 38). Den geografis
ka spridningen överensstämmer med kyrkorna i verkförteckningen i Grandien 1974 
s. 593-595-
321. I ritningen från 1846 till en ej utförd utvidgning av Örja Sk erinrar även gavel- 
röstets form om dessa. (ATA, Enskilda arkiv: Brunii saml., konv. XVII, pl. 30). Bru
nius uppmätningar från 1840 av » Klosterkyrkan i Lund « (S:t Peters klosterkyrka) 
finns i konv. VII, pl. 33-34.1 ritningarna från 1844 till Tullstorp Sk har östra kors- 
armen en fullbred tresidig avslutning i öster (Grandien 1974, bild s. 400).
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Fig. 66-69. Sjötofta, Vg, 
den 311850 av Kungl. 
Maj:t gillade ritningen 
(ovan tv.). Den 1853 
uppförda kyrkan, plan, 
interiör och exteriör.
Foto ATA, ritning JL, resp. 
foto Göran Lindahl 1997.

kyrkorna av Voxtorpstyp.322 Liggtimret gav den kantiga, och inte run
da, formen, men då stocklängderna styr måtten gav fem sidor, istället 
för tre, ett bredare rum. Alla är träkyrkor med klassicistiskt formspråk 
och ligger nära varandra i södra Västergötland. Åtminstone fyra av 
dem är byggda av Johannes Pettersson i Göksholmen i Sandhult.323 1 

samtliga fall frångick han totalt Överintendentsämbetets ritning, om 
sådan alls fanns (fig. 66-69).324

32z. Vikström 2002c s. 117h Mjöbäck Vg (1851) och Sjötofta Vg (1853 ) samt 
från före 1850: Älvsered Vg (1838), Ambjörnarp Vg (1841) och Skephult Vg 
(1844).
323. Vikström 2002c s. 118, Johansson Bert. 1997 s. 109.
324. Vikström 200 zc s. 118. Jfr med ATA: Kb-ritn. Älvsered Vg Ä 14:1, Skephult 
Vg S 101:2, Mjöbäck Vg M 79:1 och Sjötofta Vg S 66:1 (se fig. 66), st Arkitekter 
och myndigheter i kap. 2 ovan); den outförda ritningen till Mjöbäck Vg publicera
des i Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik 1850! Grandien 19 79, bild 
s. 233).
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Övriga fem kyrkor med fullbred femsidig östavslutning kan härledas 
till arkitekten Adolf Edelsvärd. Några är ritade av honom eller hans elev 
Adrian Peterson.325 Andra uppvisar stora likheter med Edelsvärds kyrka 
i Trollhättan (se fig. 199-210), vars ritningar fanns publicerade.326 San
nolikt gäller detta även Fotskäl (Vg). Den framstår närmast som ytterli
gare en variant på Voxtorpstypen, men till skillnad från de nyssnämnda 
träkyrkorna är den murad och orsaken till den femsidiga östavslutning
en är snarare att efterlikna Trollhättans kyrka än materialanpassning.

Edelsvärds första kyrkobyggnad av denna typ var den anglikanska 
St. Andrew’s Church i Göteborg, ritad 1854 och i bruk 1857.327 En 
direkt förebild är svår att peka ut, men motivet är å andra sidan rätt all
mänt som alternativ till rundad östavslutning.328 Det anspelar mera på 
gotisk än romansk och klassicistisk arkitektur och kan ha byggnads- 
tekniska fördelar. Men till skillnad från i tresidiga östavslutningar kun
de fönstren bli lika många som i rundade (fem istället för tre om mel
lersta fönstret inte var ersatt av en altartavla) och berika ljusspelet, så 
som en senare besökare skildrat Sjötofta kyrka: »Ljuset strömmar in i 
mäktiga knippen genom de talrika jättefönstren och reflekteras på alla 
mötande ytor. Det finns knappt en mörk vrå i hela det vida kyrkorum
met. «329 1 Trollhättans kyrka är effekten förstärkt genom att korfönst
ren därtill är högre än kyrkans övriga. En fullbred femsidig östavslut
ning kunde alltså samtidigt uttrycka kvarlevande klassicism och stil
bildande medeltidsinspiration.

Ett sjuttiotal salkyrkor från perioden 1850-1890 haren rak östav
slutning. Nästan alla är från 1850- eller 1860-talet. Planformen är 
enkel och rektangulär, ungefär dubbelt så lång som bred. Den genom
gående symmetrin gäller även kortsidorna i öster och väster, då puts
lister eller bågformade nischer på altarväggen gärna återkommer på 
den motstående väggen, om än dold bakom orgeln. Till skillnad från 
vad som är fallet i kyrkor med rundad eller polygonal östavslutning är 
innertaket sällan avvalmat.330 Rakslutna altarväggar är därför inte bara 
bredare utan högre. Det hade fördelar. Takstolen var enklare att byg
ga och den fria väggytan gav plats åt monumentala altaruppsatser eller 
väggdekorer. En annan fördel, som gäller flertalet av de rakslutna sal-

325. Sandarne Hs och Trollhättan Vg (se kap. 10 nedan) är ritade av Edelsvärd, 
Kungshamn Bo av Peterson.
326. Torekov Sk och Oskarshamn Sm. Edelsvärd 1863 pl. 20-22, 2/f (se Arki
tekter och myndigheter i kap. 2 ovan).
327. Linde Bjur 1999 s. 159-162.
328. Motivet förekommer i t.ex. Sainte-Chapelle i Paris och i mittskeppet i åtskil
liga större gotiska kyrkor, i samtida kyrkor som K. F. Schinkels Friedrich Werder- 
sche Kirche i Berlin (1831) och G. G. Scotts Nicolaikirche i Hamburg (1863) samt 
i Sverige främst i Strängnäs domkyrka (högkoret 1462) och Kristine kyrka i Göte
borg (1673 ), några kvarter från St. Andrew’s.
3 29. Nag 1948, artikel i Göteborgs morgonpost.
330. Valmat innertak har bl.a. Hultsjö Sm och Hotagen Jä.
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Fig. 70. Marby nya, Jä 
1866, interiör, salkyrka 
med arkitektoniskt upp
byggd dekor på altarväg- 
gen. Foto JL 2002.

kyrkorna, var att sakristian kunde läggas symmetriskt rakt i öster, på 
andra sidan altarväggen (se fig. 45 h, 46 a, 47). Så brukade den inte 
ligga i periodens rundat eller polygonalt avslutade salkyrkor.

Flest rakslutna salkyrkor byggdes i Norrland. Nästan hälften av de 
norrländska långhuskyrkorna under 1850- och 18 60-talen byggdes med 
sådan plan. I Småland och Östergötland och på Öland gällde motsva
rande endast en femtedel och i Västsverige var andelen ännu mindre. I Skå
ne uppförde man knappt alls några rakslutna salkyrkor efter 1850. Vid 
1870-talets början slutade man bygga sådana även i resten av landet.331

I flera rakslutna salkyrkor artikulerade man väggytan. I södra Sve
rige övergick rummets taklist ofta i ett arrangemang av bågbärande 
pilastrar, som inramade eller bildade en nisch kring altaruppsatsen.332 
Arkitektoniskt uppbyggda väggfasta paneler och putsreliefer förekom, 
främst i Norrland (fig. 70).333 Det senare kan troligen kopplas till den

331. Formen i några av de sista, Båraryd Sm (18 8 z) och Gnosjö Sm (1887), ankny
ter på flera sätt till kyrkor från seklets förra hälft.
33z. T.ex. Ledberg Ög, Tingsås Sm, Värsås Vg. (Motsvarande kunde även före
komma kring bågöppningen till ett kor, som i Traryd Sm och Bankeryd Sm.) I Knä
red Ha och Trässberg Vg bildar arrangemanget tre blinda arkadbågar på altarväg
gen.
333. T.ex. Undersåker Jä, Tjureda Sm, Marby nya Jä. I Tärendö Nb återgav relief
en vad som i ritningens förkortade projektion troligen avsåg de över en skärmvägg 
bakom altaret synliga fönstren i sakristians östvägg flera meter bort (jfr äldre inte
riörbild i Sveriges kyrkobyggnader 1934 s. Z97 och ATA: Kb-ritn. T 179:1).
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Fig. 71. Rakavsiutad sal- 
kyrka och östsakristia 
med resp. utan plats för 
sidofönster. Principskiss 
JL.

Fig. 72-73- Trässberg, Vg 
1857, exteriör och interi
ör, salkyrka med rak 
östavslutning och östsak
ristia. Foto JL 2002.

norrländska 1700-talstraditionen att bemåla altarväggen med per- 
spektiviskt återgiven skenarkitektur, kolonner och draperier, som någ
ra gånger tillämpades ännu efter 18 5 o ,334 Det var ett sätt att berika rum
met närmast altaret med en fiktiv arkitekturvärld. Men man styrde ock
så blicken mot altaret, bort från sakristiedörrarna på altarväggen.

I någon mån utgjorde även altaruppsatsen ett arkitektoniskt motiv. 
I barocktradition inramade kolonner och bjälklag ofta altartavlan - 
vanligen en målning med Korsfästelsen eller Uppståndelsen eller ett 
skulpterat kors - och skapade ett portalliknande arrangemang, av Bru- 
nius liknat vid » en modern husportal eller inkörsport«,335 Möjligen för
klarar detta att samma omfattning i några kyrkor formades som en 
medeltidsinspirerad portal.336

De flesta rakslutna salkyrkorna saknar fönster i altarväggen. I någ
ra kyrkor med liten sakristiebyggnad kunde dock två fönster flankera 
denna eller ett mindre fönster rymmas ovanför taket (fig. 71-73 ). Det

334. Styrnäs Ån, Nyhem Jä, Tännäs Hr. I Oderljunga Sk var motivet målat efter 
ritningen som dock mera troligt avsåg ett arrangemang i relief (jfr äldre interiörbild 
i Kyrkobyggnader 1760-1860 1 s. 181 och ATA: Kb-ritn. O 10:8). Äldre exempel 
finns i t.ex. Lit Jä, Nätra Ån, Karlshamn Bl.
335. C. G. Brunius 1855 angående Laholms kyrka Ha (Andersson 196z s. 235 ).
336. T.ex. Ucklum Bo (1859, se fig. 197) och SkarstadVg (1859).
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Fig. 74-75. Trävattna, Vg 
1854, exteriör och interi
or, salkyrka med rak öst
avslutning och fönster- 
försedd altarvägg. Foto 
JL 2002.

förra förekom främst i Småland, det senare i Västergötland.337 Lades 
sakristian på annan plats än öster om altarväggen kunde gaveln förses 
med fönster på friare sätt. Några gånger var fönstren av samma stor
lek som kyrkans övriga och flankerade altaruppsatsen.338 Mera karak
teristiskt var att de fick avvikande form och centrerades på väggytan. 
Ett ensamt högt fönster eller en trefönstergrupp - ett under perioden 
omtyckt motiv av tre tätt ställda fönster, gärna med det mellersta högst 
- bildade en anslående fond i ett tiotal kyrkor (fig. 74-75 ).339 I några 
omgavs fönstret av en djup nisch, som i det inre formade ett litet 
altarrum och i det yttre en risalit eller ett litet korutsprång mitt på öst
väggen.340

Fondfönstren i öster kom på detta sätt att träda istället för de tidi
gare så vanliga stora målade altartavlorna. Brunius beskrev hur öst
fönster som var igensatta eller skymda av stora altaruppsatser skar av 
det storslagna perspektivet och vittnade om en oförmåga att inse kyr- 
kobyggnadskonstens symboliska och andaktsväckande värden.341 Att 
bara ha fönster på långsidorna menade han vara »rakt stridande mot 
den första grundidén i den heliga byggnadskonsten«.342 Ljuskontras
ten uttryckte nämligen korets betydelse och markerade dess läge i rum
met: » Skeppets halvdager i jämförelse med korets bländande belysning 
åstadkommer ett djupt intryck. Man tyckes därnere liksom från jordens

337. Flankerande fönster hade efter 1850 öja Sm, Flisby Sm, Hässleby Sm, Hult- 
sjö Sm, Alböke Öl och Trehörna Ög; krönande fönster Hudene Vg, Trässberg Vg, 
Fröjered Vg, Edsvära Vg och Robertsfors Vb (Sveriges kyrkobyggnader 1934, bild 
8.2.42).
338. Källstad Ög, Överkalix Nb, Risbäck La, Påskallavik Sm och Överum Sm.
339. Bevarade exempel är Trävattna Vg, Halmstad Sk och Blåvik Ög.
340. Kölingared Vg och Tvååker Ha. Även Alsike Up tillbyggdes i860 med ett mot
svarande korutsprång.
341. Gustafsson E. 1961 s. 38.
342. Ur Brunius kommentar 1849 om Väckelsångs kyrka Sm (byggd 1832), efter 
Ullén 1993a s. 27.
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halvdunkel uppskåda i en härligare värld.«343 Inför en kyrkorestaure
ring föreslog han 1855 att »tvenne små gluggar« till fönster på östga
veln skulle ersättas med »en stor fönsteröppning« på altarväggen, vari
genom »en härlig belysning nedsprider sig över det allra heligaste«.344 
Ett ensamt stort östfönster hade ursprungligen också Jonsereds kyrka 
(Vg i860). Edelsvärd publicerade sina ritningar till kyrkan i Tidskrift 
för byggnadskonst och ingeniörvetenskap och omtalade att fönstret 
»för att tillika utgöra en värdig altarprydnad« skulle bli »dekoreradt 
med glasmålningar i medel tidsmanér«.345

Förebilder fanns visserligen i medeltida svenska kyrkor.346 Det är 
dock mera troligt att påverkan skett genom samtida engelsk kyrkoar- 
kitektur, där rak östvägg med stort dekorativt östfönster inte var ovan
ligt. Motivet har snarare favoriserats av Överintendentsämbetets arki
tekter än av församlingar och byggmästare. Möjligen var ämbetsarki- 
tekten J. A. Hawerman en viktig initiativtagare, eftersom han ritat fle
ra av kyrkorna med fondfönster.347 De stora och dekorativa östfönst
ren var en nyhet vid 1800-talets mitt. Att flera av dem fanns vid kyr
kor, där sakristian förlädes i norr enligt den tradition som var äldre än 
östsakristia, visar åter hur ett ålderdomligt drag banat väg för en 
modern form.

Flera av de stora fondfönstren har senare reducerats i storlek eller 
försetts med ljusdämpande målat glas (se Kyrkorna i dag i kap. 2 ovan). 
Även i samtiden kunde man se nackdelar med det starka motljuset. Det 
framgår av J. A. Hawermans argumentation 1868 mot en församlings 
föreslagna plats för predikstolen, eftersom »predikantens placerande 
mitt framom det stora korfönstret skulle bli för församlingens synor
gan besvärande«.348

343. Ur Brunius beskrivning av interiören i Skanörs medeltida kyrka Sk, efter Gus
tafsson 1961 s. 32.
344. C. G. Brunius förslag 1855 för Laholms kyrka Ha, efter Andersson 1962 s. 
234k Fönstret togs upp 1861 (Andersson 1962 s. 237^. ATA: Kb-ritn. L 5:5 och 
ATA, Enskilda arkiv: Brunii saml, konv. XIII, pl. 19. ATA: Kb-fotogr. nr 3 visar 
interiören före 1898 då fönstret ändrades.
345. Edelsvärd i860, citerat från s. 129. Jfr även fondfönstret i Stora gravkapel
let på Norra Begravningsplatsen vid Stockholm (Solna) som byggdes 1856 efter rit
ningar av C. G. Blom-Carlsson.
346. Ensamma höga fönster finns i t.ex. Tierp Up, Adelsö Up, Björksta Vs, Tor- 
sång Dr. Trefönstergrupper i t.ex. Dalhem Go, Ekeby Go, Grötlingbo Go. Timme- 
ZeVgharenmedeltidsinspirerad trefönstergruppfrån 1798 (ATA:Kb-ritn.T22:1, 
signerad av Thure Wennberg).
347. Halmstad Sk (Malmström 1991 s. 14), Trävattna Vg (ATA: Kb-ritn. T 
127:1b), Kastlösa Öl (K 43:1, Ebeling m.fl. 1993 s. 373 ) samt före 1850 Erings- 
boda Bl (Ebeling m.fl. 1989 s. 237).
348. Utlåtande angående Östervallskog Vr (efter Ivarsson otr. s. 33 ). Hawermans 
kritik beror också på en allmänt negativ inställning till predikstolar rakt över alta
ret (se Övrig inredning i huvuddrag i kap. 7 nedan).
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Fig. 76 a-c. Invändiga 
kor, skapade genom 
inbyggnader för bl.a. sak
ristia:

a. altarrum mellan låga 
kurer (Halmstad, Sk 
1863),

b. portikliknande över
byggnad ovanför 
altarrummet med läktare 
på sidorna (Vårvik, Ds 
1846),

c. inbyggnader som 
reser sig upp till innerta
ket (Högerud, Vr 1867). 
Skiss JL

Invändiga kor
I några kyrkor som till det yttre framstod som rakslutna salkyrkor for
mades ett särskilt rum för koret mellan inbyggnader för sakristia i korets 
ena hörn och förråd, herrskapsloge, arkiv eller liknande i det andra (fig. 
76). Inbyggnaderna kunde ha formen av kurer som antingen var drygt 
manshöga eller sträckte sig upp till takfotslisten, någon gång förenade av 
en fristående krönande båge (se fig. 76 a).349 Vanligen var dock inbygg
naderna helt förenade upptill och rummet mellan dem övertäckt av ett 
eget innertak på lägre nivå än resten av kyrkorummet (se fig. 76 c).350

Alla kyrkorna har ett framträdande fönster ovanför altaret, den 
enda sidan med yttervägg. I alla har korrummet små mått och låter sig 
lättare beskrivas som altarrum än som kor. Även om de sannolikt går 
tillbaka på internationella förebilder hade dessa invändiga kor äldre 
föregångare i Sverige, bland annat i några kyrkor från 1700-talets slut 
och början av 1800-talet.351 En viktig förebild var troligen Slottskyr
kan i Stockholms slott, färdig 1754. Den följer ett motiv från äldre 
slottskyrkor där slutna läktare eller passager upptar utrymmen på 
altarrummets sidor.352 En elegant kombination av östläktare och invän
digt kor skapades strax före 1850 i Vårvik (Ds), där en stor kolonn
buren tempelgavel reser sig mellan inbyggnader under läktare (se fig. 
76 b).353 I några kyrkor med smalare kor skulle sådana flankerande 
inbyggnader, gärna med läktare ovanför, sedan forma ett » förkor « till 
ett kor bortom utrymmet mellan inbyggnaderna. Lidens kyrka (Me

349. Låga inbyggnader: Halmstad Sk, höga: Holmedal Vr (Johannesson 1962 s. 
i, bild före 1936), höga med förenande fristående båge: Laxsjö Jä (Sveriges kyr
kobyggnader 1934 s. 122, bild före 1955).
350. Högerud Vr samt bl.a. ett par träkyrkor: Bogen Vr (18 5 3 ), Björna Ån (18 5 3), 
Kungsbacka Ha (1865). Planerade på detta sätt var sannolikt även de i föregåen
de not nämnda HolmedalVr (ATA: Kb-ritn. H 148:1) och Laxsjö Jä (byggd efter 
ritningar till Hotagen Jä, H 165:1-2, se Arkitekter och myndigheter i kap. 2 ovan.)
351. T.ex. Söderfors Up (1792), Skärstad Sm (1818), Hult Sm (1841, absider), 
Torstuna Up (1795, kor mellan inbyggnader i sidoskeppens förlängning). I Helge 
Ands kyrkoruin i Visby och Öja Go finns medeltida motsvarigheter (absid mellan 
sidorum).
352. Se t.ex. Rosell 2000, illustrationer s. 43, 45 och 53.
353. Vårvik Ds (1846). Motsvarande arrangemang föreslogs 1847 i projekt till 
SilbodalVr (ATA: Kb-ritn. S 42:1).
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Fig. 77. Lidens nya, Me 
1858, interiör. Inbyggna
derna för sakristia m.m. 
har ovanför sig läktare 
och ett sammanbindan
de valv. Anordningen for
mar ett »förkor« framför 
det ovanligt anslående 
koret med ljusinsläpp i 
två våningar. Foto Henrik 
Cornell 1925, ATA.

18 5 8 ) är den ståtligaste i en serie norrländska kyrkor med liknande lös
ning (fig. 77 ).354

Skillingmarks träkyrka (Vr) försågs vid en ombyggnad 1880 med 
nytt korparti där två pelarstöd reste sig ett stycke framför altaret och 
med konsolsträvor och lövsågerier bildade tre stiliserade arkadbågar 
(fig- 78 )-355 Ombyggnaden visar ett sätt att markera korpartiet som 
svenska kyrkor saknar, men som finns i norska kyrkor från i860- och 
1870-talen och som sannolikt efterbildar den medeltida triumfbågen i 
Nidarosdomen i Trondheim. Ett par sådana kyrkor i Romerike på andra 
sidan gränsen byggdes av fadern till byggmästaren som verkade i Skil
lingmark.356

354. T.ex. Hamrånge Gä (18 54), Liden Me (18 5 8), Njurunda Me (1862), As Jä 
(1877, ATA: Ämb-fotogr. före 1929), Hille Gä (1863; Fors otr., bild s. 46 före 
1904). Förebild bör ha varit Härnösands domkyrka, färdig 1846; Sjöström 1998a 
s. 69b Exempel finns även utanför Norrland.
3 55- Arrangemanget i Skillingmark Vr, som avlägsnades 1939, framgår av ATA: 
Kb-fotogr. och Kb-ritn. S 107:3.
356. Setskog och Feiring i Romerike, ombyggda 1875 av Gudbrand Johnsen 
(Christie & Christie 1969b s. ii2f och 328). Samma form har också Fusa (byggd
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Fig. 78. Skillingmark, Vr, 
korpartiets utformning 
mellan ombyggnaderna 
1880 och 1939. De pelar- 
burna arkadbågarna 
följde ett system som 
annars inte förekom i 
Sverige men som var 
vanligt i Norge. Rekon- 
struktionsskiss JL efter 
äldre foton.

Fig. 79. Hägerstads nya, 
Ög 1856, interiör. Kor
byggnaden fungerar helt 
som altarrum. Foto JL 
'999-

Exemplen visar hur man under periodens början efter äldre förebil
der berikade korpartiet med hjälp av sakristian och läktaranordning- 
ar. De invändiga koren var emellertid vanligare i outförda ritningspro- 
jekt än i uppförda kyrkor, vilket antyder att initiativet snarare kom från 
arkitekter vid Överintendentsämbetet än från församlingar eller loka
la byggmästare.357

Korbyggnader
Om exemplen i föregående avsnitt var sätt att skapa enbart invändiga 
kor, följer här motsatsen, » utvändiga « kor, som bara formas i kyrkans 
exteriör. I södra Östergötland ligger två kyrkor, Hägerstads nya (1866) 
och Svinhult (1876). Utvändigt har båda långhus, torn i väster och 
smalare korbyggnad i öster. I det inre har den ena, Hägerstad, sitt alta
re placerat i korbyggnaden (fig. 79). I den andra, Svinhult, åtskiljer en

1861, brunnen 1959) och Fjell (byggd 1874, ombyggd 1961) i Hordaland (Hoff 
m.fl. 1997, bilder s. 3 och 121). Sakristian i Skillingmark hade före 1939 särskilt 
rum för dopbarn, även det efter norskt mönster (Christie & Christie 1969a s. 97). 
Också korbågen i Bolmsö Sm (1863) och det 18 54 byggda koret i Rätan Jä. har fri
stående kolonner, fast av annan form.
357. Sådana outförda exempel är Varv Ög (ATA: Kb-ritn. V 50:5) och Lekvatt- 
netVr (L 33:2, se fig. 191).
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Fig. 80-81. Svinhult, Ög 
1876, exteriör av korparti
et och interiör. Byggd 
efter likadan ritning som 
Hägerstads nya kyrka (se 
fig. 79), med den skillna
den att korbyggnaden 
helt är avskild till sakri
stia. Foto JL1999.

Fig. 82. Färgelanda, Ds 
1870, interiör. Fönstret 
med målat glas ovanför 
altaret får ljus via den 
bakomliggande sakristi
an. Foto JL 2005.

sluten vägg långhuset från korbyggnaden, som helt upptas av sakristi
an (fig. 80-81). Utifrån funktionen skulle byggnadskroppen i den ena 
beskrivas som långhus, torn och kor, i den andra som långhus, torn och 
sakristia, trots att exteriörerna är i det närmaste identiska.

Det förekommer emellertid också att korbyggnaden delvis används 
som kor, delvis som sakristia. Sakristian kan uppta enbart bortre delen 
eller också ligga i en låg inbyggnad eller bakom en avskärmning inne i 
korbyggnaden, varom mera nedan.

På olika sätt kunde den slutna korbyggnaden användas för att berika 
korpartiet. Väggen kunde genombrytas av glasade öppningar och arkad- 
bågar som fick förmedlat ljus via sakristian eller vidga sig till ett halvcir- 
kulärt altarrum, gärna i kombination med varandra (fig. 82-83 ).358

Fig. 83. Markaryd, Sm 
1855, interiör med föns
ter i väggen mot sakristi
an, ursprungligen fond 
bakom ett högt altarkors. 
Det övre väggfältets bil
der i stuckrelief tillkom 
1932, fönsterglasets 
nuvarande färgsättning 
1957. Foto JL 2003.

358. Rak vägg med glas: Markaryd Sm (1855) och Färgelanda Ds (1870), utan 
glas: Björketorp Vg (1866). Invändig absid med sluten vägg: Förslöv Sk (1850), 
med glas: Hjälmseryds nya Sm (1853 ) och Högby Öl (1871), utan glas: Folkärna 
Dr (18 5 3 ). Jfr exemplen på hur altarväggen kunde artikuleras på olika sätt i sal
kyrkor med rak östavslutning (se Salkyrkors korparti ovan).
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Fig. 84. Sluten resp. 
öppen korbyggnad:

a. sluten korbyggnad, 
använd som sakristia,

b. öppen korbyggnad 
som avskärmas till sakri
stia,

c. öppen korbyggnad 
som helt används som 
altarrum. Principskiss JL.

Fig. 85 a-e. I en öppen 
korbyggnad kunde golvy
tan användas:

a-c. helt till sakristia,
d. delvis till sakristia 

eller
e. inte alls som sakri

stia.
Skärmväggen kunde 

vara placerad:
a. i bågöppningens 

framkant,
b. i dess mitt,
c. i dess bortre del eller
d. indragen i korbygg

naden.
Principskiss JL.

Invändiga halvcirkulära små altarrum i korbyggnader, med eller utan 
kolonnad, hade nyklassicistiska förebilder alltsedan 1800-talets början.359 
Den eleganta genombrutna altarväggen i Nykyrka (Vgi88y,se fig. 247) 
kan alltså beskrivas som ett nyklassicistiskt rundtempelmotiv, av den typ 
som Olof Tempelman nära ett sekel tidigare ritade för Östra Husby (Ög), 
översatt till nygotik och uträtat till ett galleri (se fig. 4 8 ).360

Om ett femtiotal korbyggnader till funktionen byggdes som slutna 
sakristior, skilda med vägg från golv till tak från resten av kyrkan, av 
den typ som behandlats i föregående kapitel, är omkring 180 kor
byggnader öppna, det vill säga saknar helt eller delvis vägg bakom alta
ret och är en del av kyrkorummet, oavsett om ytan nyttjas som kor eller 
sakristia (fig. 84). Den geografiska och kronologiska spridningen mel
lan den öppna och slutna korbyggnadstypen varierar stort. I Norrland 
är antalet jämnt fördelat utom i Jämtland, där de öppna är i minoritet. 
I Småland, däremot, byggdes dubbelt så många öppna som slutna, i Väs
tergötland nära fyra gånger så många. I Skåne, Halland och Blekinge 
samt i Dalarna är skillnaderna ännu större. Sett över hela landet var de 
slutna korbyggnaderna vanligare under 1850- och 1860-talet än under 
1870- och 1880-talet, medan de mot kyrkorummet öppna är relativt 
jämnt fördelade över perioden. De slutna korbyggnaderna var alltså 
vanligare vid periodens början än slut och vanligare i Norrland än i de 
sydligaste landskapen.

Även öppna korbyggnader kunde fungera som sakristia, fast då inhäg
nade av låga väggar bakom altaret. De kan därför delas in i tre grupper: 
sådana korbyggnader som helt fungerade som kor eller altarrum, - såda
na där sakristian upptog en del av korbyggnaden bakom altaret och - 
sådana där sakristian upptog hela korbyggnadens golvyta (fig. 85 ).

359. Ö. Husby Ög (1809), Gamleby Sm (1833 ), Folkärna Dr (1853 ).
360. Om Ö. Husby, se Berg Villner 1997 s. 182.-189, 245. Motivet finns även i 
Älvdalen Dr (omb. 1826), Kuddby Ög (1828) och Mogata Ög (1844), Slöta Vg 
(omb. 1857 med Folkärna Dr av samme byggmästare som uttalad förebild, 
Bergström K. Å. 1965 s. 3x1).
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Den första gruppen, med helt öppet kor och sakristian lagd i annan 
del av kyrkan, omfattar ett sextiotal kyrkor. Typen var rikast företrädd 
under 185 o-talet, men vanlig även i slutet av 18 8 o-talet. I västra Små
land valde man sådana lösningar relativt ofta även under 1860-talet, 
medan korbyggnaden i nya skånska kyrkor mellan 1850 och 1890 säl
lan var utan någon form av inredning för sakristian. Proportionerna kan 
ha stora regionala variationer. Ett tiotal öppna korbyggnader rymmer 
nästan bara altaret,361 medan de allra flesta ger plats också för hela 
altarringen. En nyhet, som uppträdde omkring 1890, är att korets 
rumsliga gräns markerades tydligare, först genom att predikstolen pla
cerades i korbågen och inte längre vid långhusets ena sidovägg, senare 
även genom att ett lågt skrank flankerade kortrappan.362

Den andra gruppen, där korbyggnaden inrymde både altarrummet 
och en bakom altaret avskärmad sakristia, omfattade ett fyrtiotal kyr
kor. I den tredje gruppen, som också inbegrep ett fyrtiotal kyrkor, var 
kyrkorna i plan alltså disponerade som de med östsakristia, men skil
jeväggen var tunn och låg och luftrummet ovanför sakristian öppnade 
sig mot långhuset. Intrycket i kyrkorummet blir att kyrkan i öster avslu
tas av ett kor, men det är bara ett symboliskt kor, eftersom altaret står 
framför det.

Hur skärmväggen är placerad varierar (se fig. 85 a-d). Det vanli
gaste är att skärmen, i kyrkor med markerat kor, ligger i liv med koröpp
ningens bortre kant, så att altaret står rakt under valvbågen. I åtskilli
ga kyrkor lades väggen bortom bågen så att altaret står i korbyggna
den. En förskjutning åt öster kan märkas, där väggen under perioden 
restes allt längre in i koret, med Skånes kyrkor som föregångare, för att 
från 1880-talets mitt allt oftare ersättas av annan sakristielösning.

Under 1900-talet har många avskärmade sakristior rivits ut sedan 
man byggt en ny sakristia vid kyrkans ena sida eller inrett en under läk
taren. Altaret har flyttats längre in i korbyggnaden som fått en renod
lad funktion som kor och altarrum. För många restaureringsarkitekter 
tycks detta ha framstått som ett bättre sätt att disponera kyrkorummet, 
medan en avskärmad sakristia bakom altaret snarast innebar att man 
upplåtit koret åt en funktion som borde ha lagts någon annanstans. 
I en del kyrkor har korbyggnaden efter en sådan förändring även fun
gerat bra som altarrum, men i andra antyder den förnyade gestaltningen 
att sakristians skärmvägg bakom altaret inte bara varit en nödlösning 
utan en medvetet vald form. För kyrkornas ursprungliga arkitekter 
tycks det, som denna framställning har visat, ha varit ett sätt att låta 
det outnyttjade utrymmet ovanför den då traditionella östsakristian 
berika och förstora kyrkorummet så att åtminstone blicken kan följa

361. T.ex. Bankeryd Sm (1865), Ytterby Bo (1870), Appuna Ög (1887).
36z. Predikstol i korbågen hade nästan alla nya kyrkor från 1880-talets mitt och 
en tid framåt. Låga korskrank var vanligt under 1890-talet, som i NaumVg (1892) 
och Nacka Sö (1892).
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Fig. 86 a-h. Korbyggna
derna kan indelas efter 
planform:

a. rätvinklig, rektangulär
b. rundad, halvcirkulär,
c. tresidig, proportione

rad som en halv sexhör- 
ning,

d. inre rundning med 
raka yttersidor,

e. femsidig, proportio
nerad som en halv okta
gon,

f. femsidig, proportio
nerad som drygt en halv 
oktagon,

g. femsidig, proportio
nerad som halv tiohör- 
ning,

h. tvåledad korbygg
nad.

Principskiss JL. taket utanför den för gudstjänstrummet disponibla golvytan. Motivet 
kunde man koppla både till traditionella sakristietyper och historise- 
rande förebilder.

Korbyggnadernas planform är i periodens kyrkor antingen rätvink
lig, halvcirkelformad eller polygonal (fig. 86). Ofta byggdes fram till 
1870-talets mitt rätvinkliga korbyggnader, där planformen bildar en 
kvadrat eller rektangel intill långhusets östra gavel. De rätvinkliga är van
ligast i Norrland, särskilt i Jämtland, och mest ovanliga i Skåne. Invän
digt används nästan alla de norrländska med denna planform som slu
ten östsakristia, nästan alla de skånska helt som altarrum. I övriga lan
det är ungefär hälften öppna mot kyrkorummet, även om de ibland rym
mer en avskärmad sakristia. Hos rätvinkliga korbyggnader uppträder i 
högre grad än i andra utvändiga skillnader i formen mellan de slutna och 
öppna. Vanliga drag i de slutna är att de har valmat takfall och att alla 
sidor har fönster av samma storlek som i resten av kyrkan. Takprofilen 
är ungefär densamma i korbyggnader med rundad och polygonal plan
form (fig. 8 7). Sakristior i mindre sådana slutna korbyggnader utan inre 
våningsindelning blir rikt upplysta (fig. 88). De öppna har oftare 
sadeltak och fönster som skiljer sig från resten av kyrkans. Östfönstret 
kan vara rikare format, medan sidoväggarna helt kan sakna fönster.

En förklaring är att de slutna ofta uppvisade allmänt ålderdomliga 
klassicistiska former medan de öppna var modernare i sitt formspråk. 
De förra följde den planform som östsakristior haft sedan de blev van
liga på 1700-talet. De senare visar i sin fönstersättning samma påver
kan av till exempel engelsk nygotik med stora östfönster som i rakslut
na salkyrkor utan östsakristia. Den första kyrkan med öppen rätvink
lig korbyggnad och därmed den första nya kyrkobyggnaden på närmare 
ett sekel med långhus och smalare, både utvändigt och invändigt mar
kerat, rektangulärt kor var S:ta Birgittas kapell i Klippan vid Göteborg
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(Vg 1857, fig. 89). Denna av Adolf Edelsvärd ritade kyrka är tydligt 
influerad av engelsk samtida kyrkoarkitektur.363 Ett par av kyrkorna 
med rätvinklig korbyggnad kan ha fått sin form genom efterbildning 
av andra i trakten.364

Rätvinkliga korbyggnader var ovanliga i Skåne under perioden. 
Däremot förekommer de som en del av en annan korbyggnadstyp som 
är avtrappad i två led (se fig. 86 h). Till långhuset i ett tiotal kyrkor, de 
flesta i Skåne och flertalet från 1870-talets slut och framåt, är fogat ett 
smalare, rätvinkligt kor och bortom det ett ännu smalare, halvrunt eller 
polygonalt utsprång, som i det inre är avskärmat till sakristia (fig. 90, 
se även 178 ).36S Typen kan beskrivas som att en liten rundad eller poly
gonal korbyggnad adderats till en större rätsidig.

Det är tydligt att förebilden varit tidigmedeltida kyrkor med sma
lare kor och absid. Även absidens funktion som sakristia följde det som 
vid denna tid var vanligt i medeltida skånska kyrkor. Från omkring 
1850 finns två outförda förslag till nya kyrkor i Skåne, där planen upp
visar en motsvarande uppdelning av kyrkan i långhus, kor och halvrund 
absid.366 Det ena förslaget, för Ausås, efterbildar tydligt de medeltida

Fig. 87. Plan, fasad och 
sektion av korbyggnad 
som är rätvinklig (t.v.), 
polygonal (mitten) resp. 
rundad (t.h.). Skillnaden 
i profil är liten. Princip
skiss JL.

Fig. 88. Marby nya, Jä 
1866, interiör av sakristi
an som trots sin ringa 
storlek har högt i tak och 
stora fönster åt tre håll. 
Utvändigt framstår den 
som korbyggnad varför 
måtten är avpassade 
efter resten av kyrkan, 
inte efter sakristians 
behov. Foto JL 2002.

363. Se t.ex. Linde Bjur 1999 s. 183-185.
364. Koret i Trollenäs Sk har snarlika efterföljare i L. Slägarp Sk och Bosarp Sk. 
Jacob Norin i Norrala har på 1850-talet byggt slutna korbyggnader med samma 
planform i Haverö Me, Ytterlännäs nya Ån, Skön Me och Styrnäs Ån (Ebeling 1998 
s. 169, 181, 237, 245). - Några rätvinkliga slutna korbyggnader har senare öpp
nats och inretts till kor, t.ex. 18 9 6 i Ytterlännäs nya Ån och 19 3 8 i Herrljunga Vg, 
något som inte gäller rundade eller polygona.
365. T.ex. Esarp Sk (i860), Gudmuntorp Sk (1863 ), V. Strö Sk (1877).
366. Ausås Sk (ATA: Ämb-fotogr., foto av ritning signerad J. Hallberg), S. Åkarp 
Sk (ATA: Kb-ritn. Å 8:5, signerad S. Österberg, Kristianstad, 1850).
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Fig. 89. S:ta Birgittas 
kapell i Göteborg, Vg 
1857, interiör. Korbyggna
den var den första öpp
na rätvinkliga på närma
re ett sekel. Foto om kr. 
1910, ATA.

Fig. 90. Häglinge, Sk 
1877, exteriör. Sakristian 
ligger i ett utsprång till 
det rätvinkliga koret, jfr 
fig. 106. Foto JL 2003.

Fig. 91. Ausås, Sk 1858, rit
ning signerad av J. Hall
berg. Korbyggnaden i två 
led följer tydligt tidigme
deltida kyrkor med kor 
och absid. När kyrkan 
byggdes fick koret en 
annan utformning. Foto 
ATA.

tui tnrvnwNtite
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förebilderna (fig. 91), medan det andra är mera klassicistiskt till sin 
karaktär. Utsprången blev dock vanligen polygonala och inte halvrun
da. Motivet återkom i ett par korskyrkor, där den östra korsarmen är 
smalare än den västra och framstår som kor med ett utsprång, avskär
mat till sakristia (se fig. 40).367

Under perioden 1850-1890 byggdes nära 70 långhuskyrkor med 
rundad korbyggnad som formade en halvcirkel. Den geografiska sprid

367. Set.ex. Västerstad Sk (1878), V. Broby Sk (1882.), Vallösa Sk (1882; se Kor- 
skyrkor och centralkyrkor i kap. 4 ovan).
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ningen skiljer sig från de rätvinkligas. Vanligast var de i östra Götaland, 
särskilt i Småland, och i Skåne, där var tredje långhuskyrka fick sådan 
form, varav flera ännu i slutet av 1870-talet. Därefter blev rundade 
korbyggnader vid långhuskyrkor få. I Svealand och Norrland var de 
mindre vanliga och nästan alla här är från 18 50-talet.

I östra Götaland var det i kyrkor fram till början av 18 60-talet van
ligt att rundade korbyggnader utgjorde en sluten östsakristia. I Skåne 
var nästan alla öppna mot kyrkorummet och avskärmade till sakristia 
med ett skrank i bågöppningen.

En del rundade korbyggnader, inte minst i Småland, har klassicis
tiska drag som anknyter till kyrkobyggandet under 1800-talets början 
(se fig. Z14). Samtidigt går det att se hur samma grundform kunde for
mas på ett tydligt modernt sätt. I skånska kyrkor, som ofta är dekore
rade med medeltidsinspirerade takfriser och fönsteröppningar, har for
men snarare kommit att associera till landskapets romanska medeltids
kyrkor (fig. 9 z). I andra landskap har man anpassat formen till en rika
re dekorerad klassicistisk arkitektur, där Härnösands domkyrka, fär
digställd 1846, varit inspirerande.

Fönstersättningen brukade vara rytmisk i tre eller fem intervaller, 
men från 1870-talets slut har man gärna utnyttjat att väggytan är obru
ten när planen är rundad. I några korbyggnader löper ett pärlband av 
små fönster likt ett arkadgalleri högt upp på muren.368 1 ett par kyrkor 
övertäcks rummet av ett paraplyvalv med flera smala valvkappor.369 
Annars var hjälmvalv det vanliga.

Långhuskyrkor med tydligt smalare rundad korbyggnad var en kvar- 
levande plantradition, vars svenska exempel dock inte tycks vara äldre 
än från 1770-talet.370 Före sekelskiftet 1800 användes korbyggnaden 
enbart som altarrum, men från denna tid började man även använda 
formen till slutna östsakristior.371 Halvrunda korbyggnader, öppna som 
slutna, var inte ovanliga under 1800-talets förra hälft. Från 1840-talet 
var de gärna smalare än tidigare.

Ungefär 140 långhuskyrkor har polygonal korbyggnad med tre eller 
fem sidor mellan flacka hörn (se fig. 86 c-g). De tresidiga bildar for
men av en halv hexagon, fogad till långhusets östgavel. Ett tjugotal 
långhuskyrkor byggdes med sådan korbyggnad, som är öppen mot kyr
korummet, även om hela ytan i de flesta var avskärmad till sakristia.372 
Antalet är kronologiskt jämnt fördelat över perioden 1850-1890. Hälf
ten av dem ligger i Västergötland eller Småland. I Skåne var de ovanli-

368. Österslö v Sk (1878) och Gärdhem Vg (1879) med 13 fönster vardera samt 
S:t Pauli i Göteborg Vg (1882) med 21 fönster i grupper om tre.
369. Fänneslunda-Grovare Vg (1874), Flädie Sk (1888).
3 70. Åby Sm (1778) är ett tidigt exempel, dock med en ovanligt smal rundad kor
byggnad.
371. BorgÖg (1803) och Nätra Ån (1807) är tidiga exempel.
372. T.ex. Förlösa Sm (1859), UllervadVg (i860), Frillesås Ha (1866), Älvros 
nya Hr (1886).
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Fig. 92. Västra Skrävlinge, 
Sk 1863, exteriör från 
öster. Den rundade kor
byggnaden erinrar om 
absiden på tidigmedelti
da kyrkor. Foto JL 2000.

ga vid långhuskyrkor, men varianter därav förekommer i kyrkor med 
annan planform.

Fördelar med formen kan ha varit att alla sidorna blev lika långa. 
De kan ses som på enklaste sätt stiliserade halvrunda absider och 
fönstersättningen blev densamma som i en sådan. Den tresidiga formen 
gav inga djupa kor, utan var så grund att den endast markerade en vidg
ning av rummet bortom altaret - som i regel stod i långhuset eller under 
korbågen - men ändå gav plats åt en lagom rymlig sakristia.

Någon äldre tradition att falla tillbaka på fanns inte för dessa kor
byggnaders planform. De första exemplen är från omkring 1850. Någ
ra av dem var sådana kyrkor av Scholander där denne hade relativt 
stort inflytande över utformningen och åstadkom många arkitektonis
ka innovationer.373 Möjlig förebild kan några av Brunius kyrkor ha 
varit, där likadant proportionerade östavslutningar fanns på salkyrkor 
och på korskyrkor.374 Gemensamt är vinkeln - sidorna går att skriva in 
i en hexagon - och att hela korslutet avskärmas till sakristia.

Större och något mera komplicerade är de femsidiga korbyggna

373. Gärdserum Sm (se kap. 10 nedan), Hemsjö Vg och Vrigstad Sm, vilka av 
Grandien 1979 s. 229-27Z behandlas bland Scholanders mera självständiga upp
drag. Hemsjö framstår dock som variation av den i Salkyrkors korparti ovan omta
lade Voxtorpstypen.
374. Tullstorp Sk (1846, östra korsarmens fullbreda östavslutning), St. Harrie Sk 
(1851, korbyggnad på tvärskeppets östra sida) och Källstorp Sk (i860, fullbred 
östavslutning på salkyrka).
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derna. De förekommer i två olika huvudutföranden, dels en grundare, 
där sidorna närmast långhuset är kortare än de andra så att korbygg
naden formar en halv oktogon, och dels en djupare, där sidorna är lika 
långa så att formen motsvarar drygt en halv oktogon, där fem av de åtta 
sidorna finns med i helhet (se fig. 86 e—f). Båda typerna förekommer i 
kyrkor från 1850-1890 över hela landet, men i Västergötland, Halland, 
Småland och Östergötland är de grunda vanligare, i Skåne de djupa. 
De grunda femsidiga korbyggnaderna blev vanliga i västra Götaland 
tidigare än i östra. I Skåne förekom den grunda typen knappt alls före 
1870. Efter 1870-talets mitt blev de allmänt ovanliga vid långhuskyr
kor, med undantag för ett antal kyrkor från 1880-talet i Småland och 
Östergötland.375 Kor av den andra, djupare, typen började byggas 
omkring 1860 - i Norrland först på 1870-talet - och fortsatte byggas 
vid nya kyrkor över hela landet perioden ut och ännu i början av 1900- 
talet.376

Det är ganska lätt att se fördelarna med den djupare kortypen. Fönst
rens antal kunde öka och korbyggnaden kunde bli rymligare och tyd
ligare betonad. I den grunda typen är fönstren tre, eller egentligen ofta 
två, då en stor altaruppsats upptar mellersta fönstrets plats. I de dju
pare koren är fönstren oftast fem och stora altartavlor ovanliga. I ett 
tiotal kyrkor av den grunda typen utgör korbyggnaden en sluten östsak
ristia.377 I ett ytterligare tjugotal är rummet öppet men till hela sin yta 
avskärmat till sakristia medan altaret står i eller vid bågöppningen.378 
Sakristior upptar även hela golvytan i djupa femsidiga korbyggnader, 
men inte alls lika ofta.379 Det mera karakteristiska är istället att sakri
stian bara upptar en mindre del, bakom en skärmvägg ett stycke in i 
korbyggnaden. Det förekommer i nära hälften av de djupa, men knappt 
alls i de grunda korbyggnaderna. Det visar att fördelen med den dju
pare formen var att korbyggnaden både kunde fungera som altarrum 
och i sin östra del ge utrymme för sakristian.380 Även ett tjugotal grun
da korbyggnader har fungerat helt som altarrum, men då finns en vid- 
byggd norrsakristia.381 Motsvarande förekommer endast i få av de dju
pa.382 Där krävdes ingen kostsam vidbyggd sakristia för att skapa ett 
rymligt altarrum. Bland de grundare korbyggnader som i helhet fun

375. Det ökade antalet under 1880-talet beror delvis på att man återanvänt rit
ningar till andra kyrkor, som t.ex. i Hånger Sm och Gnosjö Sm (se Arkitekter och 
myndigheter i kap. 2 ovan). Koren i Ö. Tollstad Ög (18 8 6) och Appuna Ög (18 8 7) 
är snarlika det i Sjögestad Ög (1862).
3 76. Exempel efter 1890 är Alboga Vg (1896) och Maglarps nya Sk (1908, riven 
2007).
377. T.ex. Gistad Ög och Kinne-Kleva Vg
378. T.ex. Önum Vg och Körum Sk.
379. Svinhult Ög (med sluten vägg) resp. Munkarp Sk (med skärmvägg).
380. Jfr rätvinkliga korbyggnader i Skåne med ett ytterligare utsprång (se Kor
byggnader ovan).
381. T.ex. OtterstadVg (1854) och Virserum Sm (1881).
382. Som Svalöv Sk (1878).
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gerar som kor finns en grupp om cirka femton där koret är mycket brett. 
Kyrkorna har tillkommit från 1850-talets början till 1880-talets slut. 
De ligger i västra Småland, mellersta Västergötland, Halland, Bohuslän 
och västra Östergötland.383 Delvis ligger de i samma område som de i 
tidigare avsnitt behandlade kyrkorna med fullbrett korparti och verkar 
därför som ett slags kompromiss mellan den kyrkotypen och kyrkorna 
med tydligt markerat smalare kor.

Det finns ytterligare ett par variationer på femsidiga kortyper. Ett 
sätt var att göra den östra väggen bredare än de andra för att ge utrym
me för en trefönstergrupp i fonden.384 Ett annat var att förlänga sidoväg
garna så att koret blev djupare för att kunna få rum med fler sidoföns- 
ter eller en vidbyggd sakristia intill koret.385 Denna form blev ännu van
ligare efter 1890.386 Ytterligare ett sätt var att skråna även väggarna som 
möter långhuset, varigenom planformen geometriskt kan beskrivas som 
en halv tiohörning (se fig. 86 g).387 Fönstren får då samma placering 
som i en halvrund korbyggnad och riktas mera in mot kyrkorummet 
än i korbyggnader med parallella väggar. Förebild för denna plan bör 
ha varit kyrkan i Trollhättan, fast där är östavslutningen lika bred som 
långhuset.388

Till skillnad från de fyrsidiga och halvrunda korbyggnaderna var de 
polygonala i princip en nyhet vid 1800-talets mitt. Polygonala former 
hade varit vanliga som fullbreda östavslutningar på salkyrkor, men 
knappt alls förekommit som smalare korbyggnad.389 När de dök upp 
skedde det som ett alternativ till de rätvinkliga och halvrunda former
na och troligen som ett sätt att anknyta till medeltida kyrkoarkitektur. 
I Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar gjordes i alla fall den
na koppling 1887: »korets framstående betydelse ernås genom dess 
särskilda framhållande i planfigurationen sålunda, att korslutet fram- 
skjutes i halfrund eller polygon, mera sällan i rätvinklig grundform; 
tillhörande den halfrunda korafslutningen den romanska och polygo
nen den götiska stilen«.390 Mest framhölls det polygonala koret:

Det rätvinkliga korslutet är lämpligt egentligen endast då bristande
tillgångar dertill föranleda och var beträffande medeltidens cister-
zienserordens kyrkor ett dylikt korslut af denna anledning påbju-

383. Åsenhöga Sm (1857), Law Vg (18 6 5) och Fivelstad Ög (1883).
384. Hassle Vg, Hannäs Sm, Hinneryd Sm.
385. Blidö Up, Svalöv Sk, V. Klagstorp Sk.
386. Skänes-Fagerhult Sk (1900), Stockaryd Sm (1907).
387. Rya Sk (1875), Kinna Vg (1879).
388. Både Rya och Kinna visar på flera olika sätt påverkan från Trollhättans kyrka 
(se Arkitekter och myndigheter i kap. 2 ovan). En liknande korbyggnad föreslog Bru- 
nius redan 1847 löv Svedala Sk (ATA, Enskilda arkiv: Brunii saml. konv. XV, pl. 49).
389. Motala Ög (1774) var ett av få undantag från 1700-talets senare del och 
1800-talets början.
390. Allmänna anvisningar 1887 s. 19E
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den jemte det att kyrkan äfven i öfrigt borde till så väl anläggning 
som utstyrsel hållas enkel. I det götiska polygonkoret åter har, med 
hänsyn till så väl harmonisk verkan som teknisk fulländning, den 
kristliga karakteren på det mägtigaste funnit sitt uttryck, och då 
detta allestädes, der en polygonafslutad götisk kyrka finnes, ingått i 
folkets medvetande, torde det vara rådligt att, der omständigheter
na sådant medgifva, föredraga detta slags kor, då frågan gäller 
götiska kyrkor, framför det obestridligen mera profana rätvinkliga 
koret.391

Kopplingen mellan den polygonala formen och nygotiken är emeller
tid inte självklar, för i flertalet kyrkor med sådan korbyggnad är fönst
ren rundbågiga.

I några kyrkor tycks polygonala kor bara varit ett sätt att variera 
det nyklassicistiska uttrycket. Ritningarna från 1850 till Släps kyrka 
(Ha) antyder detta. En lokalt framställd ritning med vid och rundad 
korabsid bearbetades i sedvanlig ordning vid Överintendentsämbetet. 
Ludvig Hedin, som bearbetade ritningen, gav kyrkan en grunt femsi- 
digt kor, vilket bättre samspelade med formen han givit det vinkel- 
brutna innertaket.392

Polygonala korbyggnader blev vid långhuskyrkor vanligare än de 
halvrunda med undantag för Småland och Skåne. Men ski llnaderna mel
lan dem var inte alltid entydig. På 18 50-talet började rundade korbygg
nader förses med invändiga pilastrar, som tonade ner den runda formen 
och indelade väggarna i tre lika stora fält (fig. 93, se även fig. 112).393 
I andra förekom motsatsen. Det yttre formade en polygonal korbyggnad, 
medan det inre hade rundad plan (se fig. 86 d). Sådana exempel finns 
bland annat i Skåne, Småland och Västergötland.394 Äldre förebilder sak
nades inte.395 Ritningar till ett par av kyrkorna från perioden 1850-1890 
antyder att lokala byggmästare föredrog formen mera än Överinten- 
dentsämbetets arkitekter.396 Troligen fanns tekniska fördelar. Rund- 
ningen var antagligen lättare att få jämn på murens insida än utsida. 
Raka väggar och raka takfall var enklare att utföra än rundade. Därtill 
kunde den tjockare muren vid hörnen fungera som strävpelare. De este
tiska fördelarna visar Risinge nya kyrka (Ög), en korskyrka färdig strax 
före 1850. Medan den invändiga rundningen framhäver interiörens klas
sicistiska karaktär ansluter den utvändiga formen med hörn och raka väg
gar till den mera medeltidsinspirerade exteriören.

391. Allmänna anvisningar 18 8 7 s. 20.
392. ATA: Kb-ritn. Släp Ha S 163:1-2.
393. Öja Sö, Västland Up, Drev-Hornaryd Sm.
394. T.ex. Murum Vg (1850), Hörröd Sk (1858), Rogberga Sm (1868).
395. Selånger Me (1781), Skedevi Ög (korparti 1807). Motivet förekommer i 
medeltida arkitektur, t.ex. i kyrkan i Kloster Zinna vid Jüterbog, Brandenburg.
396. Hörröd Sk (ATA: Kb-ritn. H 318:1 och 3 ), Holmby Sk (H 147:3-4), Varv 
Vg (V49:1 och 8).
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Fig. 93. Korbyggnad där 
pilastrar i det inre nedto
nar den rundade formen 
(Drev-Hornaryd, Sm 
1867). Skiss JL.

Utöver korbyggnadernas planform finns andra drag som är karakte
ristiska för perioden. Åtminstone i södra Sverige blev kyrkornas korpar
ti ståtligare och mera distinkt utformat än tidigare. Tydligast skedde den
na utveckling under början och mitten av 1860-talet. De av korbyggna
derna som var öppna mot långhuset blev mera dominerande, oavsett om 
de var avskärmade till sakristia eller inte. I Skåne sänktes till exempel sak- 
ristieskärmväggens höjd, samtidigt som rumshöjden i övrigt ökade.

Ljussättningen av korbyggnaden verkar ha varit en viktig fråga att 
hantera. Fönstren i koret sattes ofta tätare än i långhuset. Andra slag 
av altaruppsatser än stora altartavlor gjorde det möjligt att även ha ett 
fönster i fonden rakt bakom altaret. Korfönstren gjordes ofta också 
högre än i resten av kyrkan (se fig. 74-75, 199-2.00, 214-215 ). Den 
som förebild uppskattade kyrkan i Trollhättan, vars ritningar av Edel- 
svärd publicerades (se Arkitekter och myndigheter i kap. 2 ovan), kan 
ha bidragit till spridningen. När korbyggnadens nedre del upptogs av 
sakristian kunde det vara lämpligt att höja fönstren, särskilt om sakri
stian hade innertak och upplystes av små fönster under korfönstren. 
Motivet ger också något av samma intryck som till exempel en del fler- 
skeppiga kyrkor där koret utgör en förlängning av mittskeppet och sak
nar koromgång.397 Kristinehamns kyrka, ritad av Brunius, är i princip 
formad på ett sådant sätt. Som svar på kritik från Överintendentsäm- 
betet anförde borgmästaren Elis Wahl und 1847 efter att ha inhämtat 
Brunius synpunkter:

Att ett missförhållande skulle äga rum emellan korets höga och 
sidoskeppens lägre fönster är svårt att inse för den, som besinnar, 
huru i större kyrkor från en insiktsfullare byggnadstid koret, varest 
altartjänsten förrättas, alltid är vida ljusare, än den övriga kyrkan, 
som ifrån koret till stor del erhåller erforderligt ljus, och för övrigt 
här icke bliver, med den mängd ansenliga fönster, Brunii ritning upp
tager, mörk och dyster. Att detta förmenta missförhållande skulle 
störande inverka på kyrkans inre, kan med all säkerhet bestridas av 
envar, vilken sett någon medeltidskyrka, som liknar den Brunius 
föreslagit. Det är nämligen just genom korets högre belysning än

397. Riddarholmskyrkan och Jakobs kyrka i Stockholm är äldre sådana exempel.
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skeppens, som det hela vinner i härlighet, och denna grundsats är så 
allmänt känd och erkänd att någonvar borde därom fått ett 
begrepp.398

Ett annat generellt drag, som åtminstone rörde de mot kyrkorummet 
öppna korbyggnaderna, var att murarna ibland blev högre än långhu
sets. Det underlättade att fönstren gjordes högre än i resten av kyrkan 
och gav korbyggnaden en större resning. En allmän förebild kan vara 
treskeppiga kyrkor, där koret är lika högt som mittskeppet och sido- 
skeppen lägre (se fig. 53 b).

Slutsatser om korets utformning
Under den period min studie avser sökte man ge kyrkan ett markerat 
rum kring altaret eller åtminstone markera en fortsättning av rummet 
öster om långhuset. Detta skedde först genom ren illusion, som en 
portik kring altaruppsatsen, en fiktiv rumsinteriör, skapad i målning 
eller i panel. Sedan minskades illusionen genom att rummet verkligen 
fortsatte bakom altaret, om än inte i realiteten eftersom en skärm
vägg hindrade rörelsen i rummet. Slutligen formades altarrummet av 
väggarna i korbyggnaden, som med tiden också blev djupare och mera 
dominerande i interiören. Dess särställning skulle framgå tydligt.

På en del håll försökte man länge skapa motsvarande dominans för 
koret utan att avskilja altarrummet. Den del av det stora rummet där 
altaret stod var istället rymlig, hade en lång altarring och var rikt upp
lyst. Byggmästarna ser ut att ha haft stort inflytande över att dessa kyr
kor kom till, och bidragit till att planformer, som varit vanliga under 
1700-talet, överlevde till i860- och 18 70-talet. Utbredningen av såda
na kyrkor är koncentrerade till Göteborgs stift, västra Småland och 
nordvästra Skåne. Det är emellertid även trakter som var präglade av 
den äldre, inomkyrkliga västsvenska väckelsen under 1800-talets för
ra hälft och mitt, vilken bland annat yttrade sig i omfattande natt
vardsgång och en mer traditionell syn på kyrkan.399

Av kyrkornas korpartier framgår hur nyklassicistiska ideal ersattes 
av andra när runda korbyggnader eller östavslutningar efterträddes av 
mera medeltidsinspirerade polygonala former och när kyrkor började 
förses med smalare kor intill bredare långhus. På olika sätt lyckades Bru- 
nius, Edelsvärd och några av Överintendentsämbetets arkitekter ta vara 
på traditionella motiv och stilretardationer men framställa dem som 
moderna stilbildande former.

398. Wahlunds yttrande vid sockenstämma 17/1 1847, återgivet i Brunius i860 
s. 4. Wahlund följde i sin tur nästan ordagrant ett utlåtande han hade inhämtat från 
Brunius (Grandien 1974 s. 404).
399. Se t.ex. Winberg 1997, Jarlert 1997, Jarlert zooi s. 75-84 och Gustafsson 
B. 1971 s. 18-21.
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7- Innertak, dekor, bänkar 
och annan inredning

Kyrkorummets inre övertäckning
Ett kyrkorum är större och högre än många andra rum, vilket ställer 
särskilda krav på konstruktionen. Samtidigt har de estetiska kraven 
varit stora. De konstnärliga och arkitektoniska förväntningar som av 
tradition ställts på kyrkorum inom Svenska kyrkan gäller inte minst den 
inre övertäckningen. Medan golv och väggar delas upp av inredning, 
dörrar och fönster utgör taket ett mera samlat inslag i kyrkorummet. 
Det har ofta kunnat forma ett himmelsmotiv vilket många gånger är 
betonat genom takmålningar. Kyrkor, till skillnad från många andra 
byggnader, har också den stora fördelen att innertaket sällan utgör golv 
i ett annat rum, vilket betydligt ökar formmöjligheterna.

I den svenska kyrkobyggnadstraditionen, sett från äldsta tid till i dag, 
har det vanligaste materialet i innertaken varit trä. Under medeltiden 
var det också vanligt att slå murade valv, åtminstone där man hade till
gång till tegel, kalksten eller annat lämpligt valvslagningsmaterial. Det 
har också förekommit att man helt slopat innertak och haft takstolen 
öppet synlig.400 Efter medeltiden har träinnertak dominerat helt. Tegel
valv slogs över enstaka kyrkor ännu vid 1700-talets slut, men detta 
upphörde i princip omkring 18oo.401 Murade valv var dyrare och kräv
de stadigare murar. Fördelarna låg troligen i akustiken och brandskyd
det. Vid 1800-talets mitt återkom dock, som framgår av det följande, 
murade valv som övertäckning i svenska kyrkorum.

400. Detta förekom nästan bara under tidig medeltid (i kyrkor som senare fått 
innertak eller valv) och under senare tid i enklare kapell, som i Barsta Ån (1660- 
talet) och Gnisvärd Go (1839). Troligen var dock inomhusklimatet sämre för både 
gudstjänstbesökare och inredning än när kyrkan hade innertak och vind.
401. Stadskyrkor och andra mera påkostade kyrkor fick ofta murade valv under 
1600- och 1700-talet, som Mariestads domkyrka, Kungsholms kyrka i Stockholm 
och Filipstads kyrka. I norra Svealand och längs norrlandskusten slogs några djärvt 
murade valv ännu vid 1700-talets slut, som i Hedesunda Gä och Sollerön Dr.



Träinnertak
Träinnertaken från 1850-1890 förekommer i olika form, varav någ
ra följer en obruten tradition, andra återupptar äldre former och åter 
andra bör ses som nyskapelser (fig. 94). Flacka trätunnvalv var den 
vanligaste typen av innertak vid nybyggnation tiden närmast efter 1850, 
så som det varit sedan 1700-talets andra hälft (se fig. 94 a, 60,75). Det 
förekom ännu att valvet putsades, likt de murade väggarna, men allt 
oftare var panelen synlig och målad. Det hände också att kyrkor täck
tes med trätunnvalv, trots att ritningen anvisade en modernare form.402 
Geografiska skillnader finns också i hur länge traditionen levde kvar. 
I Skåne upphörde den i princip före 1850, i övriga Götaland en bit in 
på 18 60-talet, i Svealand och Norrland omkring 1870 utom i Jämtland, 
där den förekom till omkring 1880. Trätunnvalvstraditionen tycks ha 
levat kvar i sådana kyrkor som inte heller i övrigt varit så påverkade av 
arkitekturutvecklingen. Bland annat gäller det kyrkor i Finnveden i 
Småland, där flera traditionella trätunnvalv slogs ännu på 18 8o-talet.403 
Men även i moderniserad form levde valvtypen kvar. Trätunnvalv kun
de ges högre resning än tidigare och förses med sköldbågar.404 Sådana 
valv kunde få spetsbågig profil (fig. 9 5, se även 94 h).405 I några treskep- 
piga kyrkorum förekom trätunnvalv endast över mittskeppet.406

Den innertakstyp som blev den vanligaste när tunnvalven inte läng
re dominerade var tredingstak, det vill säga ett i tre plana ytor brutet 
innertak (se fig. 94 b). Omkring 1850 började tredingstak byggas i nya 
kyrkor och förekom sedan under hela perioden i ett drygt hundratal kyr
kor över hela landet. Den stora spridningen antyder att initiativet till 
dem togs centralt, vid Överintendentsämbetet, vilket också framgår av 
de tidigare omtalade exemplen där den fastställda ritningen angivit tre
dingstak som sedan inte utfördes. Taket återgick på en äldre typ.407 
Men det var troligen främst också ett sätt att förenkla konstruktionen. 
Ett tredingstak är fäst direkt mot takstolarna medan ett tunnvalv krä
ver ytterligare bärande delar (fig. 96).

Tredingstak förekommer i olika utföranden. Några tak är helt slä
ta, en del till och med putsade, medan andra delas in av tvärgående 
bjälkar som ibland formar avlånga kassetter (se fig. 49, 64, 82). De slä
ta taken var efter 1850-talet mindre vanliga än de indelade. Form-

Fig. 94 a-h. Innertak av 
trä:

a. tunnvalv,
b. tredingstak,
c. femsidigt innertak,
d. vinklat innertak,
e. fyrsidigt innertak,
f. plant innertak,
g. öppen takstol,
h. spetsbågigt tunn

valv.
Principskiss JL.

402. T.ex. Torsby Bo (jfr ATA: Kb-ritn. T68:1, avbildad i Dymlind &C Ullén 1965 
s. 188), OtterstadWg (jfr O 37:1), Lösen Bl (jfr L 191:7),Åsarnegamla Jä (Åman 
&c Carlsson 1999 s. 53).
403. Hånger Sm, Gnosjö Sm.
404. Österslöv Sk (1878), L. Beddinge Sk (1880).
405. Förlösa Sm (1859), Veddige Ha (1868), Tådene Vg (1880), Åtvtds stora Ög 
(1884). V. Alstad Sk (omb. 1841) är ett tidigt svenskt exempel på valvformen.
406. Gudmuntorp Sk, Spjutstorp Sk, Häglinge Sk m.fl. treskeppiga kyrkor i Skå
ne fick sådana ännu på i860- och 1870-talet.
407. Äldre tredingstak är inte vanliga, men förekommer, t.ex. i Marby gamla Jä.
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Fig. 95. Tådene, Vg 1880, 
innertaket. Spetsbågigt 
trätunnvalv som skär ett 
likadant valv över 
korsmitten. Foto JL 2002.

Fig. 96. Takstol och 
innertak. Ett tredingstak 
(streckad linje) kunde, 
till skillnad från tunnvalv 
(heldragen linje) fästas 
direkt mot takstolen utan 
extra bärande delar. Prin
cipskiss JL

Fig. 97. Österplana, Vg 
1877, ritning till detaljer i 
innertakets panel (övre 
tv.), längdsektion som 
bl.a. visar hur innertakets 
spegelindelning följer 
takstolen samt väggar
nas dekor (övre t.h.), 
väggdetalj med fönster 
och portal (nedre t.v.), 
innertakets placering i 
förhållande till takstolen 
samt taklistens form 
(nedre t.h.). Foto ATA.

skillnaden beror på om panelen antingen är spikad mot takstolbjäl
karnas undersida, eller på sådant sätt att bjälkarna går att läsa av från 
kyrkorummet (fig. 97). Tredingstaken är sällan delade i tre lika stora 
fält. När det översta är smalare än de andra, som ofta blir konsekven
sen av att taket formas efter takstolens proportioner, är detta optiskt 
justerat genom att takfoten sträcker sig långt upp på sidorna (fig. 98).

Takfotens form är kanske den viktigaste skillnaden mellan olika tre
dingstak. Den kan skifta kraftigt, men inte bara av estetiska utan ock
så av konstruktiva orsaker. Den döljer nämligen takstolens anslutning 
till väggen, alltså remstyckena, stödbenen och stickbjälkarna (fig. 99).

I ett par kyrkor är takfotens inbyggnad panelad likadant som de
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Fig. 98. Södra Möckleby, 
Öl 1851, interiör med tre- 
dingstak. Genom taklis
terna blir storleksskillna- 
den mellan tredingsta- 
kets tre sidor mindre 
påtaglig än den egentli
gen är. Korets tre stora 
fönster igensattes 1951. 
Foto JL 2004.

övriga delarna, så att taket inte bildar ett tredingstak utan ett femsidigt 
brutet innertak.40S Det erinrar då om ett tunnvalv, fast uppbyggt av pla
na sektioner. Resningen är starkare än i tredingstaken och i några är 
rundningen framhävd genom gördelbågar (fig. 100).

Ett trettiotal kyrkor har vinklat innertak och ytterligare några har 
fyrsidiga mnertak (se fig. 94 d-e). De första vinklade innertaken bygg
des på 18 50-talet, relativt snart efter de första tredingstaken, men det 
var främst från 1880-talets slut och framåt som de blev vanligare än 408

Fig. 99 a-d. Takfotens 
utformning. I många tre
dingstak kunde takfotens 
inbyggnad bli ett pro
blem att lösa på olika 
sätt, medan den i ett 
tunnvalv enkelt löstes 
genom valvets runda 
form (se fig. 96):

a. en kraftig, profilerad 
taklist döljer takfoten,

b. tredingstakets sidor 
följer inte takstolen,

c. sidornas nedre del 
följer inte takstolen och 
innertaket får fem sidor,

d. takstolen lämnas 
öppen vid takfoten och 
snidas på dekorativt sätt.

Exemplen utgår från 
en för perioden vanlig 
takstolstyp, men andra 
varianter och typer kun
de också förekomma (se 
fig. 66 och 97). Princip
skiss JL

Fig. 100. Smedby, Öl 
1853, interiör mot väster, 
femsidigt brutet innertak. 
JL

408. Smedby Öl (1853, den första av denna typ), Sturkö Bl (1877), Malexander 
Ög (1881), Furuby Sm (1888).
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Fig. loi. Tranås, Sk 1881, 
interiör mot vaster, 
vinklat innertak med del
vis synlig takstol. Foto JL 
2002.

Fig. 102. Principskiss över 
hur vinklat resp. fyrsidigt 
innertak kan förhålla sig 
till en vanlig takstolstyp. 
JL

tredingstaken (fig. 101). Skillnaden i konstruktion är dock liten. I de 
vinklade och de fyrsidiga taken är hanbjälken antingen slopad, place
rad högre upp eller ligger fritt under takpanelen (fig. 102).

En liten grupp kyrkor har ett helt plant innertak. Plana innertak, vars 
tradition som övertäckning av kyrkorum är lång, förekom under 18 oo
talets andra hälft både som en ålderdomlig kvarleva och som en nyska
pelse i medeltidsinspirerad anda. Sådana förekom dels över kapell och 
enklare träkyrkor,409 dels - vilket var vanligast - över sidoskeppen i 
treskeppiga kyrkor med resligare innertak över mittskeppet (se fig. 28, 
203 ), samt över ett par rätt stora kyrkor, vars formspråk associerar till 
tidig romansk arkitektur.410 Från mitten av 18 50-talet till mitten av 18 80- 
talet tillkom sådana större kyrkor med plana innertak. Senare exempel 
är få. I de mindre kyrkorna är taket ofta slätt och odekorerat, medan det 
i de stora kan ha kassetter, konsoler eller dekorativt förhöjda partier (se 
fig. 41). Innertakets konstruktiva fördel är att den medger bindbjälkar 
nederst på takstolen eftersom den är helt dold av innertakets panel (jfr 
fig. 188, där bindbjälkarna är synliga under trätunnvalvet).

Motsatsen till plana innertak, där konstruktionen är dold, är kyr
korum med helt eller delvis öppen takstol (se fig. 9,94 g). Helt öppen 
takstol var dock ovanligt.411 Ofta finns av praktiska skäl en krypvind 
mellan det illusoriska och det verkliga yttertaket. Öppna takstolar inne
håller gärna även delar som är mera dekorativa och beskrivande än av 
betydelse för hållfastheten.

409. Tärna La (1853 ), Risbäck La (1859), Gillhov Jä (1870).
410. Lövestad Sk (1856), Nora Vs (1880), S. Rörum Sk (1887).
411. SandarneHs (1859), Hyby Sk (1877), Hällaryd Bl (1878).
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Öppen takstol var ett vanligt motiv i engelsk nygotisk kyrkoarki- 
tektur och förekommer inte minst i kyrkor ritade av Adolf Edelsvärd 
eller Ernst Jacobsson, där intrycken från engelska studieresor är tydli
ga.412 Skillnaden mellan ett rum som täcks av ett putsat tunnvalv, utan 
synliga punkter att fästa blicken vid, och ett rum med en rikt dekore
rad öppen takstol illustrerar förändringen i kyrkoarkitekturen under 
perioden. Överhuvud kom takstolens form att efter 1850! hög grad sty
ra formen på innertaket. Detta till skillnad från tunnvalvet som inte ger 
någon anvisning om att takstol alls förekommer. Att tredingstak blev 
vanligare än tunnvalv vid samma tid som polygonala korbyggnader 
blev vanligare än rundade visar en modeskiftning mot brutna istället 
för rundade former. Under 18 70- och 18 80-talen blev innertaken, utom 
tunnvalven, allt rikare dekorerade med bjälkar, konsoler och andra 
arkitekturdetaljer. Även tredingstak och andra vinklade innertak för
sökte man genom synliga och fritt spännande bjälkar ge något av sam
ma karaktär som finns i kyrkorum med öppen takstol.

Innertaket i Skinnskattebergs kyrka (Vs 18 6 6) är värt att lyfta fram. 
Det tio meter breda kyrkorummet täcks av stjärnvalv i trä, som är put
sade så att de från kyrkorummet framstår som murade (se fig. 21, 
206 ).413 Den avancerade konstruktionen sammanhänger sannolikt med 
kyrkans arkitekt Pehr Johan Ekman, som dels ledde restaureringen av 
Västerås domkyrka, med omfattande slagning av nya murade valv, dels 
grundade Ekmans snickerifabrik, med rik tillverkning av monteringsfär- 
diga trähus.414 Rika träinnertak finns också över centralkyrkor, främst 
de som är ritade av arkitekten Emil Langlet, med ribbor, vinklade ytor 
och transparenta glasade ytor som ersätter delar av träpanelen.415

Murade valv
Som innertak i ett knappt femtiotal nya kyrkor slog man murade kryss
valv. Nästan alla ligger i södra eller västra delarna av Skåne och mot
svarar lite mindre än hälften av landskapets nybyggda kyrkor.416 Deras 
tillkomsttider är relativt jämnt fördelade under perioden. Ett fåtal sten- 
välvda kyrkorum ligger utanför Skåne, nästa alla från åren närmast 
1890.4171 Norrland fick ingen ny kyrka murade valv före 1890-talet.418

412. T.ex. JonseredVg, ritad av Edelsvärd, och Vreten Vg, ritad av Jacobsson.
413. Liknande trävalv, fast mindre anslående, finns över korsmitten i Nosaby Sk 
och V. Vram Sk samt i Ersta kapell i Stockholm (1872), det senare putsat, de förra 
med synlig panel. Enklare valvformer fanns i Lundby nya Vg före ombyggnad på 
19 5o-talet (se t.ex. ATA: Kb-ritn. G 169:1, 3 och 11; Repetzky 2008 bild. s. 112).
414. Se t.ex. Arnshav otr. s. yf m.fl och Mohager otr. s. 1 zf.
415. T.ex. Malmö Caroli Sk (1880) och Erska Vg (1887, se Fönstrens form och 
material i kap. 8 nedan).
416. T.ex. St. Harrie Sk (1852), Uppäkra Sk (1864), V. Strö Sk (1877).
417. Kristinehamn Vt (1858), Appuna Ög (1887), Ny Vr (1889), Orlunda Ög
(1889), Årstad Ha (1890), S:t Johannes i Stockholm Up (1890). Murade valv fick
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Några nya kyrkor fick murat valv över koret men i övrigt träinnertak.* 418 419 
Såväl små som stora kyrkorum kunde få stenvalv.420 Stora spännvidder 
var dock svåra att övertäcka och kyrkorum med murade valv är ofta 
relativt smala, fördelade på korsarmar eller indelade av pelarrader. Näs
tan alla kyrkor med murade valv har pilastrar längs ytterväggarna. 
Endast någon gång utgår valven enbart från konsoler på en slät mur.421 422 423 424 
I åtskilliga, men långt ifrån alla, tar utvändiga strävpelare upp valv
trycket. Strävpelare, utöver tunna lisener, förekommer dock sällan på
andra än kyrkor med murade valv.

Kryssvalv med ribbor och stigande hjässlinjer är den i särklass van
ligaste murade valvformen. Ribblösa valv och stjärnvalv förekommer 
liksom murade tunnvalv, kupolvalv och nätvalv, men de är sällsynta.422 
Bland kryssvalven förekommer former från kupolvalv med enbart deko
rativa ribbor till att kuporna välver sig högt över ribborna.

Tidiga och sena valv från perioden skiljer sig något åt. Många av de 
tidiga valven har kraftiga ribbor med rätvinkliga hörn (fig. 103). Kapi
talen består av tre tegelskift, formande vulst, rak käl och platt. » Skval
lerhål« luftade valvsvicklarna423 och valvens planform är kvadratisk. 
Valven följer, särskilt i Skåne, senmedeltida förebilder. Det framgår 
tydligt i tillbyggda kyrkor, där medeltida valv och 1850- eller 1860- 
talsvalv förekommer sida vid sida, även om de nyslagna valven har 
rakare och mera symmetriska former.424

I sena valv från perioden är profilerade eller runda ribbor vanligare 
och kapitalen mera varierade (fig. 104). »Skvallerhål« saknas och val
ven är mera ofta rektangulära. Perfektionen i valvslagningen ökade. 
Formerna blev mindre grova och de smala ribborna gör att valven ser 
tunna ut. Skuggspelet i valvkuporna minskade. De yngre kyrkornas 
valv var säkert mer avancerade att slå, men av den mera skolade jäm
na kupningen anar man mindre av valvslagarnas möda än i de tidiga 
valven från 1850-talet.

även Garnisonskyrkan i Karlsborg Vg (1860) samt S:t Andrews anglikanska och 
S:t Josephs katolska kyrkor, båda i Göteborg, (1857).
418. Sundsvall Me (1894), Umeå stadVb (1894).
419. T.ex. Gudmuntorp Sk (18 61), Hyby Sk (1877), Sofiakyrkan i Jönköping Sm 
(1888).
420. I Kristinehamn Vr (1858) och Vedby Sk (1867) samt i Garnisonskyrkan i 
Karlsborg Vg (18 60) och Västerås domkyrka (vid 18 5 o-talets restaurering (sked
de de mera omfattande valvslagningarna före 1880-talet.
421. Appuna Ög (1887), Årstad Ha (1890).
422. Ö. Klagstorp Sk (18 68), V. Strö Sk (1877), L. Beddige Sk (18 8o). Några äldre 
kyrkor fick mindre vanliga valvformer vid om- och tillbyggnad, som Heda Ög 
(1858), Hållnäs Up (18 5 4) och Bosjökloster Sk (tornet 1858).
423. Om Kristinehamns kyrka skrev Brunius (i860 s. 18): »Genom dessa hål 
beredes en lindrig men nyttig luftvexling. Om sådana hål saknas i takhvalfven, stan
nar i svicklorna derofvanpå takdropp, hvilket förorsakar anfrätning och frostspräng
ning, hvadan instörtning blir, såvida ombyggnad försummas, en naturlig följd.«
424. T.ex. Ö. Hoby Sk (i860).
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De första murade kryssvalven från 1800-talets mitt slogs över till
byggnader till några kyrkor från 1840-talet.425 Valv slogs under 1800- 
talets mitt och senare del nämligen inte bara i nya kyrkor. I nästan lika 
många äldre, de flesta i Skåne, kompletterade eller ersatte man mura
de valv vid om- och tillbyggnad.426 Förebild för dessa tidiga valv torde 
ha varit restaureringsarbetena i Lunds domkyrka 1833-36, då valven 
reparerades, även om inget helt nyslogs. De leddes av Brunius, som även 
ritade flera av de första nya kyrkorna med murade kryssvalv.427 De välv
da kyrkornas utbredning sammanfaller också med det område i Skåne 
där Brunius var verksam och där han lärde upp byggmästare och där 
hans kyrkor togs till förebild för andra. Den sammanfaller emellertid 
även med de skånska tegelbrukens utbredning. Teglet var det för mura
de valv vanligaste materialet, vilket också kan kopplas till Brunius, 
eftersom han ökade tillgången till fullgott tegel i Skåne genom att själv 
anlägga tegelbruk.428

Pelarstödda innertak
I ett knappt sextiotal kyrkorum bidrar fristående pelare till att bära 
innertaket. Dessa förekommer främst i breda kyrkorum, men har ock
så utnyttjats av rent estetiska skäl eller för att bära sidoläktare som 
ökar sittplatsantalet. Pelarna är strikt symmetriskt placerade och mar

425. Vallkärra Sk (1845, ej bevarade), Asmundtorp Sk (1846, ej bevarade), Strö- 
velstorp Sk (1846).
426. T.ex. Hållnäs Up (1854), Ö. Hoby Sk (i860), SkänningeÖg (1876).
427. Tullstorp Sk (1846), St. Harrie Sk (1852), Kristinehamn Vr (1858 ) samt till
byggnaderna av Vallkärra Sk, Asmundtorp Sk och Växjö domkyrka Sm (1850).
428. Engman m.fl. 1991a s. 93-100.

Fig. 103. Fjärestad, Sk 
1863, interiör mot väster 
Gfr fig. 65). Murade 
kryssvalv var vanligast i 
Skåne. Valv från perio
dens tidigare del efterbil
dade gärna senmedel
tida valv i landskapet. De 
hade s.k. »skvallerhål«, 
kraftiga ribbor och 
kvadratisk planform.
Foto JL 2003.

Fig. 104. Ingelstorp, Sk 
1874, interiör mot väster. 
Murade kryssvalv från 
periodens senare del 
hade gärna lättare form 
än de äldre, var slagna 
på rektangulär plan, 
hade smalare ribbor och 
rikare formade kapital 
och saknade »skvaller
hål«. Foto JL 2002.
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kerar travéer efter samma rytm som fönstersättningen. De står paral
lellt med ytterväggarna och delar in långhuskyrkor i mittskepp mellan 
två raka sidoskepp, och centralkyrkor i ett mittrum innanför ett krets
format sidoskepp (se fig. 39 1-m, o-p, r-s, 35,43,138, 140).! kors- 
kyrkor kan pelarraderna brytas av tvärskeppet eller följa tvärskeppet 
ut i korsarmarna och, om markerat tvärskepp saknas, passera obrutet 
förbi korsarmarna eller stå i korsarmsöppningarna (se fig. 3 9 o-p, r-s, 
41,229, Z3 z ).429 Tvåskeppiga kyrkor eller kyrkor med fler än tre skepp 
förekommer inte under perioden och mittskeppet eller mittrummet är 
alltid högre än sidoskeppen.430

Pelarna bidrar till att upplevelsemässigt dela in rummet i olika delar 
och nyansera ljusförhållandena. De har också använts som uttrycksfulla 
medel för att väcka associationer såväl till klassicistiska tempel som 
medeltida katedraler och för att illustrera konstruktionens kraftspel. 
Sådana motiv kunde dock vara mera angelägna för arkitekten än för 
byggherren. I Hinneryd (Sm) avvisade församlingen år 1870 Överin- 
tendentsämbetets förslag för att de inritade »ståndarraderna « skulle 
göra kyrkan mörkare, skymma »en fri översikt av kyrkan« och för
sämra akustiken.431

De treskeppiga kyrkorna kan variera starkt. Sidoskeppen kan vara 
diskreta tillägg till mittskeppet som framstår som det egentliga kyrko
rummet. I några kyrkor är sidoskeppen närmast invändiga stödmurar 
för mittskeppet och reducerade till passager för att nå bänkkvarteren i 
mittskeppet.432 I flera kyrkor är sidoskeppen delade i två våningar av 
läktare med bänkplatser.433 I andra förberedde man dem för läktar- 
byggen som framtida utvidningsmöjlighet.434

Pelarstöden kan ha mycket olika form. Runda, åttkantiga, fyrkan
tiga, knippepelare och andra former förekommer. Ibland är de par- 
ställda.435 Alla har bas och kapital, men följer sällan någon tydlig 
konsthistorisk kolonnordning. Kraftiga pelarstöd var vanligast vid peri-

419. Nosaby Sk (1875), Värnamo Sm (1874), V. Ed Sm (1863) resp. Gällivare 
nya La (1882).
430. Asymmetriska ensidiga sidoskepp, som i Gustaf Adolf skyrkan i Stockholm 
Up (189z) förekom inte under perioden. En antydan till femskeppighet finns vid 
de med pelare avdelade korsarmarna i V. Ed Sm. Innertaket i Bodum Ån har sam
ma nivå över alla tre skeppen men sidoskeppen delas av läktare i två våningar.
431. Andersson B. 1986 s. 15, varur citaten hämtats. Motsvarande kritik fram
förde andra församlingar redan 50 år tidigare (Flodin 19933 s. 56f).
432. Boda Dr (18 $ o), Marsvinsholm Sk (18 67, se fig. 211-212), Örgryte nya Vg 
(1890).
433. T.ex. Njurunda Me (1862), Högby Öl (1871), Bräkne-Hoby Bl (1872) 
samt centralkyrkor som Askum Bo (18 80). Sådana lösningar, som hade äldre före
bilder, blev utmärkande för frikyrkor. Holmblad 2002 s. 61,91-123 m.fl.
434. Ritningarna för Vrigstad Sm (ATA: Kb-ritn. V 152:1), Ore Dr (ATA: Kb- 
ritn. O 21:4) och Vederslövs nya Sm (Ullén 19 81, bild s. é 1) anger läktare som inte 
eller endast delvis utfördes.
435. T.ex. Tåsjö Ån, Bodum Ån.
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Fig. 105 a-c. Olika typer 
av arkader med smala 
träpelare som delade 
många treskeppiga kyr
korum från perioden:

a. rak avtäckning,
b. antydd bågform 

genom snedsträvor,
c. antydd bågform 

genom dekorativa kon
soler. Principskiss JL.

Fig. 106. Häglinge, Sk 
1877, interiör, treskeppigt 
kyrkorum med smala trä
pelare, tunnvalv över 
mittskeppet och plant 
innertak över sidoskep- 
pen. Sakristian är inrymd 
i ett korutsprång, jfr fig.
90. Foto JL 2003.

odens början, men de blev sedan smäckrare. Rundbågar, spetsbågar och 
triangelbågar förekommer, men det vanligaste är att pelararkaderna har 
rak övertäckning (fig. 105a). Ofta antyds en bågformation genom kon
soler eller snedsträvor med dekorativ form mellan kapitalet och bjälk
laget (fig. 105 b-c). I de flesta är endast ytterväggarna murade medan 
pelarrader, innertak och eventuella läktare är en omfattande träkon
struktion. Murade pelare förekommer dels i kyrkor med murade valv, 
dels i ett par kyrkor med basilikaform.436 1 några kyrkor från början av 
1880-talet är pelarstöden av gjutjärn.437

Ett trettiotal, eller ungefär hälften av kyrkorna med pelarstödda 
innertak, kan sammanföras till en grupp. De utmärks av att pelarstö
den är smala, arkaderna övertäckta av ett horisontellt bjälklag, mitt
skeppet har tunnvalv eller ibland tredingstak samt sidoskeppen plant 
innertak (fig. 106 ).438 Den bärande trästolpen kan vara synlig, men har 
ofta en tunn panelinklädnad. » Högmurar« saknas. Medan tunnvalven 
utgår direkt från bjälklaget har tredingstaken vertikala väggar, som är 
panelade på samma sätt som innertaket. Takstolen är bredare, men 
skiljer sig ofta inte mycket från dem över enskeppiga kyrkor (fig. 107). 
Sådana kyrkor förekom över hela landet under hela perioden. De går 
tillbaka på nyklassicistiska kyrkorum som med samma takform men

436. T.ex. Uppåkra Sk, Bräkne-Hoby Bl, Nora Vs.
437. V. Ryd Ög, S:t Pauli i Göteborg Vg, Öggestorp Sm.
438. T.ex. Hamrånge Gä (1854), V. Torsås Sm (1873), Hassle Vg (1879).
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Fig. 107. Principskiss av 
treskeppigt kyrkorum 
med träpelare i tvärsnitt. 
Takstolen kan vara av 
samma typ som i andra 
kyrkor, jfr fig. 96. JL.

Fig. 108 a-b. Serlianamo- 
tivet. I tvärsektion formar 
många treskeppiga kyr
korum från perioden 
samma s.k. serlianamo- 
tiv - en båge mellan två 
raka bjälklag - som bl.a. 
förekommer i några 
samtida kyrkors ljud
gluggar. Principskiss JL.

kraftigare kolonner i sektion formar ett så kallat serlianamotiv (fig. 
108 ).439 Med Gärdserums kyrka (Sm 1853 ) introducerades de smala 
pelarstöd och den delvis framträdande träkonstruktion som utmärker 
kyrkotypen (se fig. 185 ).

Till en annan men mindre grupp kan några kyrkor sammanföras, 
för vilka Härnösands domkyrka (Ån 1846) varit en viktig förebild, 
åtminstone vad gäller smala runda kolonner och tunna rundvälvda 
bågar.440 De tydligt »nygotiska« kyrkorna kan också sammanföras 
genom vissa likheter. Dels gäller det sådana kyrkorum som täcks av 
murade kryssvalv, dels sådana som har öppen takstol, basilikaform och 
likheter med många engelska nygotiska kyrkor.441 En grupp central
kyrkor bildar ytterligare en typ.442

Pelarraderna möjliggjorde breda kyrkorum där ljuset i mittskeppet 
dock kunde bli otillräckligt, särskilt om läktare upptog sidoskeppen. 
Det bör vara den viktigaste förklaringen till att ett knappt tjugotal kyr
kor fick basilikaform, där mittskeppet eller mittrummet var betydligt 
högre än sidoskeppen och hade ljusinsläpp i ett klerestorium, vars väg
gar delade takfallet.443 1 Bräkne-Hoby (Bl 187z) är dessa fönster läk
tarnas enda dagsljuskälla (fig. 109-110). Klerestoriet hade dock även 
andra arkitektoniska kvaliteter och var ofta av stor betydelse för rums
upplevelsen. Basilikaformen återkom under perioden efter att endast 
någon gång ha använts i svenska kyrkor sedan medeltiden.444 Den kun
de användas för både sten- och träkyrkor.445 Innertakskonstruktionen

439. Folkärna Dr (18 5 3 ). Äldre exempel är VänersborgVg (1784) och Kumla Nä 
(1834, före branden 1968). Serliana (palladiomotiv, venetianskt fönster) avser tre
delade öppningar där mittpartiet kröns av en båge och sidopartierna av rakt bjälk
lag. Sjöström 199z behandlar motivet i bl.a. ljudgluggar i svenska kyrkor.
440. Åsele La (185z), Njurunda Me (1862), Nora Vs (1880). Se Sjöström 1998 
s. 69b
441. Uppåkra Sk (1864), Vedby Sk (1867), Höja Sk (188z) resp. Hagakyrkan i 
Göteborg (1859), Nosaby (1875), Hy by Sk (1877). Jfr även anglikanska Church 
of St. Peter and St. Sigfrid (Engelska kyrkan) i Stockholm (1866).
44z. T.ex. Öggestorp Sm (1883 ), Gladhammar Sm (1886), Hällaryd Bl (1878).
443. T.ex. Bräkne-Hoby Bl (18 7 z), Byske Vb (18 7 z), Stensele, Sofakyrkan i Jön
köping Sm (1888).
444. T.ex. Genarp Sk (1593), Skällvik Ög (ombyggd 1593), Habo Vg (1723), 
Fredrikskyrkan i Karlskrona (1758), Hedvig Eleonora i Stockholm (färdigställd 
1737). Åsele La (185z) var den första uppförda basilikan under 1800-talet.
445. Stensele La (18 8 6) är en träkyrka med basilikaform.
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Fig. 109. Bräkne-Hoby, Bl 
1872, interiör. Muralmål- 
ningarna utförda 1959 av 
Paul Höm som ersätt
ning för samtidigt bort
tagna ursprungliga mål
ningar av Svante Thulin. 
Foto JL1999.

Fig. 110. Bräkne-Hoby, Bl 
1872, norra läktaren mot 
öster med ursprunglig 
målad väggdekor. Läktar- 
våningen saknar fönster 
och har klerestoriet som 
främsta dagsljuskälla, jfr 
fig. 109. Foto JL 1999.

över mittskeppet brukade vara lätt och klerestoriemurar som bär mura
de valv förekom först vid periodens slut.446 Då förekom också kle- 
restorier som framgick i interiören, men i det yttre endast var fönster- 
försedda takkupor.447

Antalet treskeppiga och andra pelarindelade kyrkorum från 1700- 
talets senare del och 18 oo-talets förra hälft är relativt obetydligt. Desto 
fler sådana tillkom från 1840-talet till början av 1900-talet, varav fler
talet mellan 1850 och 18 90.448 Liksom korskyrkorkan därför treskep-

446. S:t Johannes i Stockholm (1890). Jfr även Floda Sö (ombyggd 1888). iAse- 
le La och Njurunda Me var pelarrader och klerestorium i trä, kyrkans yttermurar i 
sten.
447. Lundby nya Vg (1886, ATA: Kb-ritn. G 169:1-3), Repetzky 2008 s. 112, 
117 m.fl.
448. Risinge nya Ög och Härnösands domkyrka Ån är några av de första från 
1840-talet. Se Sjöström 1998a s. 69L
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piga kyrkor sägas vara utmärkande för det sena 1800-talets kyrkoar- 
kitektur.

Allmänt om innertakets form
De allra flesta innertaken byggdes i trä, vilket kunde innebära stora trä
konstruktioner innanför en kyrkas yttermurar, särskilt om rummet 
hade pelare och klerestorium. Innertakets utformning blev väsentligt 
mer avancerad än tidigare. Putsade tunnvalv, som var vanliga ännu ett 
tag efter 1850, efterträddes av alltmera dekorativa takformer, som 
vinklade innertak, ribbvalv och synliga takstolar, vilka i ett mera mar
kant linjespel uttryckte mer av form och konstruktion. Att det emellertid 
inte var den egentliga bärande konstruktionen man ville visa, utan sna
rare en bild av den, framgår av sättet att bygga in tredingstakens tak
fot eller endast låta delar av takstolen vara synlig.

Murade valv, tredingstak och treskeppiga kyrkorum, ibland med 
basilikal form, blev inslag som åtskiljer kyrkorna från 1800-talets sena
re och förra del. Murade valv förekom i Skåne och blev mot periodens 
slut vanligare även i andra kyrkor, men förekom före 1890 ännu inte i 
Norrland. Motsatt förhållande gäller för hur länge flacka trätunnvalv 
levde kvar. I övrigt är de geografiska och kronologiska skillnaderna 
inte så tydliga för innertakets utformning utöver en mera allmän utveck
ling mot mera förfinade innertak med tydligare dekorativ verkan och 
en mera komplicerad konstruktion. Ett nytt och viktigt inslag var över- 
ljusbelysningen genom klerestorier eller takfönster. Därigenom avspeg
lar kyrkoarkitekturen det intresse för atrier och andra ovanifrån belys
ta rum som fanns under 1800-talets senare del.449

Innertakets utformning uppmärksammades i tidens föreskrifter 
för kyrkobyggnadernas utformning. Eisenachregulativet anger att trä
innertak är akustiskt gynnsamt som övertäckning, men att det inte 
skall ge sken av stenvalv. Altarrummet skall dock alltid ha kraftig 
övervälvning.450 Sjögren tog 1870 upp träinnertak på nakna träpela
re som exempel på brist på monumentalitet och kyrklig värdighet. 
Med tillfredsställelse fann han att man i nya kyrkor inte längre behöv
de befara att få se » hvitmenade eller hvitmålade brädhvalf, som äfven 
i sin bästa utstyrsel icke kunna förneka sin egenskap af carricaturer, 
de der fått inträde på ett område som för dem bort vara fridlyst«. Han 
förordade stenvalv, men om resurser saknades slopade man hellre 
innertaket och lät takstolen vara synlig. Förebild var den samtida eng
elska kyrkoarkitekturen som på många sätt var »väl egnad att tjena 
oss till förebild« där lösningen »utesluter all tanke på, att det skulle 
innebära endast en nödfallsutväg«.451 Allmänna anvisningar 1887

449. Grandien 2.000 s. 2.14! m.fl. (se Fönstrens placering i kap. 8 nedan).
450. Eisenachregulativet punkt 4 (Langmaack 1971 s. 272).
451. Sjögren 1870 s. 12.
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förordade också stenvalv »hvilken betäckning städse måste betraktas 
såsom den solidaste och mest monumentala«, men om ekonomin, 
grundens bärförmåga eller »svårigheten att för vidsträckta skepp till
godose akustikens fordringar« hindrade kunde ett »rigtigt konstrue- 
radt och arkitektoniskt utbildadt trätak« inge nästan samma värdig
het. Engelska innertak med bjälkar, spetsbågiga takstolar, färg och 
förgyllning åstadkom »en viss högtidlighet och en kraftfull verkan« 
samtidigt som kontrasten framhävde koret, eftersom detta alltid bor
de vara välvt. Om takstolen öppnades kunde sidomurarna göras tun
nare och lägre än när man slog murade valv, men det fick bara ses som 
en nödlösning. För träinnertakets form var »den brutna att föredra
ga framför den horizontela eller plafondformen, likasom äfven fram
för de flackt, rundade eller spetsbågiga tunnhvalfsformerna«. Imita
tioner av stenvalv förkastades. En sådan »skrymtaktighet och tank
lös vanvördnad för det kyrkligt värdiga « höll dock på att ersättas av 
ett » sinne för rent material utan öfverklistring med kalkputs, gips eller 
dylika surrogat«.452

Dekor
De flesta kyrkorna, särskilt de från periodens början, saknar annan 
dekor än vad som ingår i inredning, taklister eller eventuella kolonner. 
Med tiden blev dekorerade kyrkorum vanligare, men ännu under 1880- 
talet var dekoren i de flesta kyrkorum sparsam. Efter 1890 blev deko
rerade kyrkorum mera allmänna.

Kyrkornas inre har ofta målats om flera gånger, ibland redan efter 
några år, varför det är svårt att fastställa den ursprungliga färgsätt
ningen. Kaminer, som installerades i många kyrkor under senare delen 
av 1800-talet, smutsade ned och motiverade tidigt ommålning. Under 
1890-talet målningsdekorerades många kyrkorum från 1800-talet för 
att man uppfattade dem som kala och det kan vara svårt att avgöra om 
dekoren är ursprunglig eller ett senare tillägg. I andra interiörer, där 
färgsättningen framstår som ursprunglig, är den en rekonstruktion från 
sent 1900-tal, vars trohet mot originalet kan skifta.

I flertalet kyrkor med dekorativa inslag var de koncentrerade till 
altarväggen, koret eller omgivningen kring triumfbågen, det vill säga 
fonden i rummet. Det var ett sätt att markera korpartiets betydelse, 
men sannolikt också en fråga om traditioner och kostnadspriorite- 
ringar. Med tiden blev det allt vanligare att dekoren även berörde andra 
delar av kyrkorummet.

Innertaken fick, som nyss behandlats, rikare form. Förutom mura
de valv och öppna takstolskonstruktioner, som nämnts ovan, förekom 451

451. Allmänna anvisningar 18875.35-37. Träinnertak över långhuset och murat 
valv över koret blev det vanliga i kyrkor från efter 1890, som Skagershults nya Nä 
(1896), Lyse Bo (191z).
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förkroppade valvstrålar, listverk och kassetter, som enbart var deko
rativa. Innerväggarna försågs med dekor eller ornament i relief (se fig. 
z12). Klassicistiska föregångare fanns, men dekoren blev mera omfat
tande eller tydligt medeltidsinspirerad, som grunda nischer, bågfriser, 
medaljonger, akantusrankor, profilerade omfattningar kring muröpp
ningar eller, i träkyrkor, dekorativt lagda paneler och vägglister. Moti
ven kunde vara i tegel, trä eller stuck eller enbart illusoriskt målade på 
en slät yta. Målade inskrifter, främst över korbågen med bibelcitat eller 
liturgiska satser som »helig helig helig är herren zebaot« eller 
»ära ware gud i höjden «,453 var vanliga redan vid 1800-talets mitt, 
men hade olika regional spridning och tycks ha varit vanligast i Små
land (se fig. 3 5, z 15). Dekorerade golv blev, främst i Skåne, ett karak
teristiskt inslag under 1800-talets senare del, där mönsterlagda kera- 
miska plattor eller tegel följer gångar och öppna ytor. Detta, enligt 
Allmänna anvisningar, för att »erinra om att ’stället der du står är he
ligt’«.453 454 Trägolven är enklare. Färgade fönster förekom, men nästan 
bara som olikfärgade rutor dekorativt lagda intill varandra medan mera 
sammansatta motiv var ovanliga (se Fönstrens form ocb material i kap. 
8 nedan). Flera författare kritiserade det skarpa ljuset genom kyrk
fönstrens rena vita glas och förordade färgat glas, mattslipat glas, butelj- 
glas i mönstrad blyfattning eller helst glasmålningar där ljuset tycktes 
komma från kyrkans eget »inre« och inte utifrån.455 Ullman beskrev 
1863 ljusskimret i ett kyrkorum med glasmålningar som »[...] när 
afton- och morgon-rodnad i nordens sommarnatt möta hvarandra och 
blanda sina färgtoner i ljuflig endrägt. Det är bönens, andaktens, be- 
grundningens stilla, mystiska dager.«456

Även om färgsättningen är svår att undersöka följer här några exem
pel. Trollhättans kyrka (Vg 1862) var enligt en samtida beskrivning 
målad med limfärg på väggarna, bruten i bärnstensgult (» ambra «), lju
sare på bågar och pilastrar, medan innertak och inredning målades i oli
ka toner av »ljus ekfärg« med ornering i rött och blått.457 Färgsätt
ningen i Bräkne-Hoby (Bl 1872) beskrevs 1941 som »gröngrått och 
chokladbrunt med kvaderimitation och brokig dekorering« (se fig. 
iog-iio).458 1 Snöstorp (Ha 1883 ) var väggarna vitkalkade ovanför 
en gråmålad bröstning, innertaken målade i gråblått, vissa detaljer för
gyllda och bänkinredningen ådringsmålad efter mönster av ekträ.459 
Alla tre kyrkorna kan beskrivas som arkitektoniskt avancerade för sin 
tid. Den sista visar dock den klassicistiska ljusa färgtradition med

453. Inskrifter i Källa nya Öl (1888) resp. Vederslövs nya Sm (1880).
454. Allmänna anvisningar 1887 s. 83.
455. Sjögren 1870 s. 15, Allmänna anvisningar 1887 s. 51 och yof. Se även Ull
man 1874 s. 78.
456. Ullman 1863 s. 40.
437. Edelsvärd 1863 s. 143h
458. AndersonW. 1941 s. 17.
459. Andersson C. M. 1983 s. 34h
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Fig. ni. Tådene, Vg 1880, 
innerdörrar med träåd- 
ringsmålning. Foto JL 
2002.

Fig. 112. Boda, Dr 1850, 
korets valv med målad 
himmel, Gudsöga och 
putti samt väggmålning 
med skenarkitektur. Foto 
JL 2001.

ådringsmålad inredning (fig. in) som tycks ha varit det vanligaste 
under perioden. De vita kyrkorummen kunde kritiseras för att ge ett 
» kyligt, tröttande och frånstötande intryck « till skillnad från rum med 
»mildare, varmare färgton«.460 Ljusdagern bländade och gjorde »en 
klar genomskådning af det inre omöjlig« till skillnad från äldre kyrkor 
med vördnadsbjudande huggstensytor.461 Borlunda kyrka (Sk 1868) 
har blottat väggtegel, där en del stenar har varit bemålade, varigenom 
dess »inre murytor i fogstruken tegel af olika färger, hvilka blifvit sam
manställda till musiviska mönster, göra en god effect«,4621 andra är teg
let endast frilagt i pelare, pilastrar och valvstrålar.463 Ovanligt välbe- 
varade och rikt bemålade kyrkorum har Almesåkra (Sm 1867, se fig. 
215) och Hyby (Sk 1877).

Från 1880-talet finns några bevarade interiörer som återger den 
ursprungliga färgsättningen, även om dessa också är kyrkor som särskil
jer sig från flertalet. Eriksbergs nya kyrka (Vg 1885, se fig. 243-244) 
har grovt marmorerade väggytor kontrasterande mot varandra, träkyr
kan i Nykyrka (Vg 1887, se fig. 247) synlig träådring under tunn lasyr 
med enstaka målade färginslag och S:t Johannes i Stockholm (Up 1890) 
figurativa valvmålningar i stort format. Figurativa målningar förekom 
även tidigare men var ovanliga (fig. 112 ).464 Istället bestod den målade

460. Ullman 1874 s. 78.
461. Brunius 1861 s. 3, varifrån citatet (om Källstorp Sk) är hämtat, och s. 4 (om 
Värnhem Vg).
462. Sjögren 1870 s. 13 (tryckfelet korrigerat). Teglet frilädes åter 2001 men 
bemålningen rekonstruerades inte.
463. V. Skrävlinge Sk (1863 ), S:t Johannes i Stockholm Up (1890).
464. T.ex. i Västergötland av Anders Gustaf Ljunggren (Beerståhl 1977). De 1959
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Fig. 113 a-b. Sluten och 
öppen bänkinredning.
Den senare följer här 
Edelsvärds typritning från 
1859. Att slopa bänkarnas 
dörrar med lås och rad
nummer blev ett viktigt 
inslag efter 1800-talets

dekoren av kvaderstensmönster och bårder med geometriska eller vege
tativa former, gärna sparsamt förekommande men för helhetsverkan 
strategiskt placerade. Målad ornamentik eller synligt murverk i olika fär
ger kunde förordas, inte som »prakt eller rikedom« men mellan det och 
»den outsägliga torftighet, som under benämningen af ’enkelhet och 
flärdlöshet’ karakteriserar flertalet af våra kyrkor finnes emellertid ett 
vidsträckt fält för tillmötesgående af äfven ganska olika önskningar «,465

De flesta kyrkorna fortsatte alltså den klassicistiska traditionen 
sedan åtminstone mitten av 1700-talet med ljusa och sparsamt deko
rerade kyrkorum. Emellertid började målad dekor åter bli vanlig under 
perioden och en tydlig utvecklingslinje mellan 1850 och 1890 var att 
interiörerna i nya kyrkor gick från ljusa rum i vitt och grått till mörka 
med målad rik dekor.

Bänkinredning
En viktig nyhet i kyrkorummet under perioden var att bänkdörrarna 
slopades (fig. 113 ). Nästan alla nya kyrkor från 1850-talet har sluten 
bänkinredning, det vill säga dörrar som tillsluter bänkraderna mot 
gångarna, så som länge varit regel i sockenkyrkor. Men från 1860-talet 
finns flera kyrkor med öppna bänkar utan dörrar och i kyrkorna från 
18 80-talet är det istället endast ett par få som har bänkdörrar.466

Öppna bänkar tycks inte ha slagit igenom tidigare i Skåne än i andra 
landskap och i kyrkor där Brunius var arkitekt byggdes bara slutna 
bänkar. Skånska exempel finns från 18 80-talet på att församlingen helt 
eller delvis drivit igenom bänkdörrar trots att öppen bänkinredning var 
föreslagen.467 I några kyrkor var endast de främsta bänkarna slutna,

nedknackade målningarna i Bräkne-Hoby Bl av Svante Thulin från 1871 tycks, lik 
som Måns Jönssons målningar i Kyrkhult Bl från 1872, efterbilda Thorvaldsens 
apostlaskulpturer i Köpenhamns domkyrka från 1829 (Villgrund 1957 s. 339; 
Bjurklint otr. s. 29 ). Se även Brander Jonsson 1994 s. 67-73 om inställningen till 
konst i kyrkorummet under 1800-talets senare del.
465. Allmänna anvisningar 1887 s. 94b
466. S:t Pauli i Göteborg Vg (1882, Lundberg Bert. 1982 s. 27, Repetzky 2008 
bild. s. 134f), Appuna Ög (1887), Gessie Sk (1888) fick bänkdörrar. Vid restau
reringar under 1900-talet har man i många äldre kyrkor återinfört sluten bänkin
redning, medan öppna bänkar eller stolar har dominerat i nya kyrkor.
467. Gessie Sk (Frostin 1959 s. 17, 23); Kvidinge Sk (1886), där bänkarna blev 
öppna mot mittgången men slutna med bänkdörrar mot tvärgangarna (Jönsson 
1986 s. 3).
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Fig. 114. Gudmuntorp, Sk 
1861, interiör mot vaster. 
Herrskapsbänken i den 
första raden har dörrar. 
Övriga bänkar är öppna 
och har gavlar av gjut
järn. Foto JL 2000.

med vapensköldar på dörrarna avdelade till herrskapsbänkar (fig. 
114).468

Gavlarnas form kunde variera mera, när de inte skulle bära en dörr 
med gångjärn (fig. 115-122). Ofta blommade gavlarna uti dekorativt 
sågade mönster. Asymmetriska former var vanliga. I några bänkinred
ningar förekom gavlar i järn eller genombrutna ryggstöd och sitsar (se 
fig. 114,119-r 20 ).469 Ibland återkom bänkar med likadan form i nära
liggande kyrkor (se fig. 116, 121-T22).470 De öppna bänkarna samla
des på traditionellt sätt till kvarter genom att främsta och bakersta bän
karna försågs med skärmar. I Värnamo (Sm 1874) är skärmarnas hörn 
elegant rundade på samma sätt som i en del slutna bänkkvarter (se fig. 
121 ).471

I slutna bänkinredningar var gavlar och dörrar sammanfogade till 
en lång sidoskärm så som varit vanligt under 1800-talets förra hälft. 
Men inte sällan försåg man nu gavlarna med ett rundat eller skulpterat 
krön som bröt den horisontella linjen och tydligare markerade gavlar
na (fig. 123-^25, se även fig. 127).

468. Trollenäs Sk (1861), V. Strö Sk (1877).
469. Bänkgavlar i järn finns i Gudmuntorp Sk (1861), Ignaberga nya Sk (1887) 
och tidigare i Oskarshamn Sm (t876, Rockström 1956 s. 221), genombrutna
ryggstöd i Torbjörntorp Vg (18 71), Åsarnegamla Jä (18 7 8) och Gäxsjö Jä (18 8 6). 
47°. Jfr t.ex. Ut by Vg (1872) och Tranum Vg (1874), S:t Johanneskyrkan i Göte
borg Vg (1866) och Askim Vg (1879) resp. V. Ed Sm (1863) och Dalhem Sm 
(1878).
471. Jfr t.ex. Korsberga Sm (1857).

I42 47O NYA KYRKOR



Fig. 115-120. Öppen 
bänkinredning, exempel 
från olika kyrkor. Utan 
bänkdörrar ökade varia
tionsmöjligheterna.

115. Näskott, Jä 1878.
116. Utby, Vg 1872, en 

gavelform som är vanlig i 
traktens kyrkor.

117. Vistorp, Vg 1882.
118. Källstad, Ög 1869.
119. Vreten, Vg 1873.
120. Ignaberga nya, Sk 

1887.
Foto JL1996-2002.

Att öppen bänkinredning slog igenom i kyrkorna under perioden 
hade flera orsaker. Ett bidrag var säkert Edelsvärds tidigare nämnda 
artikel om kyrkornas inredning i Tidskrift för byggnadskonst och ingen- 
iörvetenskap 1859 som lyfter fram en serie missförhållanden och före
slår förbättringar. Den är polemisk men ger en livfull skildring av ett 
befolkat kyrkorum:

Bänkdörrar i kyrkor äro ett oting, som alstrat de största olägenheter och 
på det starkaste motverka en sedlig och ostörd kristlig gudstjensts hål
lande. Ett bevis för detta påstående anses måhända utom tidskriftens 
område, men då saken utgör ett så vigtigt moment i fråga om kyrkors 
inredning, så anse vi för vår pligt att åstadkomma en sådan bevisning.

De olägenheter som här möta, och hvilka hvar man fattar, ligga i 
följande omständigheter:

i :o. Är det vidrigt att sälja platser till Guds hus, hvilket säljande 
t.o.m. har urartat till auktioner.
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Fig. 121-122. Öppna bän
kar av snarlik typ.

121. Värnamo, Sm 1874, 
bänkinredning med run
dade ytterhörn, på sam
ma sätt som förekom i 
slutna bänkinredningar 
som i fig. 123.

122. Norra Vånga, Vg 
1876, bänkinredning 
med likadant profilerade 
gavlar som i Värnamo, 
fast utan t.ex. dekorlist.

Foto JL 2002-2003.
2:0. Bänkrums-ägare passa sällan på tiden, ty de anse sig säkra 

om sin plats; de störa vid sin sena ankomst andakten hos många, 
synnerligast de på gångarne stående. De utköra, midt under pågåen
de Gudstjänst, personer som händelsevis äro inkomne i bänken och 
icke äro försedde med ’nyckel’.

3 :o. Flere platser blifva tomma om bänkrumsägarne icke infinna 
sig, under det att de på gången stående plågas af trötthet och brist på 
utrymme.

4 :o Personer frestas att begagna falska nycklar, hvilket leder till 
förargelse och ej sällan till trätor.

5 :o. Oriktiga nycklar begagnas stundom, låsar gå sönder, oväsen
de och obehag uppstå, som störa hela Gudstjensten.

6:0. Ägare kunna ibland hafva glömt nyckeln hemma, hvarige- 
nom störande konversationer och förklaringar uppstå i templet.

7:0. Äfven händer att mera djerfva åhörare, för att erhålla sitt
plats och undgå trängsel å gångarne, klifva öfver låsta dörrar och 
hjelpa andra att göra sammalunda.

8:0. Under Gudstjensten förekommer nästan beständigt igenslå
endet af dörrar, hvilket jemte rasslet af lås och nycklar är i hög grad 
störande.

9 :o. Predikanten kan icke annat än på det obehagligaste störas af 
allt detta buller och dessa uppträden.

10:0.1 och för dörrarnes uppsvängning ställas bänkarne vanligen 
å särskilda, öfver golfvet upphöjda planer, hvilket dels är fult, dels, 
jemte dörrarne med deras beslag och underhåll, utgör en icke så obe
tydlig kostnad, hvilken svårligen kunnat sämre användas.

Vi sluta med detta jemna tiotal. Hvem kan förneka tillvaron af 
dessa olägenheter? och hvilka fördelar vinner man väl för det dyr
köpta obehag, som generation efter generation i och för denna an
ordning fått vidkännas? Jo, se här den stora fördelen: ’Kyrkan får 
inkomsten’. Denna grund äger dock icke nog giltighet, att man har 
rätt derför uppoffra det väsentliga, det som just utgör kyrkors ända
mål, nämligen beredandet af tillfälle till en stilla och andaktsfull 
Gudstjenst. Inkomsterna måste sålunda anskaffas på ett annat sätt, 
värdigare den kristna församlingen, hvarom det åligger Socken-
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nämnd och Kyrkoråd att bestämma. All företrädesrätt till gifna plat
ser bör inom kyrkan upphöra, ty hufvudsaken får ej uppoffras för
bisaker.

Fig. 123-125. Sluten bänk
inredning, olika exempel.

123. Forsheda, Sm 
1866, med rak överkant.

124. Kville, Bo 1865, sti
gande bänkrader på söd
ra läktaren med en 
mindre vanlig form.

125. Ingelstorp, Sk 1874, 
med gavlarna markera
de.

Foto JL 2002-2005.

Har man erkänt detta, så skall man ock snart erkänna obehöflig- 
heten och skadligheten af de slutna bänkarne. För dem, som vid kyr
kobyggnader vilja göra en sådan öfvertygelse gällande, lemna vi föl
jande anvisning på bänkar utan dörrar: |-----].472

Det är lätt att konstatera att den mesta kritiken inte syftade på just 
bänkdörrarna, utan på att man reserverade sittplatser, tog ut hyra för 
dessa och reglerade tillträdet med lås och nycklar. De för dörrarna rele
vanta invändningarna gällde slamret och materialkostnaden. Fogat till 
artikeln finns en typritning till en öppen bänk som med hatthylla och lu
tande ryggstöd tog hänsyn till funktion och ergonomi (se fig. 113 b).473 
Edelsvärd kritiserade nämligen också bänkarna för att i allmänhet vara 
» mycket obeqväma, med vertikala ryggstöd och horisontela sittsar «.474 
Måtten han rekommenderade, cirka 50 cm per person och 80 cm per 
rad, överensstämmer i stort med Överintendentsämbetets Allmänna 
anvisningar 18 87.475

J. M. Sjögren tog inte upp bänkdörrarna i sitt tryckta prästmötes- 
föredrag Om kyrko-arcbitektur 1870, men förordade däremot »att 
man i dem kan beqvämligen sitta, stå och knäböja«.476 Överintendent- 
sämbetet anvisade 1887 att bänkarna skulle vara öppna, gärna utan 
dörrar och helst formas efter förebild av medeltida korstolar, men bekla
gade att de istället inte sällan liknade »trädgårdssoffor, konsert- eller 
värdshusbänkar - ett högst profant ingrepp i våra kyrkor, som ej må 
fördragas«.477 1 övrigt betonade man en lagom bekvämlighet:

47z. Edelsvärd 1859a s. zi.
473. Edelsvärd 1859a s. zz. Även avbildad i Linde Bjur 1999 s. 301.
474. Edelsvärd 18593 s. zo.
475. Edelsvärd 1859a s. zz anger 1,7-1,8 resp. z,75 fot. Allmänna anvisningar 
1887 s. 17 och 81 anger 0,50-0,55 resp. 0,80-0,88 m (0,45 kvm för män ochoto 
kvm för kvinnor).
476. Sjögren 1870 s. 18.
477. Allmänna anvisningar 1887 s. 81.
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Sittbänkarna i en kyrka böra vara beqväma, men endast till en viss 
grad, enär här ej är fråga om platser för njutandet af angenämt sjelfs- 
våld, utan om vistandet i Guds hus som bör vara förenadt med vär
dighet och allvar, hvarförutan intresset för och begreppet om kyrklig 
takt snart slappas. Då emellertid gudstjensten fordrar ett längre sit
tande på samma plats, blifver nödigt, att bänkarne göras, om icke 
beqväma efter salongsbegrepp, åtminstone sådana, att kyrkobesö- 
karne, särdeles de äldre, svaga eller sjukliga, icke lida men af det tem- 
ligen långa stillasittandet. Bänken måste derföre vara lämpligt anord
nad icke allenast beträffande sittbräde och ryggstöd, utan äfven med 
hänsyn till stående och knäfall, hvarförutan andakten lätt störes.478 479

Både Sjögren och Överintendentsämbetet förordar utrymme för knä
fall i bänken. Edelsvärds ritning i Tidskrift för byggnadskonst och ingen- 
iörvetenskap nämner inget om detta och anvisar istället utrymmet under 
sittbrädan till hylla för huvudbonader. Seden med knäfall i kyrkbän
ken under vissa gudstjänstmoment föll allmänt ur bruk under 1700- 
och 1800-talen men var inte helt bortlagd och uppmuntrades gärna 
från kyrkligt håll.474 Från 1800-talets andra hälft förekommer såväl 
bänkar med som utan hatthylla under sittbrädan.480

Av de kyrkor Edelsvärd var arkitekt för följde Jonsered (Vg 1860) 
idéerna medan han tydligen haft svårare att få gehör i de större, som 
Hagakyrkan i Göteborg (Vg 1859), där bänkarna har både dörrar och 
lås.481 Under 1800-talets andra hälft upphörde successivt principen med 
i förväg fördelade bänkrum och bänkhyror, motiverad av sociala och 
teologiska skäl.482 Bänkar utan dörrar och nummer blev ett uttryck för 
att placeringen var fri.483 Samtida engelskt kyrkobyggande, där öppna 
bänkar förekommit sedan 1840-talet bör ha varit förebild.484 Även i

478. Allmänna anvisningar 1887 s. 79b
479. Se t.ex. Enochsson 1949 s. 39, Ullman 1897 s. 123h Rohde 1923 s. 64.
480. I Askum Bo (1880) har bänkarna på ena sidan hatthylla medan de andra 
saknar sådan. Är denna olikhet ursprunglig avspeglar den seden med mans- och kvin- 
nosidan i kyrkorummet (om seden, se Bexell O. 2003 s. 15).
481. Låsen i Hagakyrkan i Göteborg Vg är ännu bevarade men utan funktion. Jon
sered Vg saknar bänkdörrar (se Edelsvärd 18 60 s. 13 of som meddelar att man följt 
föreskrifterna i Edelsvärd 1859a). Ritningarna för Trollhättan Vg angav dock bänk
dörrar (Edelsvärd 1863 pl. 27).
482. Se Gustafsson B. 1950 s. 36-105 samt t.ex. Johansson B.-I. 1997 s. 287h 
Bexell O. 2003 s. 15, Jarlert & Lindblad 2005 s. 72b Jfr t.ex. Ullman 1863 s. 47: 
»Kyrkan är en allmännelig kyrka. Den får för ingen vara otillgänglig och sluten; 
enhvar är välkommen i dess sköte.«
483. I t.ex. Hyby Sk (1877) och Hällaryd Bl (1878) upphörde bänkdelningen i 
samband med nybyggnaden. Att bänkfördelning kunde fortsätta även i nybyggda 
kyrkor med öppen bänkinredning visar Billinge Sk (1865) och Kinne-Kleva Vg 
(1870) som ännu 1897 resp. 1892 hade bänkfördelning (Gustafsson B. 1950, för
teckningar s. 88f, not 5, och s. 92, not 8). I Stockholms kyrkor avlägsnades dör
rarna efter krav om förbättrad utrymning 1889 (Roosval m.fl. 1927 s. 433 ).
484. Johansson B.-I.1997 s. 287.
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Sverige hade sådana funnits, men det nya var att de inte bara användes 
för undanskymda läktarplatser och fattiga kapellförsamlingar (se fig. 
18 8) utan även i påkostade sockenkyrkor och stadskyrkor.

Bänkkvarteren var fördelade på var sida om en mittgång, så som 
varit tradition, men under perioden blev även sidogångar längs väg
garna vanliga, eller markerades åtminstone på planritningen (se fig. 
104,114, 22.4). Före 1850 var sådana sällan utritade.485 Under 1850- 
och 1860-talen markerades sidogångar allt oftare, främst i breda kyr
korum,486 men ännu på 1880- och 1890-talen var detta inte själv
klart.487 Ett par exempel finns även på kyrkor med enbart sidogångar 
utan mittgång.488 Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar föror
dar dock mittgång för att den ger högtidligare prägel, underlättar till
trädet till bänkarna och kan utnyttjas för stående eller extrastolar »vid 
ett ovanligare tillopp af åhörare«.489

Annan inredning i huvuddrag
Överintendentsämbetet sammanfattar i sina Allmänna anvisningar 
(1887) tankar som under perioden fanns om kyrkoinredningen: » Ordet 
och sakramenten bilda gudstjänstens hufvudbeståndsdelar, och böra 
därföre dessa framför allt hafva motsvarande betydelsefulla ställen inom 
helgedomen sig anvisade; predikstol, dopfunt och altare äro dessa stäl
len.«490 Medan predikstolen är »gudstjenstens egentliga medelpunkt« 
kräver altaret, » der den kristna kulten når i nattvardens sakrament sin 
höjdpunkt«, en särskilt fri och rymlig plats i ett markerat kor, »natt- 
vardsgästernas sanctuarium«, vid vars ingång dopfunten bäst antyder 
förhållandet mellan de båda sakramenten, dopet och nattvarden.491

Inredningens disposition i övrigt är med några skillnader densam
ma som i kyrkor från 1700-talet och 1800-talets början (fig. 126). 
Altaruppsatsen kunde bli allt lägre för att till exempel frilägga ett öst
fönster i fonden. Men stora altaruppsatser förekom också, i östra Göta
land gärna stora altartavlor i Pehr Hörbergs efterföljd, i västra Göta
land kors - ett »korsstilleben« med eller utan svepeduk - (se fig. 57, 
126) och i Skåne gärna en Kristusskulptur efter Thorvaldsens förlaga

485. Det förekom dock redan på 1780-talet, som för Ljungby i Möre Sm (byggd 
1787, ATA: Kb-ritn. L 91:1).
486. T.ex. Kungsbacka Ha (ATA: Kb-ritn. K 133:1-3), Lidbult Sm (L 51:1), 
Öxabäck Vg (Ö 98:1).
487. T.ex. Flädie Sk (ATA: Kb-ritn. F 63:1); Arlöv (Burlövs nya) Sk (B 217:1), 
ritad 1897.
488. S:t Johanneskyrkan i Göteborg Vg (1866, mittgång införd omkr. 2000), S:t 
Johannes i Stockholm Up (1890; mittgång införd 1914, Quensel &c Hedlund 1934 
s. 513 ). Motivet fick få efterföljare inom Svenska kyrkan men var vanligt i frikyr
kor (Jarlert & Lindblad 2005 s. 74).
489. Allmänna anvisningar 1887 s. 81.
490. Allmänna anvisningar 1887 s. 9.
491. Allmänna anvisningar 1887 s. gf.
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Fig. 126. Torp, Bo 1871, 
interiör återgivande kyr
korummets ursprungli
gen strama framtoning. 
Foto Fr. Cramér 1918, ÄTA.

Fig. 127. Arrie, Sk 1890, 
interiör. En vit Kristus- 
skulptur, efter Thorvald
sens förlaga, utgör altar- 
uppsats. Predikstolen är 
övertagen från gamla 
kyrkan. Bänkinredningen 
är sluten men har mar
kerade gavlar. Foto JL 
2002.

Fig. 128. Färgelanda, Ds 
1870, altarring. Foto JL 
2005.

Fig. 129. Travad, Vg 1873, 
altarring med dekorativt 
gallerverk av en typ som 
förekommer i flera kyr
kor i området. Foto JL 
2002.
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Fig. 131. Björnekulla, Sk 
1889, interiör mot väster. 
Västläktaren är inrymd i 
tornets första övervå
ning. Foto JL 2000.

Fig. 130. Hinneryd, Sm

1885, läktarbarriär. Foto JL

2003.

i Vor Frue i Köpenhamn (fig. 12.7).492 Altarringen gick oftast fram till 
väggen och inneslöt hela platsen kring altaret. Den var vanligen run
dad eller dekorativt svängd och genombruten av dockor (fig. 128-129, 
se även 126). En pelarburen västläktare, som fanns i nästan alla kyr
kor och var av trä, upptog vanligen en fönstertravé. Barriären var slu
ten eller ibland genombruten, och hade ofta ett utspringande mittpar
ti med en rik kurvatur i planformen (fig. 130). En lösning, som före
kom under periodens senare del i främst Skåne, var att västläktaren 
lades inne i tornets första ovanvåning och kanske högst sköt ut som en 
knappt meterdjup balkong i rummet (fig. 131 ).493 Den var då endast 
till för orgeln och några sångare men inte som tidigare även avsedd för 
bänkplatser. Orgelhuset, som alltid har dekorativ fasad, är ofta yngre 
än kyrkan.494

Predikstolen är nästan genomgående placerad i norr, utom i Skåne, 
där flera, om än inte de flesta, står i söder (se fig. 127 ).495 Undantag gäl-

492. Den geografiska skillnaden är min uppskattning utifrån tillgängligt bildma
terial. Brander Jonsson 1994 s. 63-67 redogör för hur »korsstilleben«, dvs. resli
ga träkors, helt tomma eller med attribut som törnekrona och svepeduk, mellan 
1830 och 1870 hade blivit vanligare än målade altartavlor i svenska kyrkor. Däref
ter blev målningar åter vanliga och korsstilleben utbyttes i några kyrkor mot en 
målad altartavla. Mot sekelslutet uppträdde krucifix som alternativ till korsstille- 
ben. Se även Brander Jonsson 1996, Ullén 1993b och relevanta delar av Landska
pets kyrkor zooz-( 2009).
49 3. T.ex. Björnekulla Sk (1889) samt flera kyrkor där Helgo Zettervall varit arki
tekt, som Österslöv Sk (1878) och Håslöv Sk (1880).
494. Eriksbergs nya Vg (1885) saknar permanent orgel, möjligen för att kom
pletteringen inte kom till stånd innan gamla kyrkan åter blev församlingens huvud
kyrka (se Eriksberg i kap. 10 nedan).
495. En översiktlig genomgång jag företagit av interiörbilder från svenska kyrkor 
från alla tider visar att predikstolen i allmänhet brukar stå på norra sidan. Skåne
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ler också ett par kyrkor där sakristian ligger i söder, vilket visar att man 
gärna velat lägga predikstol och sakristia nära varandra (selig. 255 ).496 
Centrerad predikstol, rakt bakom, ovanför eller framför altaret, före
kommer några enstaka gånger, dels under 1850- och r 8 60-talet i ett 
par norrländska kyrkor och kapell, dels under 1880-talet i västsvens
ka centralkyrkor ritade av Emil Langlet(se fig. i94resp. 138,z)/).497 
Sådana kritiserades emellertid hårt vid denna tid.498

Predikstolens form ändrades under perioden ifrån att, generellt sett, 
vara en högt upp placerad vägghängd predikstol nära långhusets mitt, 
med ljudtak och fyllig rund korg, till att vara en relativt låg predikstol 
på pelarfot, ställd på gränsen mellan kor och långhus och med nätt 
oktogonal korg utan ljudtak (se fig. 123 och 109).]. M. Sjögrens före
drag från 1870 och Överintendentsämbetets anvisningar från 1887 
framhöll också detta som idealet men de senare var mindre negativa till 
ljudtak, åtminstone i stora kyrkor, och till predikstolar hängda som ett 
»svalbo på muren«.499 En presentation av Vinköls kyrka (Vg 1866) i 
Ny illustrerad tidning omtalar att predikstolen var »låg och utan tak«, 
till skillnad från hur de annars brukade »sättas så högt upp mot taket 
som möjligt, för att öfvertyga menigheten om att det predikade ordet 
kommer ’från höjden’«.500 Allmänna anvisningar anger dock att högt 
placerade predikstolar finns i många större kyrkor » utan att någon olä
genhet deraf kunnat förmärkas « och att det behövdes om kyrkan hade 
sidoläktare då platserna där borde »tillgodoses, om möjligt, lika för
delaktigt som platserna nere i kyrkan«.501 En vanlig rekommendation

och Gotland utgör undantag, där predikstolen ofta står i söder. Sådan placering är 
inte heller ovanlig i Uppland, Södermanland, Närke, Östergötland och Blekinge. 
Främst är det välbevarade medeltida kyrkor som har predikstolen i söder. I ombygg
da och senare nybyggda kyrkor brukar den stå i norr, med undantag för Skåne.
496. Släp Ha (18 5 3), Kall Jä (1866), Blåvik Ög (1873 ), Ö. Tollstad Ög (1886).
497. Annefors Hs (18 5 7), Vallbo Jä (18 6 2), Erska Vg (18 8 7) samt tidigare Skön 
Me (1850-1930, Ebeling 1998 s. i8zf), Råneå Nb (1857-1957, se kap. 10 
nedan), Beateberg Vg (1880-19 62, se kap. 1 o nedan), Snöstorp Ha (1883-1906, 
Malmström 1990 s. 440). ÖIÄ korrigerade ritningar med föreslagna altarpredik- 
stolar, som t.ex. Helgo Zettervalls outförda projekt 1865 för Lomma Sk (ATA: Kb- 
ritn. L 118:1-2) och den av honom signerade ritningen från 1868 till Håslöv Sk (H 
226:2) med påskrift att »Predikstolen är afsedd att anordnas ofvanför Altaret«.
498. T.ex. av Ullman 1874 s. 78: »Att såsom någon gång sker uppställa honom 
vid korets fondvägg öfver altaret är i liturgiskt hänseende lika oriktigt som i akus
tiskt merändels olämpligt«. Jfr Brunius 1845 s. 22 och Gustafsson 1961 s. 38 (om 
Brunius); Eisenachregulativet, punkt 10 samt kyrkoministeriets utlåtande 
(Langmaack 1971s. 273 ); Sjögren 1870 s. 16; Allmänna anvisningar 1887 s. 6of. 
Redan i Kungl. brev 2/11 1836 var dock uttalat att predikstolen inte fick placeras 
över altaret (Thurgren 1871 s. 266). Se även Alm 1974 s. 145h Sandström 1989 
s. 140 (översikt av Göran Alm i not 3 ); Boström 1992.
499. Sjögren 1870s. 17, som citeras; Allmänna anvisningar 1887 s. 68-74. Edel- 
svärd 1859a berör inte predikstolen. Langlet 1872 s. 141 och 1879 s. z befarade 
att regler för inredningen ledde till formalism.
500. »Winköls kyrka [...]« 1866.
501. Allmänna anvisningar 1887 s. 70.
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Fig. 132. Lane-Ryr, Bo 
1874, ritning till predikstol 
och nummertavla, signe
rad av Albert Törnqvist 
1869. Foto ATA.

var att predikstolen skulle ställas vid korgränsen där predikanten hör
des och syntes bra utan att skymma eller vända ryggen åt altaret, och 
där denne inte stod för långt ned i långhuset och inte heller i koret.502

Vägghängda predikstolar var vanliga under 1850- och 18 60-talet, 
i Småland gärna med trappa genom muren från sakristian, medan pre
dikstolarna i Skåne i regel hade golvstöd redan på 1850-talet. Från en 
tunn stolpe utvecklade sig stödet under perioden till en tydligt marke
rad kolonn eller grupp av kolonner. I treskeppiga kyrkor var predik
stolen vanligen fäst invid en pelare istället för en vägg, medan den säl
lan var helt fristående (se Hg. 35,48 resp. 41,43 ).503 Ljudtak fanns ännu 
på 18 80-talet över de flesta nya predikstolarna, men saknades i många 
skånska kyrkor redan på 18 60-talet, där predikstolarna överhuvud var 
diskreta till storlek och form.504 1 övriga landet kunde de vara mera 
anspråksfulla. Många var välproportionerade arbeten ritade av Över- 
intendentsämbetet (Hg. 132 ).505 Andra formgavs av produktiva lokala

502. Brunius (Gustafsson 1961 s. 45);Eisenachregulativet, punkt 1 o (Langmaack 
1971 s. 273 ); Sjögren 1870 s. 17; Ullman 1874 s. 78 ■, Allmänna anvisningar 1887 
s. 9, 69h
503. Beateberg Vg (1880, se kap. 10 nedan); Holmestad Vg (1875); Hannäs Sm 
(1885), där predikstolen i princip behållit den plats den hade i ett tidigare rit- 
ningsförslag med pelarrader (ATA: Kb-ritn. 1456:1).
504. Möjligen fungerade detta bättre i Skåne, där kyrkorna ofta var mindre än 
andra och hade korsarmar. En tidig grupp utan ljudtak var kyrkor från 18 5 o-talet, 
ritade av Edelsvärd, som Sandarne Hs och S:ta Birgittas kapell i Göteborg Vg (se 
Linde Bjur 1999, bild s. 184).
505. T.ex. Lane-Ryr Bo (ATA: Kb-ritn. L 14:2), Hassle Vg (H 73:3 ), Hånger Sm 
(H 222:1).
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verkstäder (se fig. 29, 123 ).506 Medeltidsinspirerade motiv dök tidigt 
upp i Skånes och Västergötlands predikstolar (fig. 133 ).507 Under 1870- 
talet förekom svällande former som erinrar om samtida möbler i » nyro
koko« (fig. 134 ).508 Från 18 80-talets slut har man gärna fört över gam
la kyrkans predikstol, vilket kunde ske även tidigare med till exempel 
rikt dekorerade 1600-talspredikstolar i Skåne (se fig. i27).509

Under perioden började dopfuntarnas plats markeras på ritningar
na. Tidigast skedde detta bland annat i Skåne.510 Vid 1870-talets mitt, 
närmare bestämt 1875, var det vanligt på ritningar till kyrkor i de fles
ta landskap (se fig. 17).511 Förklaringen till detta bestämda år bör vara 
ett beslut vid 1873 års kyrkomöte. Efter motion av biskop E. G. Bring,

Fig. 133. Kville, Bo 1865, 
predikstol. Foto JL 2005.

Fig. 134. Norra Vånga, Vg 
1876, predikstol. Foto JL 
2002.

506. Som Johannes Andersson och Johannes Johansson i Mjöbäck (Andersson 
1991 s. 39-49) samt Johan Edler d.y. (Hotagen Jä, Revsund Jä, se fig. 29).
507. T.ex. St. Harrie Sk (18 5 2), Lövestad Sk (18 5 6), dvs. främst kyrkor ritade av 
Brunius, samt UllervadVg (1861), Önum Vg (1864), Torbjörntorp Vg (1871).
508. Ore Dr (1874), Siljansnäs Dr (1875), N. Vänga Vg (1876).
509. T.ex. Välinge Sk (1856), Ö. Ljungby Sk (1858), V. VramSk (1869), Rörum 
Sk (1879), Munkarp Sk (1884).
510. T.ex. Värö Ha (ATA: Kb-ritn. V 195:4, daterad 1851; även i Lindgren 1979, 
bild s. 4 8), Marsvinsbolm Sk (M 5 3:1, daterad 18 60), Ö. Broby Sk (B 191:1, date
rad 1870).
511. T.ex. Tärendö La (ATA: Kb-ritn. T 179:1, daterad 187$), Muskö Sö (M 
119:2, daterad 1875 ), Ö. Tollstad Ög (T 47:1, daterad 1875).
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hemställde kyrkomötet hos Kungl. Maj :t om föreskrift för Överinten- 
dentsämbetet att markera en passande och framträdande dopplats på 
ritningar till nya kyrkor och att lämna ritning till dopfunt för kyrkor som 
saknade sådan. Bakgrunden var att dopet vid denna tid vanligen ägde 
rum på annan plats än i kyrkan och att yttre tecken som påminde om 
dopet endast undantagsvis förekom i kyrkor.512 Dopfuntar blev sedan 
ovanliga på ritningarna men återkom vid slutet av i88o-talet.513 På de 
tidigaste ritningarna står dopfunten som pendang till predikstolen eller 
framför ena bänkkvarteret. Vid 1870-talets mitt kunde den markeras i 
ett hörn med alternativ placering mitt för altaret och mittgången när 
den var i bruk.514 I något fall anges ett separat »Dopkapell« i ett sido
rum.515 Brunius menade att dopfunten borde ställas i koret.516 Eise- 
nachregulativet och Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar 
ansåg koret olämpligt och förordade antingen en plats på gränsen mel
lan långhus och kor, i kyrkans västra del eller i ett sidokapell.517 Några 
arkitekter markerade dopfunten på sina ritningar oftare än andra.518

Dopplatserna avspeglar den kyrkliga utvecklingen under 1800-talet. 
Baptismens väckelse hade aktualiserat frågan om dopet. Från kyrkligt 
håll sökte man därför lyfta fram barndopet liturgiskt och höja statusen 
på kyrkdop, till skillnad från dop i hemmen, sakristian eller prästgår
den, som blivit det vanliga.519 Under perioden började dopfuntar till
verkas för flera kyrkor. Utformningen kunde skifta, men viss seriepro
duktion förekom (fig. 135-136 ).520 Överintendentsämbetet avfärdade

51z. Kyrkomötet 1873a s. 385 och 394, 1873b nr 18 s. yf, 1873c nr 13 s. 6f, 
1873d nr 10 s. i6f, 18736$. 11; se även Ullén 19938$. 31.
513. T.ex. Orlunda Ög (ATA: Kb-ritn. O 2315, daterad 1886), Hamneda Sm (H 
45:4, daterad 1887, kyrkan i bruk 189z), Ödeshög Ög (Ö 6:5, ombyggnadsrit
ning daterad 1887).
514. T.ex. Skagershults nya Nä (ATA: Kb-ritn. S 71:1), Humla Vg (i bruk 1891, 
ritning 1885 i Schwanborg 1984 s. 9).
515. Håslöv Sk (ATA: Kb-ritn. H 226:2, daterad 1868), Bodum Ån (B 112:1, 
daterad 1879). Sidoställda dopkapell skulle förekomma i början av 1900-talet, 
som i Annedalskyrkan i Göteborg Vg (1910, ATA: Kb-ritn. G 148:1 och 41 ),Höga- 
lidskyrkan i Stockholm (1923 ), Sandviken Gä (1931).
516. Gustafsson 1961 s. 45h
517. Allmänna anvisningar 1887 s. 9, 75, som här följer anvisningarna i Eise- 
nachregulativet, punkt 9 (Langmaack 1971 s. 273 ). Sjögren 1870 omtalar inte alls 
dopfunten.
518. Främst Emil Langlet (t.ex. Malmström 1990, bild s. 136, 156, 175).
519. Bexell O. 2003 s. zz8f., Gustafsson B. 1950 s. 106-132.
520. Serieproduktion av dopfuntar i cement förekom åtminstone på 1890-talet. 
En typ finns i Hofterup Sk, anskaffad 1890 (Hervius 1972 s. 124) och Borlunda 
Sk, anskaffad 1892 (Persson 1995 s. 9). En annan typ finns i Bösarp Sk, Torsäs Sm, 
Örsjö Sm (Malmström 1990, bild s. 171), Färgelanda Ds, Säbrå Ån och Allhel- 
gonakyrkan i Lund Sk. För den sistnämnda kyrkan finns dopfunten på en ritning 
från 1890 (ATA: Kb-ritn. L 135:12) men det utesluter inte att formen är äldre då 
Helgo Zettervall, kyrkans arkitekt, gärna återanvände upprepade inredningsföre- 
mål i sina kyrkor (Lindahl 1955 s. 93 ).
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i88y de flyttbara dopbord som tidigare förekommit.521 Emellertid 
framstår flera av det sena 1800-talets dopfuntar som dopbord eller 
dopställ, om än formade efter förebild från medeltida dopfuntar, men 
flyttbara och avsedda för att bära en liten dopskål.

Slutsatser om innertak, dekor, bänkar
och annan inredning

Kyrkornas interiör visar under perioden hur utvecklingen gick från en 
ljus och stram klassicistisk stil till en mörkare och mera dekorerad 
karaktär, gärna med medeltidsinspirerade former. Sammanhängande 
ytor delades upp i mindre och mera monumentala former blev nättare. 
Jämnt placerade klara sidofönster ersattes av mera varierad ljussättning 
med bland annat färgat glas och överljus. De skånska och norrländska 
kyrkorna avspeglar hur nyheterna tidigast introducerades i landets söd
ra del och äldre former längst levde kvar i den norra.

Ofta togs den byggnadstekniska konstruktionen upp som motiv att 
redovisa, men mera för att uttrycka en tänkt bild av konstruktionen än 
den verkliga, något som är tydligast i innertakens uftormning. De för
ändringar som skedde i inredningen avspeglar praktiska, sociala och

5 z i. Allmänna anvisningar 18875.75.

Fig. 135. Färgelanda, Ds 
1870, dopfunt av en typ 
som förekommer i ett 
antal kyrkor, möjligen 
anskaffad först efter 
1890. Foto JL 2005.

Fig. 136. Årstad, Ha 1890, 
ritning av Claes Grund
ström 1887 till byggnads- 
detaljer och inredning. 
Mot periodens slut blev 
ritningarna ofta mera 
detaljerade och arkitek
ten fick ett större infly
tande över kyrkans 
utformning. I enlighet 
med Allmänna anvis
ningar från samma år 
räknade man nu redan 
från början med att kyr
kan skulle ha dopfunt 
(ovan t.h.). Bänkarna 
(nederst) följer i princip 
Edelsvärds typritning från 
1859 (se fig. 113 b). Foto 
ATA.
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teologiska önskemål och påverkade bänkarnas och predikstolarnas 
utformning samt placeringen av dopfunten. Men kanske var det även 
här snarare uttrycket som var det viktiga ? Dopfunten skulle markera 
dopets betydelse även när den inte användes. De slopade bänkdörrar
na visade att tillträdet till bänken var fritt. Det uppmuntrade också till 
att gavlarna fick en rikare form som gjorde att de tidigare monolitiska 
bänkkvarteren med släta sidor fick en rytmisk uppdelning som tydli
gare markerade raderna, något som även blev ett motiv i de sena 
exemplen på slutna bänkkvarter. Ett ännu viktigare sådant uttryck var 
att betona altarpartiet. Vägg- och valvdekor koncentrerades gärna till 
denna del av kyrkorummet och sådant i inredningen som kunde leda 
bort uppmärksamheten därifrån tonades ned, till exempel stora pre
dikstolar och diskussioner kring bänkplatser. Detta som en direkt paral
lell till hur koret tydligare markerades som rum.

Ett uttalande av Adolf Edelsvärd i den ovan citerade artikeln från 
1859 kan illustrera något av motiven till interiörens förändring: »Det 
är obestridligt, att en kyrkas yttre och isynnerhet inre utseende i icke 
ringa grad inverkar på andakten hos de besökande. «S22 Vad gäller kyr
kornas »inredning, deras ändamålsenlighet och beqvämlighet«, heter 
det vidare, » kan mycket göras, som bidrager till templets trägnare upp
sökande, under det försummandet deraf kan verka motsatsen «,523

522. Edelsvärd 1859a s. 19.
523. Edelsvärd 185935.19. Som redaktör för Tidskrift för byggnadskonst och inge- 
niörvetenskap argumenterade Edelsvärd på liknande sätt för en bättre arkitektur i 
inte minst offentliga miljöer, som hotell, skolor, officerssalar, utställningsbyggna- 
der, järnvägsstationer och stadsrum (Linde Bjur 1999 s. 298-343 ).
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Fig. 137 a-e. Olika sätt att 
trots sidoläktare inte dela 
fasaden i våningar:

a. läktaren ligger helt 
innanför fönstren och 
delar inte av dem,

b. fönstren delas 
endast av en bred tvärslå 
eller ett blint parti,

c. den ena våningens 
fönster dominerar,

d. fönstren över och 
under läktaren har helt 
olika karaktär,

e. blinderingar, gavel- 
rösten och trapphus- 
fönster mellan våningar
na förskjuter våningsryt
men (Sävare, Vg 1884).

Principskiss JL
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8. Fönster och fasader

Fönstrens placering
Fönsteröppningarna i periodens kyrkor är symmetriskt placerade på 
jämna avstånd från varandra, men rytmen kan vara olika i kor, lång
hus och korsarmar. I kyrkor som saknar valvindelning är det fönster
axlarna som markerar »travéer «. Axlarna brukar i långhuskyrkor vara 
fem eller sju till antalet med en portal i mitten (se fig. 1,32,74). Mönst
ret följer här de nyklassicistiska kyrkorna från 1800-talets förra hälft. 
Undantag utgör Skåne, där fönsteraxlarna brukar vara tre eller fyra, 
eftersom sidoportaler här är ovanliga och murade valv, som ökar fönster
avståndet, vanliga (se fig. 65, 183 ).

Som framgått ovan började man under perioden tydligare markera 
korpartiet genom större och annorlunda placerade fönster på östgaveln 
i rakavslutade salkyrkor. I utspringande korbyggnader satt fönstren 
några gånger inte bara tätare än i långhuset utan var också högre eller 
åtminstone placerade högre upp (se Korbyggnader i kap. 6 ovan).524 
Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar förordade att fönstren 
allmänt och även i små kyrkor satt så högt att en stående person var
ken kunde se rakt in eller ut genom dem.525

Under perioden förekom det också att ytterväggarna blev resligare, 
vanligen som en följd av att man byggde eller planerade sidoläktare. I 
några, främst tidiga kyrkor, bryter läktarvåningen inte fönstersätt
ningen (fig. 137 a).526 Ibland är fönstret diskret avdelat i höjdled av ett 
blint parti eller en kraftig tvärslå (fig. 137 b).527 I ett par kyrkor redo
visar däremot fönstren tydligt att det inre är delat i våningar (fig. 137 
c).528 Sannolikt ville man helst undvika en sådan uppdelning. Arkitek
toniskt har man ofta tonat ned den genom att ge fönstervåningarna helt

524. Trollhättan Vg (1862) som häri tycks ha varit stilbildande, Almesåkra Sm 
(1869), Viker Vs (1871).
525. Allmänna anvisningar 1887 s. 50.
526. T.ex. Gärdserum Sm (1853, se kap. 10 nedan), Råneå Nb (1857, se kap. 10 
nedan), Byske Vb (1872).
527. Brunskog Vr (1878 ), Askum Bo (1880), Stensele La (1886).
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Fig. 138. Erska, Vg 1887, 
interior. Glastaket, som 
var ett karakteristiskt om 
än ovanligt sätt att öka 
dagsljuset, får sitt ljus 
från sidofönster ovanför 
innertaket. Foto JL 2002.

olika karaktär, där den ena kan bestå av rundfönster eller arkadlik- 
nande fönsterband eller av fönster som till storlek och form helt domi
nerar över den andra som blickfång (fig. 137 d).* 529 Arkitekten Emil 
Langlet, som ritade flera kyrkor med läktarindelning, har skapat 
fönstersättningar som genom att utnyttja trapphusfönster och andra 
höjdförskjutningar framstår som estetiskt berikande uttryck utan funk
tionella motiv (fig. 137 e).530

Fönsterplaceringen visar på omsorg om ljussättningen. Den var en 
konsekvens av alltmer varierade rumsformer med sidoläktare, pelarra
der och stora rumsbredder samt av mörkare interiörfärger. Den visar 
också hur man sökte berika rummet och släppa in dagsljuset på annat 
sätt än genom stora likformiga sidofönster. En karakteristisk detalj för 
perioden, när det gällde större kyrkor, var överljus via glastak eller kle- 
restorier (fig. 138, se även 43, iog).531 En nyhet var också gasbelys
ning (se Material ocb byggnadskonstruktion i kap. z ovan).

5z8. Östervallskog Vr (1868), Holmestad Vg (1875), Jokkmokks nya (1888).
529. Marsvinsbolm Sk (1867), S:t Pauli i Göteborg Vg (1882), Gladhammar Sm 
(1886), Skönsmon Me (1889).
530. Malmö Caroli Sk (1880), Kungsäter Vg (1882), Sävare Vg (1884).
531. T.ex. klerestorier i Hyby Sk (1877) och Mellby Vg (1880, se Pelarstödda 
innertak i kap. 7 ovan) och glastak i Erska Vg (1887, se Träinnertak i kap. 7 ovan) 
samt tidigare i S:t Pauli i Göteborg (1882, ATA: Kb-ritn. G 174:3-4) och Blasie- 
holmskyrkan i Stockholm (Holmblad 2002 s. 68f). Tidiga exempel är Skedevi Ög 
(korpart 1807) och Risinge nya Ög (1849; jfr även t.ex. förslag 1847 till Fröderyd 
Sm, F 116:2). Langlet 1872 s. 141,1879 s. 2 anger att överljus borde vara allmän 
regel för centralkyrkor. Grandien 2000 s. 214t m.fl. lyfter fram överljus i mittpar
tiet som något karakteristiskt för det sena 1800-talets arkitektur (se även Allmänt 
om innertakets form i kap. 7 ovan).
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Fig-139 a-e. Fönster
grupper:

a. tvådelat fönster med 
bred mittpost,

b. tvådelat fönster eller 
Parställt fönster utan 
samlande yttre omfatt
ning,

c-e. olika tredelade 
fönster eller trefönster- 
grupper, med eller utan 
Yttre omfattning och 
med mellersta fönstret 
högre än de andra. 
Principskiss JL.

Fig. 140. Ask, Sk 1877, 
exteriör. Långhusets 
fönster är tvådelade, kor
byggnadens odelade. 
Foto JL 2000.

Fig. 141. Skönsmon, Me 
1889, fasaddetalj med 
rikt utformade trefönster- 
grupper. Foto JL 2001.

Kopplade eller grupperade fönster var vanliga, särskilt under peri
odens senare del (fig. 139). Många kyrkor från 1850-talet i Skåne har 
en kraftig mittpost som delar öppningen i två (fig. 140, se även 139 
a).532 Från omkring i860 förekom i andra landskap parställda fönster, 
men utan bågomfattning (se fig. 139 b).533 Senare sammanfördes tre 
fönster i grupp, ibland med det mellersta högre, med eller utan bågom
fattning (fig. 141, se även 139 c-e).534 Fönsterband förekom somarkad- 
liknande väggkrön eller klerestorier, oftare sammanlänkade av grup
per om tre eller fem fönster än som obrutna band (se fig. 109, zoz).535 
På korets östvägg eller på korsarmens gavel kunde fönstren vara rika
re grupperade än på resten av kyrkan (se fig. 40, 74, 160, zo6).

Fönstrens form och material
De allra flesta kyrkornas fönster under perioden var rundbågiga. Endast 
omkring var femte kyrkas fönster hade spetsbågig form.536 Eftersom just

53 z. T.ex. Svenstorp Sk, Lövestad Sk, Hörröd Sk.
533. Näsby Vs (1861), Hasslöv Ha (1863), Rödeby Bl (1878).
534. V. Skrävlinge Sk (1864), Byske Vb (187z), Skönsmon Me (1889). För tre- 
fönstergrupp, se om östfönster i Salkyrkors korparti i kap. 6 ovan.
$35. Bräkne-Hoby Bl (187z), Gärdhem Vg (1879), MellbyWg (1880), S:t Pauli 
i Göteborg Vg (i88z).
536. Sådana var vanligast under 1880-talet och i Skåne under i860- och 1870- 
talen, men ändå inte vanligare än rundbågiga.
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Fig. 142. Marieby, Jä 1890, 
norra korsarmens gavel. I 
träkyrkor ersattes runda 
former under perioden 
gärna med kantiga som 
ett uttryck för byggnads
materialets karaktär. Foto 
JL1996.

Fig. 143. Västra Vram, Sk 
1869, södra korsarmens 
gavel med stort rund
fönster och liten "rak- 
spetsig" portal, en av få 
med denna form i sten
kyrkor. Foto JL1999.

Fig. 144. Solberga, Sk 
1866, fasaddetalj. Foto JL 
2000.

Fig. 145. Katslösa, Sk 
1870, fönster med spröjs- 
verk av gjutjärn. Sådana 
var karakteristiska för 
periodens kyrkor, men 
återfinns i dag främst i 
Skåne medan man läng
re norrut senare vanligen 
ersatt dem eller satt in 
innerbågar av trä. Foto JL 
2000.

fönstrens form är viktig för ge kyrkan en viss stilkaraktär visar detta 
hur » nygotiska « kyrkor ingalunda dominerade. I träkyrkorna gav man 
ofta fönstren annan form. Endast var femte träkyrka hade rundbågiga 
och var tionde spetsbågiga fönster.537 Istället hade nästan varannan 
fönster med triangelbågigt, »rakspetsigt«, krön (fig. 142).538 539 Nära var 
fjärde hade rektangulära fönster, alla i Norrland och Svealand (se fig. 
18 7) .s391 några kyrkor förekom på valda platser helt runda fönster (fig. 
143), i träkyrkor gärna motsvarade av regelbundna månghörningar 
(se fig. 142).540

Fönsteromfattningarna var vid seklets mitt oftast enkla. Yttersmy-

537. T.ex. Tännäs Hr (1855 ) och Sorsele La (i860) har rundbågiga, Blåvik Ög 
(1873) samt Jokkmokks nya La (1888, och ytterligare tre ritade av arkitekten Ernst 
Jacobsson) spetsbågiga.
538. Bräcke Jä (1857), Oskar Sm (1870), Tisselskog Ds (1877).
539. Malå La (1852), Lekvattnet Vr (1853 ), Gillhov Jä (1870).
540. V. Fågelvik Vr (1859), Beateberg Vg (1880); träkyrkor: Järbo Gä (1862), 
Oskar Sm (1870), Yttermalung Dr (1890).
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gen var svagt skrånande. Antingen satt karmen ett stycke in i muröpp
ningen eller nästan i fasadlivet, det senare troligen för att öka den ljus- 
reflekterande ytan i den inre fönsternischens sidor (se fig. 74-75). Den
na utformning följde de nyklassicistiska kyrkorna från 1800-talets för
ra hälft, men fönster helt i liv med fasaden, så som förekommit i några 
kyrkor, blev efter 1850 ovanliga annat än i träkyrkors tunna väggar.541 
Istället började omfattningen bli djupare och profileras. I skånska kyr
kor har fönstren redan omkring 18 50 ett eller två avtrappande språng 
(fig. 144).542 Förebilden tycks vara Brunius kyrkoarkitektur. Formen, 
som var enkel att bygga upp i tegel, utmärker periodens skånska kyr
kor och kom även att användas några gånger i främst övriga Göta
land.543 I andra kyrkor förekom allt oftare rikare profiler med kälar och 
stavar.544 Mot periodens slut var rakt skrånande yttersmygar ovanli
ga.545

Teglet var en viktig förutsättning för att skapa profilerade omfatt
ningar, oavsett om det putsades eller inte. Men även teglets material
karaktär kunde användas dekorativt genom att omfattningen är i gult 
eller rött tegel medan resten av murytan antingen är putsad, i natursten 
eller i annorlunda färgat tegel.546 I helt putsade kyrkor kunde en ram 
av vit slätputs åtskilja fönsternischen från den övriga murens vita eller 
annorlunda färgade grövre spritputs.547 I några kyrkor inramades 
nischen eller bara själva bågkrönet av en utspringande list.548 1 träkyr
korna omges fönstren av släta eller lätt dekorera fönsterfoder med pro
filerat listverk kring krönet.549

Under perioden fick också dageröppningen en rikare indelning. Kyr
kor som hade Brunius till arkitekt och byggmästare indelades ofta med 
en tegelpost som ibland även formade ett enkelt masverk.550 Om Bru
nius ritade kyrkor vars fönster blev stilbildande i Skåne fick Edelsvärd 
nästan samma betydelse i Västsverige.

En utmärkande nyhet var att man började använda gjutjärn. Det 
medgav rikare former än trä, som tidigare varit det vanliga i fönster. 
Av gjutjärn gjordes karm, poster och de bågar som fönsterglaset var 
infäst i (fig. 145 ). Gjutjärnet tillät vanligen också ett dekorativt krö
nande medeltidsinspirerat masverk. Elur materialet kunde variera fram-

541. Torsby 60(1851 ),Släp Ha (1853). Jfr Börringe Sk (1787), Föra Öl (1829), 
Almundsryd Sm (18 3 1).
54z. T.ex. St. Harrie Sk (1852), Välinge Sk (1856), Näsum Sk (1871).
543. Utö Sö (1850), Herrljunga Vg (1865), V. Ryd Ög (1882).
544. T.ex. Hamrånge Gä (1851), Sjögestad Ög (1862), Fågelfors Sm (1885).
545. Vistorp Vg (1882), Appuna Ög (1887), Furuby Sm (1888).
546. S:ta Birgittas kapell i Göteborg Vg (1857), Vedby Sk (1867), Vreten Vg 
(1873).
547. S. Råda nya Vr (1859), BlidsbergVg (1869), Källstad Ög (1869).
548. Hille Gä (1863 ), Kvänum Vg (1867), Beateberg Vg (1880).
549. Oskar Sm (1870), Åsarne gamla Jä (1878), Nykyrka Vg (1887).
550. Kristinehamn Vr (1858), Källstorp Sk (i860).
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Fig. 146 a-h. Principskiss 
över hur träfönster i klas
sicistiskt präglade kyrkor 
blev rikare, troligen efter 
förebild av gjutjärns
fönstren. JL

går till exempel av att Jonsereds kyrka och S:ta Birgittas kapell i Göte
borg har fönster i gjutjärn medan Trollhättans kyrka endast har gjutjärn 
i fönstrens övre del och resten i trä. I Johanneskyrkan i Göteborg är de 
snarlika fönstrens karmar och poster helt i trä. Hagakyrkan i Göteborg 
har post och masverk i skotsk sandsten.551 På 1880-talet började pos
ter och masverk i cement förekomma.552

Gjutjärnsfönster blev först vanliga i Skåne. I övriga Götaland var de 
få före 1860-talet och det dröjde till 1880-talet innan gjutjärn kon
kurrerat ut trä i fönstren. I Svealand och Norrland kunde någon ensta
ka kyrka tidigt få spröjsverk av gjutjärn, men annars var sådana inte 
helt vanliga ännu på 18 8o-talet.55’ Dock kan man märka hur träspröjs- 
verken blir sirligare och tunnare, säkert med gjutjärnsfönstren som före
bild. Men även i kyrkor med mera traditionellt klassicistiskt fönster
snickeri kan man se hur formerna blev rikare (fig. 146). I några såda
na exempel återupptog man en form som varit vanlig under 1700-talet 
(se fig. 14 6 e). Dessa rikare formade träspröjsverk tycks ha haft sin vik
tigaste period från 1850-talets slut till en bit in på 1870-talet. De lev
de sedan kvar i senare träkyrkor, medan man i stenkyrkor hellre valde 
andra material. Att spröjsningens utseende var en sak som kunde 
bestämmas på plats visar ett i blyerts tecknat fönster på en panel bräda 
i Öttums kyrka (Vg 1872) (fig. 147). Teckningens placering talar för 
att den är gjord innan brädan spikades fast.554 Fönsterformen finns inte 
i kyrkan, men förekommer i samtida kyrkor i trakten (jfr fig. 1 och 
63-64 ).555

Även glaset kunde utföras på dekorativt sätt. Från omkring 1850 
och framåt började det förekomma att man berikade kyrkans ljussätt
ning genom färgat eller mönstrat glas.556 Dekorativa glasmålningar kun
de förekomma, som »kulörte rosetter och figurer inbrända i glaset« i 
S:ta Birgittas kapell i Göteborg (Vg 1857),557 men geometriska eller 
föreställande glasmålningar var mycket ovanliga före periodens slut

551. Kjellin 1959 s. 20.
552. Sofiakyrkan i Jönköping Sm (18 8 8), Vallösa Sk (x 8 8 2, tornets rundfönster).
553. Skinnskatteberg Vs (1866), Balingsta nya Up (1872, Zetterholm otr. s, 9). 
Jfr även Riddarholmskyrkans tornfönster i Stockholm från ca 1840 och Stockholms 
Storkyrkas fönster från i860 (Roosval 1927 s. 229).
554. Brädan ingår i en synbarligen ursprunglig takpanel över klockrummet.
555. T.ex. Häggesled Vg (1 869).
556. HammenhögSk (1849), Lövestad Sk (18 56), Gärdserum Sm (18 53, se kap. 
10 nedan), S:ta Birgittas kapell i Göteborg Vg (1857).
557. Edelsvärd 1859b s. 130.

I62 47O NYA KYRKOR



Fig. 147. Öttum, Vg 1872, 
blyertsteckning på bräda 
i taket ovanför klockrum
met. Troligen visande 
alternativ fönsterspröjs- 
ning. Den svårtillgängliga 
placeringen talar för att 
teckningen är gjord 
innan brädan sattes på 
plats. Foto JL 2002.

Fig. 148. Åtvids stora, Ög 
1884, glasmålning i ett av 
långhusets fönster. Foto 
JL 1999-

(fig. 148).558 Under periodens slut kunde glaset »frostas« på olika sätt 
i dekorativa mönster.559 För både spröjsverk och dekorativa glas gäller 
att de rikaste formerna var förbehållna platser som koret och kors- 
armsgavlar.

I Allmänna anvisningar rekommenderade Överintendentsämbetet 
äldre kyrkors » stora götiska « fönster som förebild » enär intill närva
rande stund det icke lyckats och säkerligen aldrig kommer att lyckas 
att skapa något modernt, som kan ersätta de gamla fönsterformerna «. 
Fönsterposter och » ros- eller sirverk « i trä eller järn, som billigare alter
nativ till sten, »äro förkastliga såsom icke allenast falska, utan äfven 
ovaraktiga samt förenade med besvärlig tillsyn och kostsamt under
håll«.560 Cementsten eller tegel vore i så fall bättre.561

Fasadmaterial
Utmärkande för tiden var att natursten och tegel började exponeras i 
kyrkornas fasader. Trots det har ungefär fyra av fem murade kyrkor 
helt putsade fasader. Särskilt vanliga var putsade kyrkor i Norrland, 
Svealand och östra Götaland. Till skillnad från kyrkorna från 1800-

558. S:t Johannes i Stockholm (1890) och Örgryte nya Vg (x 890) var några av de 
första nya kyrkorna med figurativa glasmålningar, men sådana förekom redan 1857 
i Stockholms Storkyrka (Roosval 1917 s. 229) och 1860-1867 i anglikanska 
Church of St. Peter and St. Sigfrid (Engelska kyrkan) i Stockholm (1866, Tainsh 8c 
Tainsh 2006 s. iof).
559. Ignaberga nya Sk (1887).
560. Allmänna anvisningar 1887 s. 50.
561. Allmänna anvisningar 1887 s. 51.
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talets förra hälft, som nästan alla är vitputsade, är det inte ovanligt att 
kyrkor från 1850-1890 har färgad puts och varierad ytstruktur. Även 
om den nuvarande putsen många gånger inte är ursprunglig är det san
nolikt att färgsättningen återskapats vid varje omputsning eller är 
rekonstruerad efter påträffade rester. I dag är många kyrkor färgade i 
gult med omfattningar och lister i vitt.562 Rött och gråviolett förekom
mer liksom kombinationer av till exempel ockragult och gråblått.563 
Att uppskatta de vanligaste ursprungliga färgerna kräver dock studier 
i kyrkoarkiven och av de enskilda kyrkornas äldre putsskikt. De flesta 
kyrkorna är i dag vitputsade, men av äldre svartvita fotografier fram
går många gånger att den tidigare varit mörkare med ljusa partier, även 
om kulören inte går att utläsa (fig. 149).

Även träkyrkorna är ofta färgsatta, vanligen i gult, grått, rött eller 
brunt med listverk och omfattningar i avvikande färg.564 Träkyrkor ommå
las emellertid oftare än stenkyrkor putsas varför det är ännu mera oklart 
om den nuvarande kulören återger den ursprungliga. Också här före
kommer att i dag vitmålade kyrkor enligt fotografier tidigare haft annan 
färg.565 Färger i ljusa nyanser är vanligast men under 18 80-talet kunde trä
fasader målas i mörka färger.566 Revetering förekom undantagsvis.567

Ett knappt sextiotal kyrkor hade fasader med blottat tegel eller 
natursten utan täckande puts (fig. 150). Det var mer av dekorativa än 
konstruktiva skäl och fasadmaterialet krävde större precision i hugg
ning och murning än när ytan skulle putsas. Oputsade fasader var van
ligast i Skåne och västra Götaland. Ungefär varannan var från perio
dens sista årtionde, men ett mindre antal exempel finns från 1850- och

Fig. 149. Ringamåla, Bl 
1883, äldre exteriörbild. 
Fasadernas mörka färg 
kontrasterade ursprungli
gen mot de ljusa omfatt
ningarna och listerna 
(jfr fig. 144). Sakristian är 
inrymd i den låga bygg
nadskroppen som om
ger koret. Äldre vykort, 
foto Carl Nilsson omkr. 
1900.

Fig. 150. Södra Kedum,
Vg 1889, fasaddetalj. 
Fasader utan puts med 
bruten gråsten och rött 
tegel i omfattningar. Foto 
JL 2002.

56z. Marby nya Jä, BlidsbergVg.
563. Hamrånge Gä, Solberga Sk resp. Hörröd Sk (Mandahl zooz).
564. Gåxjö Jä, Åsarne gamla Jä, Sandarne Hs.
565. Tärendö La (Sveriges kyrkobyggnader 1934, bild s. 197), Nämdö Sö (Berg
man 1987, bild s. n).
566. Landala kapell i Göteborg Vg (1885, Andersson Holg. 1985, bild s. [z]), 
Nykyrka Vg (1887).
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18 6o-talet, ja även från 18oo-talets förra hälft.567 568 De ligger i Skåne, Väs
tergötland eller Bohuslän men fick under 1880-talets senare del större 
spridning.569 Härtill kommer ytterligare ett knappt trettiotal kyrkor 
med inslag av oputsade ytor i för övrigt putsade fasader, främst i Väs
tergötland och Skåne (se fig. i, 92).570

Drygt varannan av de helt oputsade kyrkorna har fasader i rött tegel, 
nästan var fjärde i gult tegel.571 Drygt var fjärde har naturstensfasader, 
nästan alltid i granit.572 Granitblocken i fasaderna ligger oftast i lätt 
oregelbundna skift. Den synliga ytan är ofta grovt tuktad medan pass
ningen mellan stenarna är skarp med smala fogar. Liksom i en del put
sade kyrkor är ofta omfattningar och andra detaljer markerade. På 
tegelfasader har man använt natursten eller tegel i annan färg, på gra
nitfasader rött tegel, cement eller sten med annan behuggning.573

När tegel eller natursten exponerades i fasaderna tycks initiativet 
många gånger ha kommit från kyrkans arkitekt. Brunius och Edelsvärd 
samt senare Langlet, Zettervall och Adrian Peterson har till exempel 
ritat flera kyrkor med sådana fasader. Att arkitekten tog initiativet fram
går även av några putsade kyrkor som enligt den fastställda ritningen 
skulle ha synligt murverk.574 Kyrkornas geografiska spridning visar 
dock att det synliga murverket också hängde samman med närheten till 
tegelindustri och stenbrott. I Skåne ligger tegelkyrkorna i främst södra 
och västra delen av landskapet, där också tegelbruken var flest.575 De 
med gult tegel ligger enbart i den västra delen.576 1 naturstensfasaderna 
kommer materialet ofta från den egna socknen.577

567. Blåvik Ög (1873).
568. Gustavi domkyrka i Göteborg Vg (1815), Tullstorp Sk (1846), Torrlösa Sk 
(1849 );Hagakyrkan i Göteborg Vg (1859), Välinge Sk (185 5 ),Källstorp Sk (i860); 
t.ex. Vallösa Sk (1882), Fässberg Vg (18 8 7), Sofiakyrkan i Jönköping Sm (1888).
569. Byggda före 1885 i andra områden var Kristinehamn Vr (1858), Balingsta 
nya Up (18 7 2) och Åtvids stora Ög (18 84). Senare exempel är S:t Sigfrid Sm (18 8 8) 
och Ny Vr (18 89). I Norrland tillkom ingen kyrka med oputsade fasader före 1890.
570. St. Harrie Sk (1852), Österplana Vg (1877), Håle-TängVg (1884).
571. T.ex. Trollhättan Vg (1862), Billinge Sk (1865 ), Aspö Bl (1890) med rött, 
Hagakyrkan i Göteborg Vg (1859), Örja Sk (1868), Ö Imevällä Ha (1885) med gult.
572. Vinköl Vg (1872), Brastad Bo (1877 ),Askum Bo (1880), Vistorp Vg (1882), 
S:t Sigfrid Sm (1888).
573. Hagakyrkan i Göteborg Vg (1859), Borlunda Sk (1868) resp. Vreten Vg 
(1873 ), V. Strö Sk (1877), Vistorp Vg (1882).
574. Utö Sö (1850, ATA: Kb-ritn. U 43:1), Kölingared Vg (1850, ATA: Kb-ritn. 
K 199: i), V. Frölunda Vg(i866,ATA: Kb-ritn. 157:2-5; putsen senare avlägsnad, 
Eriksson G. 1966 s. i2f, 16). Dock finns även exempel på motsatsen, som i Förslöv 
Sk (1850), där inslagen av synligt tegel inte framgår (ATA: Kb-ritn. F 165:3).
575. Jfr tegelbrukens spridning i Engman m.fl. 1991a s. 94.
576. Torekov Sk, som fick fasader i gult helsingborgstegel fast de på ritningen från 
ÖIÄ var tegelröda (Sjöström 1994 s. 12), Uppåkra Sk, Svalöv Sk.
577. T.ex. Askum Bo (Askums kyrka 1980 s. [3]), Åtvids stora Ög (Hultqvist 
1937 s. i7f), S:t Sigfrid Sm (S:t Sigfrids kyrka 1988 s. 11). I Vistorp Vg är kyrkans 
fasader i samma röda granit som präglar den omgivande blockrika terrängen.
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Brunius kritiserade 1845 hur äldre kyrkor, »dels af finhuggen qva- 
dersten dels af välbränd tegelsten blifvit skoningslöst öfverkalkade «,578 
Om Källstorps kyrka (Sk 18 60) skrev han: » Det är ganska lätt att inse, 
det kyrkan, hvilken är uppförd af röd tegelsten med hvit fogstrykning 
och har ett svartglänsande skiffertak, gör ett helt annat intryck än kyr
kor med afrappade och hvitlimmade murar och mosslupna tegelpan
nor. «579 Sjögren angav att det »i vår kyrkoarchitektur hittills hört till 
regeln, att man ut- och invändigt öfverdragit omgifningsmurarne med 
kalkputs eller kalkrappning och dymedelst undangömt constructio- 
nen«. Han menade att det var »en den äldre techniken tillhörande 
grundsats att låta constructionen ligga öppen för dagen, att i allmän
het aldrig afputsa de yttre murytorna «,580

Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar är utförlig vad gäller 
fasadmaterialet. Det vanligaste byggnadssättet var murar av ohuggen 
gråsten med tegel i omfattningar och lister, som, »på grund så väl af den 
använda stenens beskaffenhet som det ovärdiga arbetssättet, måste rap
pas «, vilket varken var monumentalt eller värdigt för en kyrkobyggnad:581

I kyrkobyggnaden bör nemligen konstruktionen ligga så att säga i 
öppen dag, hvadan följaktligen dekoreringen endast kan bestå der- 
uti, att hvarje konstruktivt element uppträder i den för dess natur 
egendomliga och af den rådande stilen bestämda formen, som kan 
vara mer eller mindre rikt ornamenterad, men dock aldrig så, att det 
konstruktiva uttrycket derigenom lider. Det måste derföre betraktas 
endast såsom en nödfallsutväg, då man kalkrappar eller ’putsar’ 
yttermurarne, använder chablondragna listverk, trä- eller jernfönster 
med former lånade från stenkonstruktionen, påhänger cement- eller 
gipsornament utan organiskt-konstruktiv grund, samt slutligen hvit- 
menar eller affärgar det hela i en eller flera färgtoner, som icke sällan 
sakna hvarje frändskap med den naturliga färgen hos det använda 
materialet inunder färgytan.582

Överintendentsämbetet förordade antingen tegelfasader, med detaljer 
i sandsten, kalksten eller betong, eller också fasader av » sprängd och 
kilad gråsten i naturliga förband med omsorgsfullt gjord fogning«, där 
detaljerna var av finare huggen granit, betong eller hårdbränt tegel.583

578. Brunius 1845 s. zz.
579. Brunius 1861 s. 3.
580. Sjögren 1870 s. iz.
581. Allmänna anvisningar 1887 s. 40.
58z. Allmänna anvisningar 18 87 s. 40.
583. Allmänna anvisningar 18 8 7 s. 41. Om betong (» cement-granit-betong« eller 
»konstgjord sten«), blandad av portlandcement, sand och eventuellt granit eller 
tegelskärv, heter det (s. 41): »Detta fabrikat, som nu mera kan göras mycket bil
ligt samt särdeles omsorgsfullt och betryggande, liknar ganska förvillande naturlig 
sandsten, hvilken det med tiden till och med öfverträffar i styrka och varaktighet.«
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Fig. 151-156. Portaler, oli
ka exempel. Kyrkornas 
portaler uppvisar en stör
re formvariation än 
fönstren.

151. Forsheda, Sm 1866, 
tornportalen.

152. Larv, Vg 1865, lång
husets sydportal.

153. Sandby, Öl i860, 
långhusets sydportal.

154. Ask, Sk 1877, torn
portalen.

155. Näsum, Sk 1871, 
långhusets nordportal.

156. Västra Skrävlinge, 
Sk 1863, tornportalen.

Foto JL1999-2004.

Portaler
Kyrkornas ingångar är i det yttre markerade med portaler med deko
rativ omfattning medan sakristian och trapphus kunde nås via enklare 
dörröppningar. Portalerna hade dock ingen motsvarighet i det inre, 
utan var enkla öppningar om de inte hade vindfång, vilket började före
komma under perioden. Ingångarna var vanligen två eller tre, men i 
skånska kyrkor ofta bara en (se Väderstrecksorienteringi kap. 3 ovan) 
och i större stadskyrkor med sidoläktare fler än tre.584 De var placera
de på långhus, torn och korsarmar.

Portalernas utformning är mera varierad än fönstrens. Det är sällan 
en kyrka har likadana portaler som någon annan och den individuella 
utformningen vittnar många gånger om en viss påhittighet i hur former 
och motiv kan kombineras. Utmärkande drag var att formrikedomen 
ökade och att man gärna associerade till medeltida portalarkitektur 
(fig. 15 i-i 60). De rikaste och mest välproportionerade exemplen finns

584. Lindblad 2.004b s. usf.
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Fig. 157-160. Portaler, oli
ka exempel.

157. Vistorp, Vg 1882, 
tornportalen.

158. Sjögestad, Ög 
1862, tornportalen.

159. Bräkne-Hoby, Bl 
1872, tornets nedre del 
och portal från väster.

160. Västerstad, Sk 
1878, södra korsarmens 
gavel med portal från 
söder. (Jfr fig. 142,143, 
239 m.fl.)

Foto JL1999-2004.

i Skåne (se fig. 156).58S Även i till exempel Östergötland finns ett antal 
medeltidsinspirerade portaler, medan portalomfattningarna i Väster
götland och de norrländska landskapen mera ofta bevarat klassicistis
ka motiv.586

Portalernas omfattningar var ofta formad i puts, möjligen på en 
tegelmurad stomme (se fig. 151,154). Några putsade kyrkor på Öland 
har portaler i huggen kalksten (se fig. 153), några i Skåne i tegel.587

585. T.ex. V. Skrävlinge Sk (1863 ).
586. T.ex. Sjögestad Ög (1862) och Källstad Ög (1869) resp. Tranum Vg (1874) 
och Njurunda Me (1862).
587. Persnäs 01(1857), Sandby Öl (i860), Högby Öl (1871), troligen på lokalt 
initiativ eftersom ritningen inte anger materialet, samt Vedby Sk (1867), Bösarp Sk 
(1871).
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Fig. 161. Rogsta, Hs 1858, 
del av sydfasaden med 
bred fronton och kraftig 
rundbågsfris. Foto JL 
2001.

Cement eller huggen sten förekommer till exempel i portaler på tegel
fasader i skånska kyrkor.588 En enkel typ av portal var att en fönster
öppning förlängdes ned till kyrkans golvnivå och försågs med dörrar 
(se fig. 160, 187, 196, Z17). Sådana, som var vanliga under 1800- 
talets förra hälft, förekom ännu under 1870- och 1880-talet, men då 
med en slät ram, kvaderstensdekor eller motsvarande som omfattning. 
Under perioden blev flersprångiga portaler vanliga, till en början enk
la, mer rakt avtrappade språng, så småningom allt rikare med kolon
netter och kapitälband (se fig. 155, 159).589 Brunius introducerade 
typen och Zettervall utarbetade de mest avancerade formerna.590

Vid 1800-talets mitt förekom att långhusets mittportal framhävdes 
genom att ett brett gavelröste krönte muren, antydande en rudimentär 
korsarm (fig. 161 ).591 Från samma tid och ännu in på 1870-talet var 
det mycket vanligt att portalen var infattad i en lätt utspringande, gär
na klassicistiskt präglad, risalit vars gavel sköt ovanför takfoten (se fig. 
149,15z ).592 Det var inte heller ovanligt att en motsvarande risalit pla
cerades som portalomfattning kring tornets västportal.593 Ett stycke in 
i perioden förekom det ofta att risaliten inte blev så hög att den sköt

588. Marsvinsholm Sk (1867, se kap. 10 nedan), Caroli i Malmö Sk (1880), Flä- 
die Sk (1888).
589. Lövestad Sk (1856), Höja Sk (i88z), S. Rörum Sk (1887).
590. Torrlösa Sk (1849) resp. Bräkne-Hoby Sk (187z).
591. Haverö Me (1850), Öja Sö (1850), Rogsta Hs (1858).
59 z. Akuna Up (1850), HögerudY r (1867), Revsund Ja (1876).
593. Särskilt Albert Törnqvist brukade rita sådana i sina kyrkoprojekt, som 
V. Fågelvik Vr (ATA: Kb-ritn. F 14z:! ) och Högby Ög (H z9o:i).
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över taklisten. På så sätt uppstod många mellanformer där »risaliten« 
snarare formar en vimperg. Under periodens senare del har vimperg- 
motivet helt slagit igenom. Vimpergportalernas form varierar rikt och 
kan utbildas till små portiker (se fig. 44, 246).594 Träkyrkorna från 
perioden saknar vimpergportaler, som mera naturligt hänger samman 
med murade byggnader, och flera har som motsvarighet ett konsolbu
ret sadeltaksformat skyddstak över ingången (se fig. 142).595

Över huvudingången, vanligen västportalen, ibland sydportalen, 
finns nästan alltid en inskriftstavla med uppgift om kyrkans byggnadsår. 
Där kan stå »till guds ära / byggd år 1870 / under kon. carl 

XVDES REGERING« eller »BYGGD UNDER / KONUNG OSCAR DEN II / 

fjerde regerings år / 1876« om man inte nöjde sig med bygg
nadsåret och kungens monogram.596 Någon gång förekommer även 
inskrift ovanför en sidoingång, som: »tänk på att du helgar hvi

lodagen « eller »Herre, böj din himmel, och stig/ här ned. ps. 144. v. 
5 «,597 Bokstäverna brukade vara i antikva, men frakturstil förekom i 
kyrkor med tydligt medeltidsinspirerade drag.598 På sådana kunde tav
lan vara av järn istället för sten som annars var det vanliga.599 1 västra 
Småland förekommer en serie inskriftstavlor med rikare typografi och 
symboler (fig. 162). Därtill anges kyrkans namn, vilket kanske var 
motiverat i denna trakt där flera kyrkor är snarlika varandra och bygg-

Fig. 162. Kärda, Sm 1876, 
inskriftstavla över väst
portalen. Texthänvisning
arna längst ned på tavlan 
löd i äldre översättning:

»Ty alltså säger den 
höge och högt besutne, 
den ewinnerliga bor, 
hwilkens Namn är heligt: 
Jag som bor i höjdene, 
och i helgedomenom, 
och när dem som en för
krossad och ödmjuk 
anda hafwa, på det jag 
skall wederqwecka de 
ödmjukas anda, och 
hela de förkrossadas 
hjerta.« (Jes. 57:15.)

»Kommer, låter oss till
bedja, och knäböja, och 
nederfalla för Herranom, 
den oss gjort hafwer. Ty 
han är wår Gud, och wi 
hans fosterfolk, och hans 
händers får.« (Ps. 95:6- 
7; efter Illustrerad folk
bibel 1850.)

Foto JL 2003.

394. V. Skrävlinge Sk (1863 ), Källstad Ög (1869), Björnekulla Sk (1889) resp. 
Marsvinsholm Sk (1867), Vreten Vg (1873 ); jfr några kyrkors vapenhus, som Sjo- 
gerstadVg (1866), Åtvids stora Ög (1884).
595. Sandarne Hs (1859), Oskar Sm (1870), Marieby Jä (1890).
596. Färgelanda Ds, Brastad Bo resp. Ore Dr.
597. Sydportalen i Kinne-Kleva Vg resp. långhusets sydportal i Larv Vg.
598. Trollhättan Vg.
599. Trollhättan Vg, Balingsta nya Up.
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Fig. 163 a-1. Taklister, 
olika typer:

a. klassicistisk profile
rad taklist,

b. strömskift,
c. rundbågsfris,
d. spetsbågsfris,
e. bågfris med fotlist,
f. rakspetsig bågfris,
g. sågfris,
h. avtrappad fris,
i. konsolfris,
j. tandsnitt,
k. klättrande fris på 

gavelröste,
l. fris på gavelröste, 

vinklad efter taklutning
en.

Principskiss JL.

da efter likadana ritningar (se Arkitekter och myndigheter i kap. 2 
ovan).

Taklister och gavelrösten
En annan karakteristisk detalj för perioden var taklistens utformning 
(fig. 163 ). Vid 1800-talets mitt var nästan alla taklister av den klassi
cistiska typ som varit vanlig sedan 1700-talets slut och som med oför
ändrad form löpte längs hela fasaden. Den kragar ut från muren till tak
foten med en i putsat tegel eller trä uppbyggd profil av liggande kälar, 
stavar eller karniser mellan rätvinkliga språng (se fig. 163 a). Under 
perioden blev taklisterna mera varierade och rytmiserade av konsoler 
eller bågar men den klassicistiska typen var länge vanligast, utom i Skå
ne. Den förekom ännu på 18 8 o-talet, mest i klassicistiskt präglade kyr
kor, men även i kombination med mera medeltidsinspirerade former. 
Ofta bar dock tornet en rikare dekorerad taklist (se Tornets placering 
och form i kap. 9 nedan).

Taklisternas utformning skiljer sig mellan landets olika delar. I Skå
ne uppträdde tidigast medeltidsinspirerade taklister, introducerade av 
Brunius. Vanligast blev rundbågsfriser på små konsoler, men även andra 
dekorativa former förekommer (se fig. 163 b-d, g-h, j, 160, 225 ).600 
Oftast är frisen putsad som resten av kyrkan, men inte sällan är teglet 
synligt, vilket också blev ett sätt att berika sena klassicistiska taklister

600. Ingelstorp Sk, Västerstad Sk (spetsbågsfris); Önnarp Sk, L. Slågarp Sk (kon
solfris eller tandsnitt); Hörröd Sk, Örja Sk (sågfris); St. Harrie Sk (avtrappad fris); 
Bårslöv Sk (strömskift).
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Fig. 164-168. Taklister på 
olika kyrkor. Formen vari
erar, särskilt i västra 
Götaland:

Fig. 164. Västra Skräv- 
linge, Sk 1863, taklist på 
koret, murad i gult tegel 
som kontrasterar mot 
den vita putsen. Olika 
fristyper ligger ovanför 
varandra: rundbågsfris, 
konsolfris och överst 
strömskift.

165. Trässberg, Vg 1857, 
taklist med klassicistisk 
profil uppbyggd helt i trä 
(övre t.h.).

166. Larv, Vg 1865, tak
list i rött tegel och grå 
kalksten som kontraste
rar i färg mot de vitput- 
sade murarna.

167. Trävattna, Vg 1854, 
rundbågsfris där varje 
»tapp« är sågad ur en 
träplanka (nedre t.h.).

168. Häggesled, Vg 
1869, bågfris i puts av en 
typ med spegelvända fli
kar och urtag som före
kommer i området 
(nedre t. v.).

Foto JL 2000-2002.

(fig. 164, se även 162).601 På gavelröstet »klättrar« frisen om den inte 
har helt annan form eller saknas (se fig. 163 k).

I östra Götaland var andra typer vanligare (se fig. 163 f, h-j ).602 De 
kragar inte ut lika mycket, är putsade och ligger vanligen som en dis
kret frans under en klassicistiskt profilerad list. Inte sällan avslutas den 
nedåt av en list så att den framstår som ett dekorativt band (se fig. 163 
e, 162). Konstruktionen i det ofta vagt klassiska motivet är inte lika 
konstruktivt redovisad som i de skånska kyrkorna. På gavlarna är sne
da friser vanligare än klättrande (se fig. 163 1).

Även i västra Götaland ligger frisen gärna under en klassicistiskt pro
filerad taklist och avslutas nedåt av en list. Konsolfriser är vanligare, 
men variationerna är också större mellan olika kyrkor (fig. 165-168 ).603 
I några klassicistiska lister har man låtit färgerna i tegel, puts och natur-

601. Bösarp Sk (1871), Eskilstorp Sk (1874).
602. Kalvsvik Sm, Svarttorp Sm (konsolfriser); Hultsjö Sm, Sturkö Bl (tandsnitts- 
liknande konsolfriser); Sandby Öl, Hägerstad Ög, Båraryd Sm (avtrappade friser); 
Ljungby stad Sm, Hällaryd Bl (vinkelbågar).
603. Värsås Vg, N. Vånga Vg, Sjogerstad Vg (långhusets västfasad).
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Fig. 169 a-c. Principskiss 
över takresning:

a. En vanlig proportio
nering, där måttet från 
ena yttersidans nedre 
del till långhusets mitt 
motsvarar vägghöjden. 
Måttet till andra yttersi
dan motsvarar måttet 
från samma punkt till 
taknocken.

b. I några kyrkor med 
låg takresning är sidoväg
garna desto högre.

c. I kyrkor med hög 
takresning kan sidoväg
garna vara låga. JL.

sten spela emot varandra.604 1 andra har man istället förenklat arbetet 
genom att konstruera till exempel bågfrisen i trä (se fig. 167),605

I Svealand förekommer dekorativa friser främst på tydligt medel- 
tidsinspirerade kyrkor. Bågfriser är vanliga, konsolfriserna få, men 
andra dekorativa mönster förekommer också (se fig. 206). I Norrland 
förekommer medeltidsinspirerade friser även på i övrigt klassicistiskt 
präglade kyrkor. Den i särklass vanligaste frisen, redan på 18 50-talet, 
var en i puts skapad rundbågsfris under en kraftigt profilerad list (se 
fig. 161 ).606

Träkyrkor som inte har en klassicistisk taklist har ibland konsolfri
ser eller annan dekorfris. Vanligast, särskilt från 1870-talets slut, var 
dock att taksprånget var öppet och att det utskjutande taket bars av tun
na konsoler eller tassar (se fig. 142 ).607

Kyrkornas takresning påverkade på olika sätt fasaderna. De allra fles
ta kyrkorna hade flacka sadeltak, som till sin resning inte skilde sig från 
de nyklassicistiska kyrkorna från 1800-talets första hälft. Några kyrkor 
har lägre takresning men högre sidoväggar (fig. 169).608 Andra, främst 
från periodens slut, har högre takresning, medan sidoväggarna kan vara 
desto lägre (fig. 170 ).609 Takresningens höjd kan bero på takstolens kon
struktiva möjligheter och på i vilken grad man velat ge estetisk tyngd åt 
kyrkans takvolym, men arkitekturen i kyrkorna med ovanlig takresning 
antyder snarare samband med olika former av medeltidsinspiration.610 
Högre takvinkel har även en del korsarmar som därigenom får tydliga
re resning och samma takhöjd som den i övrigt bredare kyrkan (fig.

604. Larv Vg (1865), Öttum Vg (1872), Tråvad Vg (1873).
605. Trävattna Vg (1854, bågfris), Skredsvik Bo (1856), Örtum Vg (1864, kon
solfriser). Jfr hur trä brukade användas till klassicistiska profilerade lister.
606. Hamränge Gä, Undersåker Jä, Rogsta Hs.
607. Sandarne Hs, Kungsbacka Ha, Gillhov Jä.
608. Trollenäs Sk (1861), Marsvinsholm Sk (1867), Borlunda Sk (1868).
609. T.ex. Vinköl Vg (1872, med påtagligt låga sidoväggar), Åtvids stora Ög 
(1884), Björnekulla Sk (1889).
éio. I Allmänna anvisningar 1887 (s. 48) konstaterade ÖIÄ att »man nu mera« 
var »ense derom, att en hög takresning för kyrkobyggnaden redan ur konstnärlig 
synpunkt är att föredraga framför en lägre«. Eftersom gotiska kyrkor hade hög 
takvinkel medan flera samtida profana hus hade en låg, »så vill det synas som hade 
man ansett det lägre taket vara ovärdigt kyrkobyggnaden«.
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iyi).6U Lägre takfall förekommer när kyrkan har klerestorievåning, 
åtminstone över sidoskeppen.611 6121 några kyrkor från perioden berikades 
de annars ofta obrutna takfallen.613 Gavlar eller baler i rad längs lång
husets sidor eller konstfulla uppbyggnader av centralkyrkors tak blev 
några sätt (se bg. 44,141, 234 ).614 Rader av små takkupor och dekora
tiva takkammar förekom, främst omkring 1890 (se bg. 242, 246 ).615 De 
blev sedan utmärkande för 1890-talets kyrkoarkitektur.616

Nästan alla långhuskyrkor har gavelrösten och inte avvalmat tak.617 
Kyrkor med fullbrett rundat eller polygonalt korparti saknar gavelrös- 
te och i kyrkor med stor korbyggnad är den synliga delen av röstet 
mycket liten. Västgaveln är vanligen reducerad till de synliga delar som 
bankerar tornet.618 En nyhet under 18 oo-talets andra hälft var att gavel-

611. Hidinge nya Nä (1869), Lomma Sk (1873 ), Fässberg Vg (1887).
612. Bräkne-Hoby Bl (1872), Mellby Vg (1880), Stensele La (1886).
613. Mansardtaket på Annefors kapell Hs (18 5 7) är det enda brutna yttertaket, 
utöver basilikor och några pseudobasilikor som Kristinehamn Vr (18 5 8).
614. Gärdserum Sm (1853,56 kap. 10 nedan), Uppäkra Sk (1864), Skönsmon Me 
(1889) resp. centralkyrkor ritade av Langlet, som S:t Pauli i Malmö Sk (1882), 
Kungsäter Vg (1882), Håle-Täng Vg (1884).
615. Takkupor: Örja Sk (1868), Ny Vr (1889), Årstad Ha (1890). Allmänna 
anvisningar 1887 (s. 49) rekommenderar takkupor för vindens ventilation och 
belysning. Takkam: Hagakyrkan i Göteborg Vg (18 59), Jokkmokks nya La (18 8 8).
616. T.ex. Matteus i Norrköping Ög (1892), Luleå domkyrka Nb (1893 ), Öja Sk 
(1895). Efter 1890-talet blev båda ovanliga på nya kyrkor, men medan takkam
men senare ofta avlägsnats är takkuporna i regel kvar.
617. Någon enstaka har valmat tak i öster, som Malå La (1852).
618. Det vanliga är att tornet» rider « på långhusets västra vägg som då utgör nedre 
delen av östra tornmuren. I ett fåtal är tornet lagt utanför västgaveln, som i Almes- 
åkra Sm (1869, se fig. 216), Torup Ha (1871), Gärdhem Vg (1879). Gavelröstet 
är då slopat, som i Torhamn Bl (18 8 5 ), eller dess övre del kapad, som i Siljansnäs 
Dr (1875).

Fig. 170. Björnekulla, Sk 
1889, exteriör. Kyrkan har 
både hög takresning och 
höga sidoväggar. Äldre 
vykort, foto Carl Nilsson 
omkr. 1900.

Wli

Fig. 171. Principskiss över 
hur takvinkeln kan varie
ra i samma byggnad. 
Korsarmarna är smalare 
men har samma tak- 
fotshöjd och nockhöjd 
som resten av långskep
pet. JL
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Fig. 172 a-j. Principskiss 
över gavelrösten, flertalet 
uppdragna ovanför taket 
och med olika utformad 
gavelkam:

a. röste där yttertaket 
överkragar gaveln,

b. trappgavel,
c. trappgavel, utkragad 

framför takfoten,
d. sluttande gavelkam,
e. sluttande gavelkam 

med uppdragen och fial- 
krönt hörnpilaster,

f. sluttande gavelkam 
med uppdragen hörnpi
laster,

g. sluttande gavelkam 
med tinne vid takfoten,

h. samma som föregå
ende men tinnen mins
kad till mindre förkropp- 
ning,

i. sluttande gavelkam 
med tinne vid takfoten 
och taknocken,

j. gavelröste utan kam 
men med tinnar vid tak
foten och taknocken. JL.

rostet sköt upp ett stycke ovanför yttertaket. Det blev först vanligt på 
torn (se Tornkrön på gavelrösten i kap. 9 nedan) men kom också att 
gälla långhus och en del rakt avslutade korbyggnader på många kyr
kor. Det förekom redan strax före 1850 och blev vanligast på 1870- 
och 1880-talen men hade äldre föregångare.619

De förhöj da röstena förekom i olika former (fig. 17z).Ett tiotal nya 
kyrkor fick trappgavlar under 1850- och 1860-talen, nästan alla i Skå
ne (se fig. 172 b-c).620 Därefter tillkom få före 1880-talets slut, då 
trappgavlar åter blev vanliga under några år.621 Trappgavlarna följde 
medeltida skånska förebilder med skillnaden att de nästan alltid var 
dekorerade med bågfriser eller blinderingar och att takvinkeln kunde 
vara lägre. De yngre trappgavlarna hade gärna mer dramatisk form 
med brantare resning och förekom på alla gavlar, även portaler. Med 
stor sannolikhet var Brunius betydelsefull för spridningen. Vid samma 
tid försåg han ett antal äldre kyrkor med trappgavlar, där Växjö 
domkyrka (omgestaltad 1849-1854) var den mest betydande.622

Ännu vanligare, med ett tjugotal exempel från 1860-talet och framåt 
i Götalandskapen (i Skåne främst först efter 1880), varen typ där alla 
tinnar utom den översta och nedersta var slopade (se fig. 172 i, 178, 
23 1 ).623 Ofta reste sig gaveln inte mer än som en vinklad ås över tak-

619. Förhöj da gavelrösten, som i äldre tid förekom på byggnader från medeltiden 
till 1600-talet kring södra Östersjökusten och t.ex. Mälardalen, var en konstruk
tiv och dekorativ övergång mellan yttertak och gavelröste (se t.ex. Österlövsta kyr
ka Up, Värfrukyrkan i Skänninge Ög, Gärdslösa kyrka Öl).
620. Förslöv Sk (1850), Uppåkra Sk (1864), Rebbelberga Sk (1867). Ex. utanför 
Skåne är Hamr ange Gä (18 5 4) och Kville 60(1865) samt före 1850 Risinge nya Ög.
621. Ett anmärkningsvärt undantag är ErikstadDs (1881). Dock fick några äldre 
kyrkor trappgavlar efter ritningar av Helgo Zettervall, som Vomb Sk (1871) och 
Trelleborg Sk (1883). E/Me Sk(i888),S. Kedum Vg (1889), Aspö Bl (1890).
622. Gustafsson & Ullén 1970s. 140-145. Andra exempel är Oxie Sk (18 4 9) och 
Ö.Hoby Sk (1850).
623. T.ex. Hässleby Sm (1859), Källstad Ög (1869), Ignaberga nya Sk (1887). 
Även denna typ har medeltida förebilder, som torngavlarna på St. Råby Sk och 
Fjelie Sk. Samtidigt framstår den som en stilisering av klassiska gavlar med akrote- 
rier i hörnen och på spetsen.
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fallet (fig. 173 ). I några varianter slopade man även den översta eller 
alla tinnarna (se fig. 17z d, g, h, 170). På ytterligare ett tjugotal kyr
kor slopade man den förhöjda gaveln och endast tinnarna reste sig från 
taket (se fig. 17z j).

Den viktigaste orsaken till de förhöjda gavelröstena torde vara en 
önskan att ge byggnadskroppen en tydligare resning. Samma vilja 
avspeglar sig i ett antal relativt klassicistiskt präglade kyrkor från 1850- 
talet till 1870-talets mitt där man dragit upp lisenerna eller pilastrarna 
i hörnen ett stycke ovanför taklisten (se fig. 17 z j, z r 4) ,6241 mera medel- 
tidsinspirerade kyrkor kunde denna detalj omformas till en fialkrönt 
hörnsträva (se fig. 17z e).625

Slutsatser om fönster och fasader
Av fönster och fasader framgår hur viljan att rikare dekorera kyrkor
nas yttre gestalt ökade under perioden. Medan fönstren formades enligt 
ett par modeller blev den individuella variationen större i portaler och 
taklister. Fasadytorna gavs en mera uttrycksfull färg och struktur. Även 
takytorna livades upp. Det vertikala betonades på bekostnad av det 
horisontella genom uppdelning av taklister, förhöjning av gavlar, 
yttertak eller väggar.

De regionala variationerna var stora. Nyheter uppträdde tidigast i 
skånska kyrkor medan en viss stilistisk eftersläpning går att följa norr
ut. I bland annat Västsverige förhöll man sig mera fritt till de historis
ka motivförebilderna än i Skåne där man gärna ville ge kyrkorna ett 
medeltidsinspirerat formspråk.

Vid jämförelse av den yttre gestaltningen i kyrkorna framgår att 
Brunius, Edelsvärd, Zettervall och Langlet hade större inflytande än 
andra arkitekter över att kyrkorna troget byggdes enligt ritningarna.

Fig. 173. Gavelkam som 
endast reser sig som en 
ås i takfallet. Principskiss 
JL.

624. Göteryd Sm (1858), Almesåkra Sm (1867), Torup Ha (1871).
625. Trollhättan Vg (1862), Borlunda Sk (1868), Kvidinge Sk (1886).
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9- Tom

Kyrktornet som symbol
»Över den med sina väldiga stoder vördnadsbjudande tempelingång
en reser sig det fasta tornet, från vars tinnar korset skimrar i solglans 
och visar till himlen.« Så tecknade biskop Carl Fredrik Wingård Göte
borgs återuppbyggda domkyrka vid invigningen 1827 av det då full
bordade tornet.626 Erik Natanael Söderberg använde delvis samma ord 
i sin psalm från 1910 om kyrkobyggnaden: » uppåt visar korskrönt tin
ne till ett mål som evigt är«.627 1 tiden mitt emellan dessa årtal utveck
lade Johan Magnus Sjögren i sitt prästmötesföredrag 1870 kyrktornet 
som motiv:

I tornconstructionen har den christna kyrkobyggnadskonsten för
stått att åt kyrkobyggnaden gifva en pyramidal tendens, en uppåt- 
sträfvande riktning, som segrande öfver den hvilande massan sinne- 
bildligt uttrycker den christna församlingens påaktande af förma
ningen: ’farer efter det ofvantill är.’628

Ännu mer ingående formulerade Överintendentsämbetet tornets upp
gift i Allmänna anvisningar år 18 8 7:

Kyrkotornet, synnerligast sådant det förekommer i den götiska 
konsten, har kallats ’Guds finger’, hvilket från kyrkobyggnaden upp- 
sträckes och sinnebildligt visar rigtningen mot höjden; ’farer efter det 
ofvantill är’. Dess praktiska ändamål är att bereda klockorna en hög 
och fri plats samt att vidt och bredt för församlingen förkunna hvar 
Guds hus är beläget. Tornet skall framträda såsom en symbol af den 
kristna tron och resa sig mot höjden i fri och ädel form, kraftigt och 
allvarligt, såsom det romanska, eller lätt och smidigt, såsom det 
götiska; det bör icke allenast genom sin skönhet skilja sig från pro

626. Återgivet efter Block 1913 s. 121.
627. Den svenska psalmboken 1986 nr 370 vers 2.
628. Sjögren 1870 s. 19.
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fanbyggnaderna utan äfven genom sin höjd och karakter på möjli
gaste längsta afstånd angifva kyrkans tillvaro.629

Det är dock lätt att läsa in även andra, mer sociala, budskap i en torn
byggnad. Tornbyggen har alltid varit kostsamma men inte nödvändiga 
för att skapa ett gudstjänstrum. Det framgår inte minst av att tornet i regel 
rests som den sista etappen i ett kyrkobyggnadsprojekt och att många 
exempel finns på kyrktorn som slopats eller stannat på halva höjden. 
Som socknens eller stadens högsta och mest synliga byggnadsverk kun
de kyrktornet ses som ett tecken på det lokala välståndet. Man har ibland 
även avstått från »torn, spiror och andra arkitektoniska prydnader«630 
av teologiska och ekonomiska skäl, inte bara inom medeltida kloster
ordnar utan också inom 1800-talets lågkyrkliga väckelserörelse.

Genom kyrkobyggandets historia har man vanligen varit angelägen 
om att låta kyrkan framträda redan på långt avstånd, dels genom klock
ornas ljud, dels genom sin höjd. Enklast tycks ha varit att låta en enskild 
del av byggnaden, det vill säga ett torn, skjuta högre upp än resten, men 
inte sällan har man istället låtit kyrkans tak resa sig högt över omgiv
ningen, ofta krönt av en mindre spira. I kyrktornet har man om möj
ligt hängt klockorna om man inte byggt en helt fristående klockstapel 
eller kampanii. Fanns bara en klocka kunde den placeras i en liten 
takryttare, men även i ett utrymme på vinden eller i en muröppning.631 
Vanligen har tornets mellanvåningar använts till förvaring av olika 
slag632 och redan på medeltiden fanns kyrktorn som byggts utan avsikt 
att bära klockor.

Sedan medeltiden har två gestaltningstraditioner växlat. Den ena är 
att förse kyrkan med torn, den andra att bygga en fristående klocksta
pel och betona kyrkans byggnadsvolym. Under 18oo-talets andra hälft 
dominerade den förra. Den föreställningen, att »riktiga« kyrkor skul
le ha torn, rådde från 1700-talets senare del till slutet av 19 5o-talet, att 
döma av kyrkornas form. Från 1759 fanns också en förordning att kyr
kor skulle förses med stentorn istället för klockstaplar av trä och att tor
nen skulle ha låga, och inte höga tornhuvar.633 Målet var att stävja vir- 
kesåtgången, underhållskostnaderna och brandrisken. Höga tornhuvar 
hade emellertid varit ovanliga sedan början av 1700-talet.634 Under 
1800-talets förra hälft blev tornkrönen ofta ännu lägre, men strax före 
1850 började enstaka högre huvar byggas eller åtminstone förekom
ma i ritningsförslag.635 1857 upphävdes förordningen och under 1800-

629. Allmänna anvisningar 18 8 7 s. 2 6.
630. Allmänna anvisningar 1887 s. 26.
631. Västergarn Go (takryttare), Björka Sk (vinden), Trefaldigbetskyrkan i Kris
tianstad (muröppningpå östgaveln).
632. Ett antal medeltida kyrktorn, som Etelhem Go, har lastportar.
633. Kungl. brev 22/3 1759 (Kyrkobyggnader iy6o-i86o 1 s. 276f). Se Arkitek
ter och myndigheter i kap. 2 ovan.
634. Jfr Jarlert & Lindblad 2005 s. 15.
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talets andra hälft ökade åter tornspirornas höjd.635 636 Kulmen nåddes 
under 1880-talets slut, då landets sedan 1690-talet högsta kyrktorn, 
det på Västerås domkyrka (ioz m), överträffades av domkyrkotornen 
i Uppsala (119m) samt Klara kyrkas torn (116 m) i Stockholm. Sedan 
sjönk de nya tornens resning åter.637

Alla nya sockenkyrkor från perioden, utom fem, försågs med torn.638 
Vid drygt femtio kyrkor, i snitt var nionde, fanns ett äldre torn från gam
la kyrkan som var möjligt att infoga i den nya, något som förekom 
under periodens alla årtionden men blev vanligast i Skåne (tab. 8). 
Äldre torn hade återanvänts flera gånger även före 1850 men mycket 
sällan efter 189o.639

Utöver detta var det omkring 1 zo äldre kyrkor som under perioden 
försågs med torn (tab. 9). Orsak kunde vara att sådant saknades, var i 
dåligt skick, inte var tillräckligt ansenligt eller stod i vägen för kyrkans 
utvidgning. Så skedde i nästan alla landskap, dock mest i Skåne och 
Västsverige. Tornbygget kunde vara en del av en mera omfattande om- 
och tillbyggnad av kyrkan, men i tre fall av fyra var det ett eget projekt, 
ibland planerat sedan länge.640

Tornets placering och form
Vid nio kyrkor av tio från perioden 1850-1890 står tornet vid kyrkans 
västra kortsida, oftast med östra tornmuren ridande på gaveln (se Tak
lister och gavelrösten i kap. 8 ovan). Vid ett knappt tjugotal kyrkor är 
tornet sidoställt och inte rest vid en gavel (fig. 174-175). Särpräglade 
är sju kyrkor där tornet är ställt asymmetriskt vid ett av kyrkans väst
ra hörn.641 Nästan alla av dem är ritade av Ernst Jacobson och byggda 
under periodens senare del (se fig. Z46).642 På så vis sidoställda torn var

635. Låga: t.ex. Hulterstad Öl, Åkerby Up. Höga: Barkeryd Sm, ej utfört förslag 
1845 (ATA: Kb-ritn. B 11:3 ); Murum Vg (M 118:1, daterad 1846).
636. Se Arkitekter och myndigheter i kap. 2 ovan. En orsak var att åskledare mins
kat brandrisken (Sjöström 1989a s. 77).
637. Se schema i Malmström 1993 s. 50L
638. Blidö Up (1859, ATA: Kb-ritn. B 100:1 visar att tom var planerat), Esarp 
Sk (i860, £68:3 visar att torn var planerat, torn byggt efter annan ritning 1929), 
Svanstein Nb (1865, torn byggt 1929), Oskar Sm (1870), Muskö 80(1877). Fle
ra kapell (varav några senare blivit församlingskyrkor) byggdes utan torn: Eridbem 
Sm (1863 ), Valdemarsvik Ög (1877, torn 1906), Töre Nb (1888).
639. Vid nybyggnader efter 1890 rev man istället några rätt kraftiga torn, bl.a. i 
Saleby Vg (1894), Asmundtorp Sk (1897) och Synnerby Vg (1908).
640. Ofta restaurerades dock resten av kyrkan samtidigt. I Norrby Up lades grun
den på 1780-talet, men tornet restes först vid kyrkans ombyggnad 1887 (Redelius 
1989 s. 4, 8f).
641. Bl.a. Borlunda Sk (1868), Vreten Vg (1873 ), Älvros nya Hr (1886). Torn 
vid kyrkans östra hörn förekom först efter periodens slut, som Sura Vs (189z) och 
Oscar Fredrik i Göteborg Vg (1893).
64z. Vreten Vg (1873), Älvros nya Hr (1886), Nykyrka Vg (1887), Edefors Nb 
(1887; Järnfeldt-Carlsson 199z, bilder s. 157), Jokkmokks nya La (1888).
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vanliga i engelsk nygotik.643 Fördelar var att byggnadskropparna fick 
en mindre strikt gruppering och att den frilagda västgaveln kunde 
utnyttjas för stora fönster. En praktisk fördel var sannolikt att kyrkan 
kunde få ett resligt yttre, utan att tornet behövde byggas så högt. Flera 
av dem har torn som ställda vid västgaveln skulle tett sig rätt obetydli
ga (se fig. 171). Några av kyrkorna med sidoställt torn är centralkyr
kor, där tornet står i väster men ändå inte vid någon gavel (se fig. 
17z).6441 ett par andra, från 1850- och 1860-talen, står det symmet
riskt mitt på långsidan som i några klassicistiska kyrkor från seklets för
ra hälft.645 En kyrka har två sidoställda torn, efter förebild av större 
medeltida kyrkor, placerade i västpartiets båda hörn.646

Tornet kunde även placeras på andra sätt, gärna över någon del av 
byggnadskroppen (fig. 176). Östtorn, över korbyggnaden, förekom
mer på någon kyrka (se fig. 17 6 a, 4 4) ,647 Några kyrktorn reser sig som 
centraltom mitt över byggnadskroppen, främst över centralkyrkor rita
de av Emil Langlet (se fig. 176 d, f).648 Tornet är då i trä, även över 
stenkyrkor, och står inte på pelarstöd utan bärs av en sinnrik takstols- 
konstruktion.649 Som klockupphängningsanordning förordade Langlet

Fig. 174 a-b. Torn, på 
vanligt sätt ställt mitt för 
långhusets kortsida, 
resp. torn, ställt i kyrkans 
ena hörn. Om tornet 
ställs vid långsidan eller 
ena hörnet kan det te sig 
resligare än ett torn mitt 
för ena kortsidan och 
västgaveln kan förses 
med fönster.
Principskiss JL

Fig. 175. Centralkyrka 
med marktorn. Genom 
kyrkans form får tornet 
en sidoställd karaktär 
även när det utgör ett 
västtorn (Gladhammar, 
Sm). JL.

643. Tidigast i Sverige var anglikanska Church of St. Peter and St. Sigfrid (Engels
ka kyrkan) i Stockholm (1866) ritad av James Souttar och Adolf Emil Melander 
(von Ajkay 1981 s. 81).
644. Holmestad Vg (1875), Hällaryd Bl (1878), Gladhammar Sm (1886).
645. Överkalix Nb (1858), Päskallavik Sm (1862), Källstad Ög (1869). Jfr även 
Persnäs Öl (18 5 7), Råneå Nb (1857) med tornet placerat väster om ett tvärhus. V. 
Tollstad Ög och Överluleå Nb är exempel från 1800-talets förra hälft.
646. Kristinehamn Vr (1858).
647. Hällaryd Bl (1878, över östsakristian), S. Kedum Vg (1889).
648. Österjörn Vb (18 57), Håle-TängWg (1884), Sillerud Vr (1888). Enda lång
kyrka med centraltorn är Bodum Ån (18 83). Jfr grannkyrkan i Tåsjö Ån (1878). 
Den byggdes med västtorn, men ritningarna (se Langlet 1872 pl. 60) avsåg central
torn trots att det var en långkyrka. Jfr även Borgholms kyrka 01(1879), där tor
net reser sig över ingången och de väggar som skiljer kyrkorummet från de tidiga
re skolsalarna (ATA: Kb-ritn. B 135:1-2).
649. Ett mäktigt murat centraltorn erhöll dock Hållnäs Up vid den 1854 avsluta
de ombyggnaden.
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Fig. 176 a-f. Andra alter
nativ till torn vid västga- 
veln:

a. östtorn över koret 
(S. Kedum, Vg),

b. gaveltorn kringbyggt 
av långhuset (Skallmeja, 
Vg),

c. kyrka utan torn, rivna 
kyrkans klockstapel fort
sätter att användas 
(Blidö, Up),

d. centraltorn över 
långkyrka (Bodum, Ån), 
e. klockgalge och takryt
tare (Vinköl, Vg),

f. centraltorn över 
central kyrka (Gällivare, 
La).

Principskiss JL.

sådana uppbyggnader över kyrkans mitt framför dyra torn som muras 
upp från marken vid kyrkans ena sida. Enhet, harmoni, symmetri och 
»imponerande helgjutenhet«, vilka enligt Langlet var nödvändiga egen
skaper hos en kyrka, » det arkitektoniska konstverk, hvars bestämmel
se är utan jemförelse den högsta som kan gifvas «, kunde endast central
torn skänka.650

I nära tio kyrkor är tornet kringbyggt eller indraget över bygg
nadskroppen och reser sig som ett gaveltorn (se fig. 176 b).651 Kring- 
byggnaden hade motsvarigheter från 1800-talets förra hälft och var ett 
sätt att inrymma läktartrappor och öka tornets stabilitet.652 Några 
centraltorn och gaveltorn är små och framstår mera som takryttare (se 
fig. 176 e, 234.).653 I en av periodens kyrkor hängdes klockorna i en 
klockgalge (se fig. 176 e), i en annan på vinden.654 Sådana lösningar,

650. Langlet 1871 s. 140 och 1879 s. 2.
651. Sandarne Hs (1859), Kville Bo (1865), Skallmeja Vg (1868).
652. Jfr Kumla Nä (1834) och Lofta Sm (1837). Andra kyrkor har stora trapp
hus på samma plats, men under egna tak, som Ödsmål Bo (1866), Brunskog Vr 
(1878), Lindome Ha (1884). I Sjögestad Ög (1862) är ett äldre torn förhöjt med 
en bredare påbyggnad, stabiliserad av sidobyggnadernas murar.
653. Åsele La (1852), S:ta Birgittas kapell i Göteborg Vg (1857), Orlunda Ög 
(1889).
654. Vinköl Vg (1872) med klockgalje. Esarp Sk (i860) med klocka på vinden 
före 1929 (Esarps kyrka s. [2]; ljudgluggen i gaveln synlig i Anshelm 1947 bild s. 
329, ATA: Kb-fotogr. nr 4 och ATA: Kb-ritn. E 68:5).
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som tidigare mest förekommit i kapell, föreslog arkitekten J. F. Åbom 
på ritningarna till ytterligare några sockenkyrkor, men de kom inte till 
utförande (se fig. 191 ).6SS Klockstaplar byggdes i princip inte vid peri
odens nya kyrkor, men för ett par träkyrkor finns på ritningen outför
da torn med klockstapelslika stöttor, vilka skulle vara fristående, ofta 
sånär som på ett lågt sammanlänkande vapenhus (se fig. 2.Z4).656 För 
en av dem, där det fristående tornet beskrevs som ett »tempeltorn för 
kyrkans högtidligare exteriör«, uppgavs den konstruktiva orsaken vara 
att klockornas rörelser kunde skada byggnaden.657 Alla tornplacering
arna har förebilder i äldre tiders kyrkobyggande och visar hur man 
under perioden försökte variera kyrkornas arkitektur. Men ofta segra
de traditionen och kyrkan fick ett västtorn.

Eisenachregulativet förordade västtorn.658 Sjögren (1870) och Över- 
intendentsämbetets Allmänna anvisningar lyfte däremot fram förde
larna med sidoställda torn i väster eller öster, vilket efter engelsk före
bild gav en friare och pittoresk gruppering av byggnadskroppen, frilä
de västgaveln och möjliggjorde ett mindre och enklare torn.659 Torn 
över koret eller centraltorn, någon gång takryttare, kunde också vara 
lämpligt enligt Allmänna anvisningar, då västtorn genom sin domine
rande massa »betydligt försvagar byggnadens intryck i öfrigt«.660

Många torn är fyrsidiga och har en pelarlik uppbyggnad med sock
el och kransgesims. Det förekommer att tornet i övrigt är helt odeko
rerat, mest sådana från periodens tidigare del i Götaland, däremot inte 
i Norrland.661 Mera ofta har tornkroppen någon sorts dekor, som börn- 
lisener och gör delgesimser (se fig. 56,149, 217). Hörnen kan vara oli-

655. Outförda förslag för Lekvattnet Vr (ATA: Kb-ritn. L 33:2, se fig. 191) och 
Bogen Vr(B 114:1) visar en typ av klockgalje (se Lekvattnet i kap. 1 o nedan). I rit
ningar från 1846 till Åsele La (Å 41:3, avbildad i Flodin 1993a s. 65 och Mellan- 
der 2008 s. 117) och från 1856 till Njurunda Me (Cornell & Rappe 1929, bild s. 
3 6) hänger klockorna i en övervåning i kyrkans västra del, nedanför takryttaren. 
Alla ritningarna är signerade av Åbom.
656. Håsjö nya]'å (ATA: Kb-ritn. H 225:1-2); ÖstervallskogV r (Ö 75:1), jfr en 
likartad ritning till Blåvik Ög (B 102:1, se fig. 224) där tornet är helt fristående. 
För Svinhult Ög finns ett förslag (S 377:1) till fristående murat torn med sakristi
an som sammanlänkande låg byggnadskropp. Vid Blidö Up, Muskö Sö och andra 
utan torn fortsatte man använda en äldre klockstapel (se fig. 176 c).
657. J. A. Hawermans beskrivning 1861 av sitt förslag till ÖstervallskogVr (Ivars
son otr. s. 32). Samma orsak låg bakom ombyggnaden 1957 av Älvros nya Hr 
(Hamberg & Hamberg 1966 s. 274).
658. Eisenachregulativet 1861 punkt 6 (Langmaack 1971 s. 272).
659. Sjögren 1870 s. 19, Allmänna anvisningar 1887 s. 27L Preussiska kyrkomi- 
nisteriet lyfte 1861 fram liknande fördelar med sidoställda torn i sin kritiska kom
mentar till Eisenachregulativets inskränkning till västtorn (Langmaack 1971 s. 
2-73)-
660. Allmänna anvisningar 1887 s. z6f, 45.
661. T.ex. Smedby Öl (1853), L. Isie Sk (1858), Örsås Vg (i860), samt kyrkor 
där tornet är kvar från den gamla, som Halmstad Sk (1863 ) och V. Klagstorp Sk 
(1885).
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Fig. 177. Marby nya, Jä 
1866, torn kroppens 
avtrappning. Foto JL 
2002.

Fig. 178. Tranås, Sk 1881, 
exteriör från sydöst. 
Äldre vykort, foto Carl 
Nilsson omkr. 1900.

ka kraftigt förkroppade. I ett nära fyrtiotal kyrkor, varav många med 
tydliga medeltidsinspirerade inslag, kan de utbildas till pilastrar och 
strävpelare som avtrappas uppåt och visuellt ökar tornets resning (se 
fig. 206, 239 ).662 1 några träkyrkor förekommer på motsvarande plats 
resliga snedstöttor, som ger associationer till klockstaplar (se fig. 
246 ).663

I ungefär sextio kyrkor, flertalet i Götaland, avtrappas själva torn
kroppen. I ett tiotal sker indraget endast på södra och norra sidan, som 
på en del gotländska medeltida torn (fig. 177).664 Ett ej längre bevarat 
torn av trä avsmalnade steglöst genom att väggarna lutade inåt.665 I 
några är endast klockvåningens väggar indragna (se fig. 258 ).666I andra 
har tornets övre del avfasade hörn, medan hörnen i den nedre är skar
pa, ibland med förstärkt markering av övergången (fig. 178 ).667 Någ
ra gånger är den övre delen jämnt åttkantig (se fig. 40, 184).668 Helt 
åttkantig planform förekommer endast i något västtorn men i flera av 
centraltornen.669

662. Skarstad Vg (1859), Håslöv Sk (1880), Kroppa Vr (1884). Oftast skjuter 
de ut vinkelrätt mot väggen, ibland diagonalt ut från hörnet, som i Skinnskatteberg 
Vs (1866), V. Vram Sk (1869), Hököpinge Sk (1873 ).
663. Nyskoga Vr (1875, ATA: Ämb-fotogr.), Edefors Nb (1887; Järnfeldt- 
Carlsson 1992, bilder s. 157), Nykyrka Vg (1887).
664. Marby nya Jä (1866), Eriksbergs nya Vg (188 5 ), Björne kulla Sk (1889). Jfr 
t.ex. Eskelhem Go och Lojsta Go.
665. Robertsfors Vb (1889, ATA: Ämb-fotogr. och Järnfeldt-Carlsson 1992, bil
der s. 160). Jfr Marsvinsholm Sk och Almesåkra Sm (se kap. 10 nedan).
666. Förlösa Sm (1859), Lomma Sk (1873 ), Kroppa Vr (1884).
667. Viker Vs (1871), Lannaskede-Myresjö Sm (1876), Rörum Sk (1879).
668. Gärdserum Sm (18 5 3, se kap. 10 nedan), S:t Johannes i Göteborg Vg (1866), 
Vallösa Sk (1882).
669. Önnarp Sk (1865, västtorn), Carolii Malmö Sk (1880), SillerudVr (1888).
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n a Fig. 179. Olika typer av 
ljudgluggar, ensamma, 
parställda respektive i 
grupper om tre, med 
eller utan förenande 
omfattningsbåge. 
Principskiss JL.

Flertalet torn har ljudgluggar i tornkroppens övre del (fig. 179 ).670 
Gluggarna brukar vara en eller två på var sida. När de är två kan de 
förenas under en omfattningsbåge, ibland med den åtskiljande posten 
formad som en kolonnett. I ett drygt tjugotal kyrkor förekommer att 
tre ljudgluggar är tätt ställda intill varandra som en trefönstergrupp, ofta 
lika höga, men ibland med den mellersta högre.6711 klassicistiskt präg
lade kyrkor kan de då forma ett serlianamotiv.672 Gluggarnas form, det 
vill säga rundbågig, spetsbågig och så vidare, följer kyrkans övriga vägg
öppningar. En kyrka har cirkelrunda ljudgluggar, en annan har ljud
gluggar med hugget masverk.673 Formen i några från periodens slut

670. Undantag utgör några med klockrum i lanterninen (se Tornkrön på rakt 
underlag nedan).
671. T.ex. Näsum Sk (1871, mellersta högre), Tärendö Nb (1882, lika höga). 
Om det för perioden karakteristiska motivet, se Fönstrens placering i kap. 8 och 
Salkyrkors korparti (om rak östavslutning med fondfönster) i kap. 6 ovan.
672. Rogsta Hs (1858) Om serlianamotiv, se Sjöström 1992 och Pelarstödda 
innertak i kap. 7 ovan.
673. Hjälmseryds nya Sm (1853 ) resp. Hagakyrkan i Göteborg Vg (1859).
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efterbildar gotländska kyrktorns ljudgluggar i flera våningar.674 Ljud
gluggarna brukar tillslutas med träluckor. Är de tre på varje sida kan 
någon vara en blindlucka.675 Under perioden började jalusier användas 
istället för luckor, något som dock blev det vanliga först vid seklets slut 
(se fig. 150).676

Tornkroppens sidor avslutas vanligen av en kranslist med samma 
form som taklisten på byggnaden i övrigt. På tydligt klassicistiska kyr
kor är den dock ofta tydligare markerad, gärna som en fris av kraftiga 
konsoler.677 Tornkroppens övre avslutning kan vara rak (horisontell) 
eller ha gavelrösten. Ibland förekommer små hörntorn.

Tornkrön på rakt underlag
Tornkrönen eller tornöverbyggnaderna från perioden uppvisar en stor 
variation (fig. 180). Under 18 50-talet förekom det ännu att kyrkor fick 
låga fyrsidiga lanterninhuvar, alltså tornkrön med kurer med vertikala 
väggar och flacka takfall, av den typ som varit vanlig under seklets för
ra hälft (se fig. 180 a).678 Tornkrön med någon form av lanterninvåning 
förekom sedan under hela perioden utom i Skåne, där knappt någon till
kom efter 1850. Lanterninen är i regel genombruten av öppningar som 
antingen är glasade, har luckor eller är helt öppna. Räcken och terras
ser visar ibland att den kunde användas som utkiksplats.679 1 några kyr
kor, främst från periodens början, fungerar den som klockrum.680

Av tornkrönen framgår hur lanterninhuvarna förändrade form efter 
sekelmitten. Åttkantiga, mera dekorativa lanterniner, dominerade helt 
efter några år. På 18 5 o- och 18 60-talet ökade lanterninhuvarnas höjd. 
Ett vanligt sätt var att höja lanterninens krön (se fig. 180 b). Ett annat 
sätt var att bygga upp lanterninen i våningar (se fig. 180 c).

Ytterligare ett sätt, som dominerade under periodens senare del, var 
att höja det raka takfallet nedanför lanterninen. Ett tjugotal sådana 
byggdes, de flesta efter 1870 och hälften i Småland eller Västergötland

674. Flädie Sk (1888), Gessie Sk (1888), Björnekulla Sk (1889).
675. Häggesled Vg (1869), Mellby Vg (1880).
676. I Källstorp Sk (i860) förekom jalusier (» väderbrytare «) av utåtlutande järn
plåtar vilka Brunius förordade för tornets ventilation och belysning (Brunius 1861 
s. 34). Jalusier angavs på ritningen från 1850 till Gärdserum Sm (ATA: Kb-ritn. G 
131 :z) och för Hannäs Sm finns detaljritning från 1885 till »jalusilucka« (H 56:9). 
T.ex. Bräkne-Hoby Bl (1872), Nosaby Sk (1875) och Nykyrka Vg (1887) har 
jalusier sedan byggnadstiden. Allmänna anvisningar 18 8 7 s. 3 8 anger »luckor eller 
jalousier« för ljudgluggarna.
677. Sandby Öl (i860), Staf singe Ha (1865 ),JunseIe Ån (1884).
678. LekvattnetVr (1853 ), Öja Sm (1854), Harestad Bo (1854). Jfr t.ex. Långse- 
le Ån (1827), Tofteryd Sm (1835).
679. S. Möckleby Öl (1851), Rogsta Hs (1858), Edsvära Vg (1859).
680. Bl.a. ett par öländska kyrkor, där klockrum i lanterninen var tradition, tro
ligen efter förebild av Kalmar domkyrka, som Smedby Öl (18 5 3) och Sandby Öl 
(1860). Jfr även Utö Sö (18 50) och Malå La (18 52).
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(se fig. 18o d). Lanterninen blev ofta allt mindre, närmast somen deko
rativ detalj bland andra på tornspiran. I några fall gav man dock det 
nedre takfallet, eller huven, en mera dekorativt svängd form (se fig. 
18 o e). Man tycks ha använt historiserande motiv, men denna gång inte 
efter medeltida förebilder utan efter tornkrön från 1700-talet. Några 
gånger kan man finna en nära liggande förebild i trakten.681 Andra gång
er bör den handläggande arkitekten vid Överintendentsämbetet själv 
ha tagit initiativet (fig. 18 i-i 8z).682 Vanligast blev karniskupolhuvar,

Fig. 180. Olika typer av 
tornkrön, t.v. på rakt 
underlag, de nedre t.h. 
med gavelrösten. 
Principskiss JL.

681. Jfr t.ex. Töllsjö Vg (1856) med Bollebygd Vg (1849), Trollenäs Sk (1861) 
med V. Sallerups gamla (tornkrön 1797, Arvastson 1987 s. 16), Ramsele nya Ån 
(1857) med t.ex. Borgvattnet Jä (torn 1835) och Skå Up (torn 1858) med Lovö 
Up (tornkrön 1728, Tuulse 1957 s. 446).
682. S. Möckleby Öl (1851) erinrar mycket om Folkärna Dr (tornkrön 1788, Ahl
berg 1996 s. 71), By Dr (1793 ) och Långasjö Sm (1789; Ebeling m.fl. 1993, bild 
s. 252 med äldre form). Tornkrönet på BjärklundaW g (1781, torn 1861 byggt efter 
ATA: Kb-ritn. Bjärklunda B 70:1, signerad av Ludvig Hawerman 1861, vilken i sin 
tur är en lätt bearbetning av kyrkans ursprungliga ritning från 1774, ATA: Kb-ritn.
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varav ett femtontal byggdes på nya kyrkor, alla före 18 8 o-talet.683 Från 
omkring i860 hade de ofta rätt låg karniskupol, åttkantig lanternin och 
spetsig spira (se fig. 180 f). Lovö kyrka (Up) har ett liknande tornkrön 
med karniskupol och spirkrönt lanternin, men annars var äldre före
bilder ovanliga. Dock förekommer flera former av karniskupolhuvar 
på gravkoren kring Riddarholmskyrkan i Stockholm. Alla huvarna är 
rekonstruktioner från åren kring 1840 av de nyss eldhärjade 1600- 
talshuvarna.684 På 1850-talet blev de åter aktuella när man planerade

Bjärka och Härlunda B 68:1, osignerad, vars torn emellertid inte hade blivit byggt) 
erinrar om t.ex. Tryserum Sm (1784, ritad av Olof Tempelman, ATA: Kb-ritn. T 
117:2).
683. T.ex. Smedby Öl (18 5 3), Hemsjö Vg (18 5 8), Lidhult Sm (1878). Även äldre 
kyrkor fick sådan under perioden, som Norrtälje Up (torn 1854), Offerdal Jä (torn
krön 1870, Ebeling 1998 s. 140) och Huddinge Sö (torn 1878).
684. Lejdegård 2008 s. 127. Tornets »götiska« spira i gjutjärn var en radikal 
nyhet, men även den trogna rekonstruktionen av 1600-talshuvarna bör ha varit det. 
Den skilde sig från återuppbyggnaden 1802 av Wrangelska palatset strax intill, då
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Fig. 181-182. Bjärklunda 
kyrka, Vg, byggd 1781, för
sågs 1861 med torn (t.v.). 
Den lanterninkrönta 
kupolhuven följde äldre 
förebilder från kyrkans 
byggnadstid, som "Fryse
rum, Sm, byggd 1784 
(t.h.). Foto JL 2004 resp. 
Almquist & Cöster, Hel
singborg.

det i860 färdiga Bernadotteska gravkoret. Att Riddarholmskyrkan 
kunde vara en inspirationskälla framgår av den betydelse kyrkans 
genombrutna gjutjärnsspira fick, men också av andra detaljer i kyrk
torn från perioden.685

Vid 1800-talets mitt började det också bli vanligt med pyramidhu
var och åttkantiga tornspiror. Sidorna löper obrutna så när som på 
någon indragning vid foten av konstruktiva och estetiska skäl, vilken 
kan variera i omfattning (se fig. 180 g). Ofta dekoreras huvens basparti 
med holkar vars främst dekorativa syfte framgår av Allmänna anvis
ningar: »S.k. kappor eller utväxande glugghus äro i synnerhet tack
samma för vinnandet af en god verkan åt spiran«.686 Pyramidhuvarna 
kan vara olika höga (se fig. 180 h). Höga och medelhöga är vanligast. 
Mycket låga förekommer någon gång liksom att huven, efter förebild 
av en klassicistisk pyramidtyp, är kapad i toppen.687 Medan några erin
rar om tidigmedeltida tornhuvar förekommer andra, som genom ele-

man lade flacka tak över de tidigare huvkrönta tornen. (Palatsets nuvarande huvar 
är en rekonstruktion från början av 1900-talet.) OIÄ förordade även rekonstruk
tion av kyrkans brunna tornspira, men fick inte gehör för det (Olsson M. 1921 s. 
138, Lejdegård 2008 s. 123 ).
685. Ang. Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira se även Olsson M. 1921, Grandien 
1974 s. 21 if och Lejdegård 2008 s. 122-125. Drag från Riddarholmskyrkan går 
att finna i Otterstad Vg (1854, t.ex. hade ljudgluggarna tidigare målade blind
fönster; Fischer 1913, bild s. 9), Månsarp Sm (1854, genombruten gjutjärnspira), 
SkinnskattebergV s (1866) och det ombyggda tornet i Lidköping Vg (1853 ).
686. Allmänna anvisningar 1887 s. 45. T.ex. Varv Ög (1861), ÖdsmålBo (1866), 
Hannäs Sm (1885.
687. Varv Vg (1861, låg), Hemmesjö nya Sm (1854, relativt hög), Murum Vg 
(1850, bruten topp; ett motiv från bl.a. Västerås domkyrka, Lindblad 2001 s. 49.).
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Fig. 183. Aspö, Bl 1890, 
exteriör. Tornet kröns av 
sadeltak och trappgavlar. 
Foto E. Zetterberg 1918, 
ATA.

gant indrag i basen ger ett jämförelsevis klassicistiskt intryck.688 Bruni- 
us var tidig med att föreslå pyramidhuvar i sina kyrkoprojekt.689

Vanligare är dock åttkantiga tornspiror på fyrsidig bas. De kunde 
få olika form och det som varierar mest är övergången från fyrkant till 
åttkant (se fig. 180 i). De flesta är ungefär dubbelt så höga som breda. 
Fördelarna gentemot fyrsidiga pyramidhuvar var troligen att man lät
tare kunde skapa en huv med smäcker resning som samtidigt är stabil 
och har mindre takyta. Åtta resta högben formar spiran medan bas
partiets avvikande takfall endast är skyddstak över murarna. Ett sjut
tiotal nya kyrkor fick sådana. Drygt hälften ligger i Skåne, där typen 
blev vanlig vid 18 60-talets mitt, medan den knappt förekom i resten av 
landet förrän tio år senare. Spirorna från periodens slut var ofta fylli
gare än de från periodens början.

Tornkrön på gavelrösten
Sidorna på omkring ett hundra torn kröns av gavelrösten. Ett trettiotal 
har sadeltak (se fig. 180 j). Drygt hälften av dessa har trappgavlar, som 
är både den tidigaste och vanligaste typen och som mest förekommer på

688. Smedstorp Sk (1868), Mollösund Bo (1866), Nämdö Sö (1876, jfr sanno
likt medeltida huvar på Bjälbo Ög och Mosjö Nä) resp. Varv Ög (1861), Älmebo- 
da Sm (1877).
689. Svedala Sk (ritad 1847, Sjöström 198935. 8 8,90t, nytt torn 1902) samt out
fört förslag 1847 för Lövestad Sk (ATA: Kb-ritn. L 196:2).
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skånska kyrkor från 1850- och 1860-talen (fig. 180 k, 183 ).690 Såda
na tornkrön hade varit vanliga i Skåne under medeltiden och några exem
pel från 1700-talet visar att traditionen ännu inte var helt bortlagd.691 
På 1840-talet fick de en renässans genom Brunius kyrkoarkitektur.692 
Sadeltak med trappgavlar förekommer även som tornkrön på ett par kyr
kor från 1800-talets andra hälft utanför Skåne.693 Initiativet verkar då 
ha kommit från Överintendentsämbetets arkitekter, troligen som ett 
mera allmänt medeltidsinspirerat motiv.694 I de andra landsdelarna var 
det vanligare att gavelröstena saknade förhöjning eller att den hade 
annan form än trappgavlar, vanligen endast en tinne vid gavelröstets bas 
och topp (se fig. 180 1). Utanför Skåne var sadeltak vanligast som tor
nkrön i Västsverige under 1850- och 18 60-talet.695 Påverkan fanns san
nolikt från Brunius, men även för Överintendentsämbetets arkitekter tor
de sadeltak ha varit ett bra alternativ till lanternin. Sadeltak associera
de till medeltida arkitektur utan att bryta den tidigare omtalade före
skriften om låga tornkrön eller öka församlingens byggnadskostnad.

En viktig förebild för sadeltakskrön med trappgavlar bör ha varit 
Växjö domkyrkas 1849-53 omgestaltade exteriör efter Brunius rit
ningar. Tornet hade där emellertid korstak, det vill säga två korsande 
sadeltak med gavlar åt alla fyra sidorna (se fig. 180 m). Några nya kyr
kor fick också sådant tornkrön.696 Desto fler var det dock som fick en 
reslig lanternin eller spira över korstakets mitt (se fig. 180 n).697

Ännu fler tornkrön fick gavelrösten kring höga spiror, med eller utan 
lanterninvåning (se fig. 180 o). Pyramidhuv mellan gavlar med korta 
sadeltak var en tidig sådan typ som förekom mest i Skåne och Västs
verige. Den hade medeltida förebilder och introducerades med några 
kyrkor som var ritade av Brunius.698 Åttkantiga spiror blev vanligare,

690. T.ex. St. Hanie Sk (185z), Hörröd Sk (1857), N. Sandby Sk (1864.
691. Trappgavlarna på Kattarps kyrktorn Sk är t.ex. från 1769 (Åberg 197z s. 
4), på Hjärsås Sk från 1773 (Karlsson G. 1997 s. [3]).
69z. Hög Sk (184z), Stävie Sk (1847) och Stenestad Sk (1848) med tornkrön efter 
Brunius ritningar (Grandien 1974 s. 594f).
693. Trävattna Vg (1854), Grinneröd Bo (1859), Öxabäck Vg (1876), Aspö Bl 
(1890).
694. Äldre kyrktorn kunde under perioden förses med trappgavlar, som Gillber- 
gaSö 1859 och Tors hälla Sö 1873. Ej utförda förslag från ÖIÄ till trappgavlar finns 
för Tölö Ha (ATA: Kb-ritn. T 186:5, daterad 1850) och Skå Up (S iz8:i, daterad 
1854, avbildad i Tuulse 1957 s. 385).
695. T.ex. Kalvsvik Sm (185z), UllervadWg (1861), Brastad Bo (1878). Fyra av 
dem var kyrkor i Bohuslän.
696. Lövestad Sk (1856), Billeberga Sk (i86z), V. Frölunda Vg (1866, senare 
påbyggd med spira).
697. T.ex. Göteryd Sm (1858), Sjögestad Ög (i86z), Holmby Sk (1873 ).
698. Kristinehamn Vr (1858), Veberöd Sk (torn 1848). Jfr även t.ex. Tvååker Ha 
(185z), Töreboda Vg (1870), Agunnaryd Sm (1874). I verket Danmarks Kirker 
förekommer Tørninglentyp som begrepp för ett par medeltida torn med sådana 
krön i bl.a. Ternings län, t.ex. Vodders, Brøns, Skcerbcecks och Ballums kyrkor i 
Sønderjylland (Mokke & Møller 1957 s. 1Z05, 1208, izzif, 1249, 1401).
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antagligen för att ge tornet smäckrare form, men ibland var de bara for
made som pyramidhuvar med avfasade hörn. Ett annat sådant sätt var 
att vrida spiran så att hörnen kom innanför gavelspetsen.

Spirans anslutning mot tornets hörn ser olika ut och antyder att den
na punkt varit svår att ge form. Några takfall har här endast flackare 
vinkel.699 Andra har trappgavlar eller eleganta små hörntorn som sky
ler denna komplicerade punkt.700 I de senare är gaveln indragen ett 
stycke från hörnet. Det kunde den även vara när hörntorn saknades och 
erinrar då om gavelrösten med en ensam tinne vid basen.701 Ibland kom
binerades detta med att tornets övre hörn var fasade. I några var spi
ran lite fylligare och täckte gavlarnas ovansidor, i ett par kyrkor tyd
ligt efter förebild av medeltida gotländska kyrktorn.702

Slutsatser om torn
Under perioden var det en vanlig uppfattning att kyrkor skulle ha torn. 
Nästan alla nya kyrkor fick torn och vid samma tid kompletterades 
även flera äldre med torn. De allra flesta torn placerades på traditionellt 
sätt vid kyrkans västra kortände, men i ett antal kyrkor förekom även 
sidoställda torn, centraltorn eller andra klockupphängningsalternativ. 
Pelarlika lanterninkrönta torn var vanliga, men formen varierades ofta 
på olika sätt. Avfasade hörn och avtrappade former förekom, liksom 
en stor variation av tornkrön. Tornen blev högre och resligare och var 
inte sällan försedda med gavlar. Utformningen återgick gärna på medel
tida förebilder, men även sådana från senare tid. Överintendentsäm- 
betets arkitekter tog ofta initiativ till förnyelse av formerna, men Bru- 
nius hade ännu större betydelse. Brytningen mellan nyklassicism och 
medeltidsinspirerade former framträder på olika sätt tydligt i tornens 
form. Nyheter introducerades tidigast i Skåne medan traditionen lev
de kvar längst i Norrland, där förnyelsen mera framträder som en vari
ation av klassicistiska formspråk.

Under 1800-talets andra hälft varierade tornkrönens form väsent
ligt mer än under 18oo-talets förra hälft. En tydlig tendens var att tor
nen blev högre och resligare, vilket medverkade till att den tidigare 
restriktionen mot höga trätornspiror upphävdes. Även alternativ till 
låga lanterniner förekom, som låga pyramidtak, sadeltak och korstak. 
Ett annat sätt var att mura även tornspiran eller bygga den med stål
konstruktion, vilket dock blev vanligt först när restriktionen var upp
hävd (se Material och byggnadskonstruktion i kap. z ovan).

Tornkrönens former utgick ofta från äldre förebilder, inte bara från 
medeltiden utan även från 1700-talet. Riddarholmskyrkans tornspira

699. As Sm (1870).
700. Erikstad Ds (1881, trappgavlar), Trollhättan Vg (1862, hörntorn).
701. Askum Bo (1880).
702. Flädie Sk (1888), Gessie Sk (1888), Björnekulla Sk (1889).
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av gjutjärn och rekonstruktionen av gravkorens huvar omkring 1840 
samt den förnyade exteriören på Växjö domkyrka tio år senare påver
kade också formrikedomen. Brunius, som gjorde ritningarna till Växjö, 
introducerade flera nya former av tornkrön i skånska kyrkor vid seklets 
mitt och dessa användes även i andra kyrkor i landet. Trappgavlar blev 
ett utmärkande drag i Skåne, men kunde även användas i till exempel 
Västergötland.
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io. Exempelsamling

Före min avslutande diskussion vill jag här presentera arton kyrkor 
mera ingående. I studien ovan har jag analyserat kyrkornas olika delar 
var för sig. Här återges ett par av kyrkorna istället som sammanhäng
ande helheter. De är utvalda för att bilda en serie som på ett represen
tativt sätt återger kyrkobyggandet 1850-1890 och som omfattar både 
arkitektoniskt framträdande kyrkor och sådana som har flera jämför
bara motsvarigheter. Jag har försökt att välja exempel som är någor
lunda jämnt spridda över tiden, över landet och över olika typer av kyr
kor. De norrländska exemplen kunde ha varit fler och jag har även fått 
välja bort många skånska exempel för att få en geografisk jämnvikt. Jag 
har också försökt att prioritera sådana kyrkor som inte hör till de mest 
kända från perioden.

Kyrkorna presenteras med bild, plan i skala 1:500 och text. Beskriv
ningen av gestaltningen tar i första hand upp sådant som jag tidigare 
berört i studien. Jag försöker sedan lyfta fram vad som är särskiljande 
eller representativt i arkitekturen i förhållande till andra kyrkor. De 
historiska uppgifterna återger kort viktiga data för kyrkans tillkomst 
och byggnadshistoria.703 1 möjlig mån anger jag namn på arkitekt och 
byggmästare. Det ursprungliga platsantalet, golvytan och församlingens 
folkmängd anges invid kyrkans planritning.704 Jag anger också hur kyr
kans nuvarande form förhåller sig till den ursprungliga.

703. Huvudsakliga källor utgör vägledningar, litteratur om församlingens eller 
traktens historia samt vederhäftiga tidningsartiklar med skildringar av kyrkans 
historik utifrån kyrkoarkivet, sammanställd till ett jubileum eller en återinvigning 
efter restaurering, vanligen i ATA: K-byråns arkiv.
704. Platsantalet är hämtat från uppgifter på de fastställda ritningarna utom för 
Gärdserum, Skinnskatteberg och Eriksbergs nya där det är min egen beräkning 
utifrån ritningarna. Golvytan, som ej omfattar golv på läktare, är uppmätt på till
gängliga ritningar, främst i Sockenkyrkoprojektets samling planunderlag (RAÄ: 
Samhällsavdelningen). Befolkningstalen grundar sig på Sveriges officiella statistik 
1859 tab. i (för 1850-1855) och 1895 tab. 1 (för 1860-1885 )•
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Gärdserum
Gärdserums kyrka i T just i nordöstra Småland stod färdig 1853. Den 
har vitputsade murar av tuktad sten och tegel samt flera exteriördetal
jer av gjutjärn och interiördetaljer av trä (fig. 184-186). Dispositionen 
- torn i väster, rektangulärt långhus, sakristia bakom altaret i öster, in
gångar i väster och mitt på sydfasaden utöver en liten sakristiedörr - 
följer den traditionella sedan seklets början. Men beskrivningen av kyr
kans detaljer blir en uppräkning av nyheter i 1800-talets svenska kyr- 
koarkitektur. Tornets övre del är åttkantig och kröns av en hög spira. 
Alla öppningar är spetsbågiga. Strävpelare, fialer, korsblommor och 
blinderingar livar fasaderna. Korbyggnaden är tresidig och öppen mot 
kyrkorummet, men är till sin nedre del avskild till sakristia, vars golv 
ligger nedsänkt för att frigöra korfönstren. Långhuset är treskeppigt, 
men inte för att medge en större bredd utan för att kunna bära läktare 
längs hela sidorna. Det brutna innertaket och pelarstöden redovisar 
tydligt att dessa delar är av trä och inte murade.

Ar 1849 hade man i socknen beslutat att ersätta sin gamla kyrka 
med en ny och större kyrka. 1850 antogs ritningarna, som var utförda 
av Fredrik Wilhelm Scholander med Per Ulric Stenhammar som med
hjälpare. Byggmästare var Jonas Jonsson, biträdd av Stenhammar vil
ket skulle kunna förklara varför ritningarna följdes ovanligt väl. 1851

Fig. 184. Gärdserum, Sm 
1853, exteriör från syd
väst. Foto före 1915, ATA.

Fig. 185. Gärdserum, Sm 
1853, interiör mot öster. 
Foto Johan E. Thorin före 
1915, ATA.
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Fig. 186. Gärdserum, Sm 
1853, plan. Byggd för 800 
platser, motsvarande 2,4 
per kvm (340 kvm) och 
39 % av församlingen 
(2064 inv. 1850). JL

lades grunden, 1852 började murarna resas, 1853 kunde gudstjäns
terna flyttas till den nya kyrkan från den gamla som därefter revs. 1854 
fullföljdes arbetet. 1857, när även orgeln var på plats, invigdes kyrkan 
av biskopen.

Baron Erik Seth Adelswärd blev ordförande i byggnadskommittén. 
Han var blivande arvtagare till baroniet Adelsnäs, socknens störste 
jordägare, och skulle senare även vara drivande för en ny kyrka i Åtvid 
(Ög). För att höja församlingens arkitektoniska ambitioner anlitade 
han Scholander som arkitekt och bekostade både ritningen och bygg
nadsmaterialet.705 Adelswärds engagemang kan förklara såväl den snab
ba tillkomstprocessen som att den för tiden ovanliga arkitekturen inte 
mötte motstånd. Men viss betydelse kan också ha legat i att den gam
la, tidigmedeltida kyrkans långhus av trä, som var fogat till ett stort kor 
av sten, också hade tre skepp med tunna träpelare och sidoläktare.706 
Den nya kyrkans yttre visar ovanligt tydligt på internationella förebil
der. Långhuset erinrar, genom sina högt placerade fönster och rader av 
fialkönta strävpelare, om den efter arkitekten Karl Friedrich Schinkels 
ritningar år 18 31 färdigställda Friedrich Werdersche Kirche i Berlin.707 
Förebild för tornet tycks däremot ha varit den av Schinkels elev Hein
rich Strack ritade S:t Petrikirche i Berlin, färdig 1850, samma år som 
ritningarna till Gärdserum.708

De viktigaste senare förändringarna skedde 1915 efter ritningar av 
arkitekt Folke Zettervall. Då förlängdes sidoläktarna en travé till lång
husets östvägg för att under dem inreda rum för ny sakristia med mera. 
Predikstolen flyttades från korbågen till en av pelarna i långhuset och 
kompletterades med det ljudtak som fanns i de fastställda ritningarna 
men som slopades när kyrkan byggdes. Troligen var det även då kor
byggnaden kompletterades med en låg tillbyggnad och torngavlarnas 
blinderingar togs bort. Östfönstren försågs 1972 med glasmålningar 
av konstnären Eric Elfwén.

705. Konstruktionsmaterial och byggnadshistorik efter Cnattingius 1987 s. 9-15, 
Ebeling m.fl. 1993 s. 188-190 och Grandien 1979 s. 244-247, 265h Ritningar, 
se ATA: Kb-ritn. Gärdserum Sm G 131:1-5.
706. Cnattingius 1987 s. 3-7, Ullén 1983 s. 159-166.
707. Sjöström 2008b s. 137.
708. Jfr Fritsch 1893, bild s. 215. Kyrkan, som låg i Berlin-Mitte, eldhärjades 
1945 och ruinen revs i början av 1960-talet.
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Fig. 187. Lekvattnet, Vr 
1853, exteriör från syd
väst. Äldre vykort, foto 
före 1912, ÄTA.

Fig. 188. Lekvattnet, Vr 
1853, interiör mot öster. 
Foto Gustaf Reimers före 
1933, ATA.

Lekvattnet
Lekvattnets kyrka i västra Värmland stod färdig 1853. Den är byggd 
i trä och liggtimrad samt består av ett västtorn, krönt av lanternin, och 
ett långhus med fullbred tresidig avslutning i öster (fig. 187-189). 
Fasadernas stående panel är rödmålad med vita detaljer. Kyrkorum
met täcks av tunnvalv. Rummets östra del var ursprungligen avskild 
till sakristia under en läktare. Ingångar finns genom tornet i väster och 
mitt på sydsidan.

Flera detaljer ter sig ålderdomliga för en kyrka från 1800-talets mitt: 
den röda ytterfärgen, östläktaren, de rektangulära fönstren, de tvärgå
ende bjälkarna under taket och altaruppsatsen i barock. Därtill var
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Rg. 189. Lekvattnet, Vr 
1853, plan. Byggd för 550 
platser, motsvarande 1,9 
per kvm (290 kvm) och 
42 % av församlingen 
0 323 inv. 1855). JL

bänkkvarteren utan dörrar vid denna tid vanligare i enkla kapell än i 
sockenkyrkor. Under seklets andra hälft skulle emellertid just motsva
rande detaljer, fast i förnyad form, återkomma i kyrkoarkitekturen: 
polykroma fasader, avskärmad östsakristia, former och detaljer som 
redovisade byggnadsmaterialet, äldre inredningsföremål och öppna 
bänkar. Lekvattnets kyrka var dock inte en påkostad skapelse utan 
byggd av en avlägsen glesbygdsförsamling och de arkitektoniska 
anspråken avspeglade de begränsade förutsättningarna.

Folkmängden växte kraftigt i nordvästra Värmland under 1800- 
talet. Medan nybyggare i andra landsdelar kunde få strida för att få 
avdela församlingar och bygga egna kyrkor visade kyrkliga och sam
hälleliga företrädare enighet i att få till stånd kyrkor och nya försam
lingar i landskapets så kallade finnskogar. Flera nya kyrkor, som inte 
ersatt äldre, hade tillkommit i trakten under 1800-talets förra hälft. 
Efter 1850 följde Bogen, Lekvattnet och Nyskoga. Lekvattnets för
samling bildades av personer som tidigare hört till Fryksände och Öst
marks socknar. Begravningsplats anlades 1846, kyrkans väggar bör
jade resas i maj 1850 och efter några månader firades första guds
tjänsten, trots att rummet saknade fönster. 1853 var kyrkan invig- 
ningsklar. Altaruppsats och predikstol från 1600-talets slut köptes från 
Östra Ämtervik, som i sin tur en gång övertagit dem från Sunne. Pre
dikstolen utbyttes redan 1867 mot en nytillverkad, som kyrkan fått i 
gåva, och från 1874 hade kyrkan orgel. År 19 3 3 avlägsnades sakristi
ans väggar och östläktaren. En ny sakristia byggdes utanför koret, alta
ret flyttades bort till ytterväggen och predikstolen utbyttes åter mot den 
äldre. I tio år från 1912 var tornet vitt som en del av en aldrig fullföljd 
utvändig ommålning av den rödmålade kyrkan.709

Länsbyggmästaren Carl Sahlin har signerat de första ritningarna, 
kallade »Project till Capell att upföras i Gunnarskogs och Fryksände 
Socknar uti Wermlands Län«, vilket bör tydas som att samma ritning 
skulle användas för bägge de nyss beslutade kyrkorna i Bogen och 
Lekvattnet (fig. 190). Vid Överintendentsämbetet omarbetade Johan 
Fredrik Åbom projektet och utförde 1849 istället individuella ritning
ar för kyrkorna med lite olika karaktär.710 För Lekvattnet ökade han

709. Byggnadshistorik efter Brodin 1923 s. 42-46 och Hasselstig 1995 s. 86-102, 
114-118.
710. ATA: Kb-ritn. Lekvattnet Vr L3 3:1-2, Bogen Vr B 114:1.
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också rymligheten från 450 till 550 personer. Runda former i den förs
ta ritningen, som innertakets profil, har ändrats till mera kantiga (fig. 
191). Den kolonnburna portiken över östfönstret och altaret har bytts 
mot ett invändigt kor mellan sakristia och förråd. En klockgalge reser 
sig över västportalen. Ritningen ger ett modernt intryck och uttrycker 
tydligare träets byggnadstekniska förutsättningar. Bonden och klock
aren Nils Olsson från Västra Ämtervik ledde kyrkobygget.711 Han för
höll sig dock fritt till ritningen och följde den i princip endast vad gäl
ler sidofasadernas fönstersättning och att sakristian var formad av 
innerväggar i kyrkorummet och inte som egen byggnadskropp. Öst
partiet gav han en annan planform och ett kraftigt västtorn tillkom, vars 
kubiska lanternin med glasade öppningar har förebilder i trakten. Den 
direkta förebilden för byggnadens slutliga form tycks ha varit den fem
ton år äldre kyrkan i Norra Finnskoga, en annan av tidens nya värm
ländska kyrkoetableringar.

fig. 190. Ritning till kapell 
i Lekvattnet och Bogen 
av Carl Sahlin, 1840-talets 
mitt. Foto ATA.

Fig. 191. Ritning till kapell i 
Lekvattnet av J. F. Åbom 
1849. Foto ATA.

Råneå
Råneå kyrka i Norrbotten är grundlagd 1855 och tagen i hruk 1857. 
Kyrkan består av torn samt tvärhus, det vill säga ett rektangulärt rum 
där altaret ligger mitt på ena långsidan, och en sakristiebyggnad utgör 
pendang till tornet (fig. 192.-195 ). Altaret ligger i norr. Rummet har 
sidoskepp, som är avskilda med pelarrader och på tre sidor delade i två

711. Densloe 1973 s. 4.
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Fig. 192. Råneå, Nb 1857, 
exteriör från sydöst. Foto 
Bertil Berthelson 1939, 
ATA.

Fig. 193. Råneå, Nb 1857, 
exterör från nordväst. 
Foto Bo Hellman 1941, 
ATA.

våningar av läktare, som dock inte avtecknar sig i fönstersättningen. In
gångar finns mitt på kortsidorna och genom tornet samt till sakristian.

Få tvärställda kyrkorum tillkom under perioden men sådana hade 
varit något vanligare under 1800-talets förra del. Till skillnad från 
treskeppiga långkyrkor löper sidoskeppen i Råneå längs alla fyra sidor
na. Detta, liksom den omslutande läktarvåningen, återfinns dock sena
re i periodens centralkyrkor, där rummet är lika brett som långt och 
koncentrationen mot rumsmitten ännu mera betonad (jfr fig. 39 k—1, 
43-44). Kyrkan är en av flera stora träkyrkor som byggdes i Norrland 
under perioden 1850-1890. Den är en av landets största träkyrkor och 
platsantalet, z 000 personer enligt ritningarna, är också bland de störs
ta från perioden 1850-1890.
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Fig. 195. Råneå, Nb 1857, 
interiör. Foto FHildur Sjö
berg mellan 1928 och 
1957, ATA.

En ny kyrka, istället för en äldre träkyrka från 1640-talet, var pla
nerad sedan 1790-talet men dröjde, trots att folkmängden ökade kraf
tigt i den vidsträckta och kyrksamma socknen, ända till 1850-talet. På 
församlingens begäran byggdes den inte i sten, som man tidigare avsett, 
utan i trä. Byggmästaren Johan Petter Rönnberg från Piteå följde i prin
cip en ritning från Överintendentsämbetet, som Johan Fredrik Åbom 
signerat, men gav kyrkan bredare och mera utsträckta proportioner. 
Dock togs ingen hänsyn till de fastställda revideringar ämbetet gjort för 
att anpassa fönstersättningen, tornkrönet och andra arkitekturdetaljer 
till de nya proportionerna. Predikstolen var placerad rakt bakom alta
ret till 1957, då den flyttades åt sidan. Inredning från den äldre kyrkan 
utplacerades i rummet 1928.712

Ucklum
Ucklums kyrka i Bohuslän togs i bruk 1859. Den består av västtorn, 
långhus och korbyggnad i öster som helt upptas av en från kyrkorum
met sluten sakristia (fig. 196-198). Kyrkan är murad av vitputsad grå
sten och har innertak av trä. Ingångarna ligger mitt på sydfasaden och 
i västtornet. Sakristian har ingång i öster.

Ucklums kyrka representerar många kyrkor från 1800-talets mitt, 
även om fönstren för ovanlighets skull inte är rundbågiga. Den sym
metriska grundformen är klassicistisk liksom den låga lanterninen och 
den profilerade taklisten, som här är av trä. Lanterninens spira liksom

712. Byggnadshistorik efter Flodin 1993a s. 68-70, där även ritningarna (ATA: 
Kb-ritn Råneå Vb R 98:1-2) avbildas; Flodin 1993b togf.
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Fig. 196. Ucklum, Bo 
'859, exteriör från sydöst. 
Foto JL 2004.

Fig-197. Ucklum, Bo 
’859, interiör mot Öster. 
Foto JL 2004.

Fig. 198. Ucklum, Bo 
i859, plan. Byggd för 450 
Piatser, motsvarande 1,9 
Pst kvm (240 kvm) och 
33 % av församlingen 
0 359 inv. 1855). JL

spetsbågarna, som är ett genomgående tema i byggnaden, visar på en 
vilja att anknyta till medeltida kyrkoarkitektur. Även sakristians plan 
och innertakets profil har fått vinkelbruten istället för rundad form. 
Altaruppsatsen formar kring altaruppsatsens högresta korsstilleben en
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vimpergkrönt portalliknande inramning som kontrasterar mot de andra 
öppningarnas helt odekorerade omfattningar.

Under periodens förra del, det vill säga på 1850- och 1860-talen 
byggdes flera nya kyrkor i Bohuslän. Alla ersatte äldre. I Ucklum hade 
man 1845 beslutat reparera den gamla kyrkan, men några år senare revs 
beslutet upp för att församlingen istället ville lägga pengarna på en ny 
kyrka. Efter ytterligare en tids segslitna diskussioner om var den nya 
skulle ligga kom kyrkobygget igång. Den lades på en plats »med den 
herrligaste utsikt öfver den närbelägna sjön Hällungen, med dess skog- 
be växta stränder, höjder och berg«.713 Platsen låg långt från den gam
la kyrkan, vars material man ändå tog till vara i kyrkobygget. Socknens 
hemmansägare lämnade resterande byggnadssten och arbetskraft till 
dagsverken. Med byggmästaren Andreas Persson från Erikstorp i Bol
lebygd som entreprenör restes kyrkan på kort tid, från april till sep
tember 1859.714 Den fastställda ritningen följdes ovanligt noga för att 
vara vid denna tid. Ritningen hade Albert Törnqvist uppgjort 1854 vid 
Överintendentsämbetet på grundval av ett lokalt utfört förslag från 
1852.715 Kyrkorummets färgsättning har ändrats 1911, då viss målad 
dekor tillkom, samt 1951 och 1997.716

Trollhättan
Trollhättans 1862 färdigställda kyrka i Västergötland består av torn 
och långhus med fullbred, femsidigt bruten avslutning (fig. 199-201). 
Ingång fanns ursprungligen endast genom tornet utöver en dörr till sak
ristian. Kyrkan är vänd med korpartiet åt norr och ligger avskilt från 
bebyggelsen, mellan två kanaler. Begravningsplatsen ligger på annan 
plats.

Kyrkan uppvisar många nyheter för tiden. Den är byggd av tegel, 
som även är exponerat i fasaderna. Det nygotiska formspråket är 
genomgående. Takstolen är öppen. Bänkinredningen saknar dörrar. 
Innerväggarna har bågfriser. Järn förekommer i arkitekturdetaljer. Kor
fönstren är högre än de övriga och korets väggar bär en gavelkrans. Kyr
kan hade, som första svenska landskyrka, centralvärme. Vid behov 
kunde kyrkorummet lätt utvidgas med korsarmar. Även om flera av kyr
kans moderniteter återfanns några år tidigare, till exempel i Gärdserum, 
i Brunius kyrkor och i Hagakyrkan i Göteborg, fick nyheterna större 
spridning genom Trollhättans kyrka. Den låg nära till att studera för 
de många flitigt anlitade byggmästarna från Västergötland och dess

713. Beskrivning, sannolikt från 1860-talet av Gustaf Brusewitz, i Holmberg 1979 
s. 82. Se även Hallin 1954 s. 141.
714. Konstruktionsmaterial och byggnadshistorik efter Hallin 1954.
715. ATA: Kb-ritn. Ucklum Bo U 2:1-2.
716. Inventering av kyrkorna i Stenungsunds kommun 2002-2005: Ucklums kyr
ka av Tomas Brandt, Bohusläns museum, 2004 (BBR: Stenungsund Ucklums kyr
ka 1:1 hus i).
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Fig. 199. Trollhättan, Vg 
1862, exteriör. Foto JL 
2002.

Fig. 200. Trollhättan, Vg 
1862, interiör efter att 
skärmväggen bakom 
altaret avlägsnats och 
fönstren försetts med 
glasmålningar. Foto 
omkr. 1900, ÄTA.

Fig. 201. Trollhättan, Vg 
1862, plan. Byggd för 700 
platser, motsvarande 1,9 
per kvm (370 kvm) och 
37% av församlingen 
(1871 inv. i860). JL.

enkla grundform var redan vanlig i landskyrkor. Att det även var av 
betydelse att ritningarna publicerades i Tidskrift för byggnadskonst och 
ingeniörvetenskap, en av tidens viktigaste i sin bransch, framgår av hur 
ritningarna togs till direkt förebild för andra kyrkor.717

Kyrkan var en gåva av Trollhätte kanalbolag till den nya försam
ling som industriorten bildade. Kanal- och järnvägsbyggaren, ingenjör 
Nils Ericson vid bolaget tog 1856 initiativ och anlitade Adolf Edelsvärd, 
som han tidigare samarbetat med. Edelsvärd hade med bland annat 
Hagakyrkan visat hur han behärskade både modern engelskinspirerad 
nygotik och praktiskt byggande. Ritningen utfördes 1858 och gillades 
av Kungl. Maj:t följande år utan nämnvärda ändringar. Efter spräng
ningar och terrassarbeten lades grunden i860, varpå kyrkan byggdes 
under ledning av byggmästaren C. G. Rosdahl, som uppfört flera av de 
kyrkor Edelsvärd ritat, och stod invigningsklar 1862.718

717. Edelsvärd 1863, se Arkitekter och myndigheter i kap. 2 ovan.
718. Byggnadshistorik efter Linde Bjur 1999 s. 20zf, Edelsvärd 1863, Friden 
1978, ATA: Kb-ritn. Trollhättan Vg T 111:1.
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Omkring igoo tillkom nuvarande sakristian, istället för den avskär
made bakom altaret, och vidare ljudtak till predikstolen och en sido- 
portal, som kompletterade kyrkans tidigare enda ingång. Korpartiets 
fönster försågs med glasmålningar, väggarna med målad dekor och det 
ursprungligen oisolerade taket fick panel. Rummet fick åter ny färg
sättning 1935 samt bland annat en altartavla av Albert Eldh. I samband 
med näsa omvandling, 1962, tillkom glasmålningar av konstnärerna 
Ralph Bergoltz och Randi Fischer. 1973 och 1984 utökades sakristi
an med en låg byggnadskropp för samlingsrum utanför långhusets ena 
sida.719 Trots tilläggen är den ursprungliga, sirliga och lätta nygotiska 
karaktären bevarad. Kyrkans arkitekturhistoriska värden framhölls 
tidigt under de perioder då nygotik och 1800-talsarkitektur annars inte 
var högt värderade.

Kyrkhult
Kyrkhults kyrka i nordvästra Blekinge stod färdig 1865. Den är byggd 
av vitputsad gråsten med inslag av tegel och består av västtorn med 
gavlar och spira, rektangulärt långhus och en polygonal korbyggnad, 
betydligt smalare än långhuset, men med högre sidomurar (fig. 
202-204 )• Ingångar ligger mitt på långsidorna och i tornet samt på sak
ristians södra sida. Långhusets inre delas i tre skepp av träpelare som 
bär innertaket av trä. Korbyggnaden avskärmas till sakristia, men är 
upptill helt öppen mot kyrkorummet. Ett högt placerat fönstergalleri 
utgör en viktig fond bakom den stora altartavlan, målad av konstnä
ren Bengt Nordenberg 1867. Motivet med fönstergalleriet återkom
mer som blindarkad längs mittskeppets sidor i långhuset, där apostlar 
är målade i grisaille 1872 av konstnären Måns Jönsson (förebild för 
Olle Montanus i August Strindbergs Röda rummet), troligen efterbil
dande Bertel Thorvaldsens skulpturer i Vor Frue kirke i Köpenhamn 
(se Dekor i kap. 7 ovan).

Även Kyrkhult var en av det fåtal kyrkor som anlades utan äldre 
föregångare. Folkmänden ökade i skogsområdena mellan Blekinge och 
Småland, där kyrksamheten också var stor. De boende i dessa trakter, 
som hade lång och dålig resväg till sockenkyrkan, genomdrev att för
samlingen och pastoratet delades samt att man fick egen kyrkogård och 
kyrka. Ett argument var »att i våra dagar så många främmande lär- 
domsväder uppstå och att den lättrogna hopen emottager sådana fals
ka och självvalda företag«, vilket en kyrka på orten kunde motverka.720 
Jämshög och Asarum delades och Kyrkhult och Ringamåla blev nya för-

719. Senare förändringar efter Fridén 1978 och Inventering av kyrkor i Trollhät
tans kommun 2002.-2005: Trollhättans kyrka av Elisabeth Andersson, Skara stift, 
2002 (BBR: Trollhättan Olidan 3:8 hus 1).
720. Ur skrivelse från församlingsdelningens förespråkare till domkapitlet 8/6 
1859, återgiven efter Stigner 19 4 o s. 7 3.

204 470 NYA KYRKOR



Fig. 202. Kyrkhult, Bl 
1865, exteriör från nord
öst. Foto JL1999.

Fig. 203. Kyrkhult, Bl 1865, 
interiör, detalj visande 
södra sidoskeppet och 
väggmålningar i mitt
skeppet. Foto JL 1999.

Fig. 204. Kyrkhult, Bl 
1865, plan. Byggd för 
1216 platser, motsvaran
de 1,9 per kvm (620 
kvm) och 25% av för
samlingen (4875 inv. 
1865). JL

°i —

samlingar med kyrkor från r 800-talets andra hälft. 1865 stod Kyrk- 
hults kyrka färdig, uppförd på ett drygt år under ledning av byggmäs
taren Sven Tholander i Tolg. Församlingsborna deltog med byggnads
material och 18000 dagsverken. Den fastställda ritningen var utförd 
vid Överintendentsämbetet och signerad av arkitekten F. G. A. Dahl 
men återgick till plan och huvudform på en ritning, signerad av Tho
lander.721 Ritningarna följde den kyrkotyp där långhuset delades i tre 
skepp av tunna träpelare på det sätt som inte var ovanligt från 1850- 
till 1870-talet. Kyrkan är en av de till golvytan största från perioden, 
enligt ritningen avsedd för 1.216 sittplatser. En del smärre förändringar 
vidtogs efter förslag av arkitekten Melchior Wernstedt 1930.722

721. ATA: Kb-ritn. Kyrkhult Bl K 159:1-2.
722. Konstruktionsmaterial och byggnadshistorik efter Anderson W. 1941 s. 
73-78, Stigner 1940.
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Skinnskatteberg
Skinnskattebergs kyrka i Västmanland, tagen i bruk 1866, är en kors- 
kyrka med latinsk korsplan, västtorn, femsidigt kor i öster med högt 
uppdragna murar och en vidbyggd norrsakristia (fig. 205-208). Kyr
korummet nås genom portaler på korsarmarnas gavlar och i tornet.

Gavlarna på korsarmarna, som nästan är lika breda som långhuset, 
har en rik fönstersättning. Bågfriserna, hörtourellerna, de spetsiga fönst
ren och den tydliga resningen anknyter till medeltida och till nygotisk 
kyrkoarkitektur. Karaktären är monumental men något kärv och tor
nets korsformade blinderingar och resliga och ursprungligen helt 
genombrutna lanternin anknyter till Riddarholmskyrkans drygt tjugo 
år äldre tornkrön. Det putsade murverket är av omsorgsfullt lagt tegel 
(se fig. 21). Stjärnvalven med sina stora spännvidder är slagna av trä 
och sedan putsade.

Kyrkan ersatte en 1600-talskyrka av trä som utvidgats på 1700-talet 
men under 1800-talet åter blivit för liten för befolkningen i den av bruk 
och industrier präglade socknen. År 18 5 3 beslöt man uppföra en ny kyr
ka. Denna skulle rymma 2 000 personer och ha grundplan i latinsk 
korsform. Grunden skulle vara av gråsten och murarna av tegel, even
tuellt med gråsten som fyllning. Arkitekten Pehr Johan Ekman fick 
sockenstämmans uppdrag att utföra ritningar. De var färdiga 1856,

Fig. 205. Skinnskatteberg, 
Vs 1866, exteriör från 
sydöst. Foto JL 2003.

Fig. 206. Skinnskatte
berg, Vs 1866, interiör 
mot nordväst. Norra 
korsarmen, t.h., saknade 
ursprungligen läktare. 
Foto JL 2003.
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Fig. 207. Skinnskatteberg,

Vs 1866, exteriör från

norr. Foto JL 2003.

Fig. 208. Skinnskatte
berg, Vs 1866, plan. 
Byggd för 800 platser, 
motsvarande 2,0 per 
kvm (408 kvm) och 
26 % av församlingen 
(3070 inv. 1865). JL

granskades nästan utan ändringar av Överintendentsämbetet och gil
lades av Kungl. Maj:t följande år. Han var arkitekt i Stockholm men 
då verksam med att restaurera domkyrkan i Västerås, till vars stift 
Skinnskatteberg hör. Några detaljer, som vissa fönsterformer, åter
kommer i båda kyrkorna, liksom att man slog nya kryssvalv. Utanför 
Skåne var valvslagning i kyrkor ovanlig vid denna tid. Ännu mera ovan
ligt var att de byggdes i trä, som i Skinnskatteberg, och inte i sten, som 
i Västerås. Ekman, som rimligen bör vara upphovsman till denna avan
cerade träkonstruktion, specialiserade sig senare under seklet på att rita 
och tillverka monteringsfärdiga trähus (se Träinnertak i kap. 7 ovan). 
Byggnadsarbetet inleddes 1858, murarna var resta 1863 men först 
18 66 stod kyrkan helt färdig för invigning, varefter gamla kyrkan revs. 
Tegel roddes först hit från annan ort, men sedan startade man eget tegel
bruk. Sockenborna bidrog med timmer, dagsverken och lönemedel till 
den fasta arbetsstyrkan, som bland annat bestod av dalkarlar och värm
länningar. Snart måste kyrkorummet, som uppskattningsvis rymde 800 
sittplatser, ha upplevts som för stort eftersom man tidigt, kanske redan 
före sekelskiftet 1900, har avskilt utrymmet under västläkaren med en
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innervägg för andra funktioner. I slutet av 1920-talet fortsatte man att 
på liknande sätt avskilja korsarmarna till andra funktioner, som grav
kapell och samlingssal. Utrymmena inreddes under nybyggda läktare, 
vars formspråk helt följde den äldre inredningen.723

Marsvinsholm

Fig. 209. Marsvinsholm, 
Sk 1867, exteriör av tor
net från sydöst. Foto JL 
2000.

Fig. 210. Marsvinsholm, 
Sk 1867, exteriör av koret 
från söder. Foto JL 2000.

Marsvinsholms kyrka i södra Skåne, färdigställdes 1867. Kyrkan består 
av västtorn, långhus och kor (fig. 209-213). Murarna är uppförda i 
tegel och utvändigt klädda i rött fogstruket fasadtegel med inlagda skift 
av mörkare brända tegelstenar. Dekorativa fasaddetaljer är utförda i 
formtegel eller formgjuten betong, vars gjutformar av trä ännu finns i 
behåll och senare har använts vid fasadernas restaurering. Tornkrop
pen avsmalnar uppåt, dels genom indrag, dels genom att sidorna lutar 
svagt inåt.724 Tornspiran är murad av tegel. Ljudgluggarna har ur
sprungligen saknat luckor så att klockvåningen var genomsiktlig. Kyr
korummet täcks av murade kryssvalv med djupa sköldbågar som for
mar sidoskepp, delade i våningar av murade läktare med kryssvälvd 
undersida. Kolonner, kapital och andra interiördetaljer är rikt dekore-

723. Byggnadshistorikefter Bark 1966, »Något om Skinnskatteberg [...]« 1933, 
ATA: Kb-ritn. Skinnskatteberg Vs S 108:1-3, 11—13.
724. Jfr ATA: Kb-ritn. Marsvinsholm Sk M 53:5-6.
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Fig. 212. Marsvinsholm,
Sk 1867, interiör, detalj av 
norra sidoläktaren. Foto 
■IL 2000.

Fig. 211. Marsvinsholm,

Sk 1867, interiör mot

öster. Foto JL 2000.

Fig. 213. Marsvinsholm, 
Sk 1867, plan. Byggd för 
1000 platser, motsvaran
de 2,0 per kvm (500 
kvm) och 31 % av pasto
ratet (3177 inv. 1865). JL.

t= 1 i

rade. Korbyggnaden, som i det yttre har polygon plan, formar i det inre 
ett fyrsidigt kor med absid. Långhuset har sakristior och trapphus i hör
nen. Ingång sker genom en ståtlig portal och förhall med kolonnburna 
valv i tornet. Två små sidoportaler leder till sakristiorna och koret.

Den ovanligt storslagna och påkostade kyrkan tillkom på initiativ 
av baron Jules Stjernblad, ägare till Marsvinsholms slott. Den ersatte 
tre äldre sockenkyrkor som bildade ett pastorat och lydde under slotts- 
ägarens patronatsrätt, en tanke som väckts redan 1787. Den nya kyr
kan byggdes invid slottet och rymde r 000 sittplatser, vilket gör den till 
Skånes största landskyrka. Arkitekt var Christian Zwingmann, vars 
ritningar följdes noga.725 Han var en av flera danska arkitekter som vid 
denna tid var verksam i Skåne. Slottet hade några år tidigare byggts om 
efter hans ritningar och slottsombyggnadens byggmästare, Carl Lud
vig Brogren från Rögle, ledde också kyrkobygget. Två av de tre kyrkor 
som lades ner, Skårby och Snårestad, har senare åter tagits i bruk, medan

725. ATA: Kb-ritn. Marsvinsholm Sk M 53:1-7.
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den tredje, Balkåkra, kvarstår som kyrkoruin.726 Marsvinsholms kyr- Fig. 214. Almesåkra, Sm
ka är mycket välbevarad sedan byggnadstiden. l869. exteriör från nord

ost. Foto JL1999.

Almesåkra
Almesåkra kyrka i Småland, påbörjades 1867 och togs i bruk 1869. 
Kyrkan består av torn i väster, långhus och halvrund korbyggnad i 
öster, vars nedre del rymmer sakristia och vars övre del med högt pla
cerade fönster är öppen mot kyrkorummet (fig. 214-216). De vitput- 
sade fasaderna är rikt artikulerade med mittrisaliter och klotkrönta 
hörnpilastrar. Ingångar finns genom tornet och mitt på långsidorna 
samt på sakristians östra sida. De stora fönstren har gjutjärnsbågar. Kyr
korummets väggar och tak har en ovanligt välbevarad målningsdekor 
med marmoreringar samt illusionsmålade listverk och blindfönster i 
ljust brunt, grått och blått med inslag av förgyllning.

Kyrkobyggnaden, inredningen och dekoren är ritad av Johan Adolf 
Hawerman vid Överintendentsämbetet.727 Kyrkan har en ovanligt 
helgjuten karaktär och har de väl avvägda proportioner som utmärker 
många kyrkor från 18 60-talet. Ritningarna kom senare att följas även 
för Åryds kyrka i Blekinge.728 Kyrkan restes intill den äldre timrade 
1600-talskyrkan som revs. Drivande för nya kyrkans tillkomst var ägar
na till Fredriksdals gård i socknen. En omfattande serie ritningar från 
1830- och 1840-talen visar hur nybyggnadsfrågan länge hade varit

Fig. 215. Almesåkra, Sm 
186g, interiör mot öster. 
Foto JL 1999.

726. Konstruktionsmaterial efter Kling 2007, byggnadshistorik efter Persson 1967.
727. AT A: Kb-ritn. Almesåkra Sm A 27:10. Ett mindre avsteg är att tornet inte 
smalnar av uppåt som i ritningarna.
728. ATA: Kb-ritn. Åryd Bl Å 2 8:1. Jfr även en snarlik ritning från 18 71 till Furu
by Sm (F 136:1; kyrkan byggdes efter annan ritning, F 13 6:4~5, vars korparti och 
tornkrön till proportionerna dock synes återgå på det äldre förslaget och alltså rit
ningen till Almesåkra).
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Fig. 216. Almesåkra, Sm 
1869, plan. Byggd för 462 
platser, motsvarande 1,6 
per kvm (290 kvm) och 
67 % av församlingen 
(691 inv. 1865). JL.

aktuell.729 Byggmästaren Fredrik Dominianus Bergström från Väster
götland ledde uppförandet. En restaurering 19 58 omfattade främst ren
göring av den målade dekoren.730

Blidsberg
Blidsbergs kyrka i mellersta Västergötland stod färdig 1869 och är 
murad av gråsten, putsad och avfärgad i gult med vita detaljer. Den 
består av torn i väster, långhus, kor i öster och vidbyggd sakristia i 
nordöst. Ingångar finns i tornet och mitt på sydfasaden förutom en dörr 
till sakristian (fig. 217-2.20). Kyrkorummet täcks av ett kassettindelat 
tredingstak. En grund nisch bildar fond bakom altaret.

Kyrkans yttre och inre har en återhållen karaktär där de dekorati
va inslagen är få. Den klassicistiska grundformen i kombination med 
hög spira på la'nterninen och ett grunt polygonalt kor återkommer på 
flera håll, från Skåne till Ångermanland, men kyrkans form är inte helt 
identisk med någon annan. Stickbågen över altaret kan förefalla typisk 
för tiden men är till exempel mycket ovanlig som avtäckning av en kor
båge.

Kyrkan föregicks av en murad medeltida kyrka som som låg på sam
ma plats och som revs. Den ansågs vara för liten och i så dåligt skick att 
den togs ur bruk några år innan den nya uppfördes och gudstjänst fira
des tillfälligt i ett bönehus som fanns i socknen. År 1861 tillsatte för
samlingen en byggnadskommitté. 1867 fastställdes ritningen, som är sig
nerad av Ludvig Hedin vid Överintendentsämbetet men är en bearbet
ning av ett tidigare förslag, utfört av byggmästaren Fredrik Dominianus 
Bergström (se Almesåkra ovan).731 Församlingen fann att kyrkan skul
le bli billigare att bygga efter Hedins ritning än efter Bergströms, och bli 
mera beständig. Byggmästare A. Hallander från Varola byggde kyrkan 
varvid sockenborna bidrog med dagsverken och material. Material togs 
också från gamla kyrkan och huggna detaljer i kalksten fraktades med 
järnväg från Kinnekulle. Det huvudsakliga byggnadsarbetet skedde

729. ATA: Kb-ritn. Almesåkra Sm A 27:1-9.
730. Byggnadshistorik efter Gullbrandsson 2007a.
731. ATA: Kb-ritn. Blidsberg Vg B 99:1-2.
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Fig. 217. Blidsberg, Vg 
1869, exteriör från syd
väst. Foto JL 2002.

Fig. 218. Blidsberg, Vg 
1869, exteriör från nord
öst. Foto JL 2002.

Rg. 219. Blidsberg, Vg 
1869, interiör mot Öster. 
Den centralt placerade 
kaminen flyttades till 
södra väggen 1915. Foto 
Anders Roland 1914, ÄTA.

1868. Invigningen ägde rum 1870 men först 1873 målades kyrkorum
met. Färgen var vit med lister i kontrasterande färg och röda målade dra
perier bakom altaruppsatsen och predikstolen. Kyrkorummets 
ursprungliga form är egentligen välbevarad men den strama karaktären 
är något förändrad genom att färgsättningen blivit varmare, en altartav
la ersatt altarkorset och genom att det högt placerade predikstolstaket 
sänkts. Korfönstrens nuvarande glasmålningar är från 1915, altartav
lan, med infogade delar från gamla kyrkans inredning, är från 1934.732

När kyrkobygget diskuterades på 1840- och 5o-talen förordade 
biskopen och andra inflytelserika personer vid upprepade tillfällen att

732. Byggnadshistorik efter Berger 1988 s. 33-46. Ursprunglig färgsättning och 
senare förändringar efter Inventering av kyrkor i Ulricehamns kommun 2003-2005: 
Blidsbergs kyrka av Elisabeth Andersson och Robin Gullbrandsson, Skara stift, 
2004 (BBR: Ulricehamn Blidsberg 3:12 hus 1).
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Fig. 220. Blidsberg, Vg 
'869, plan. Byggd för 700 
platser, motsvarande 2,1 
Per kvm (340 kvm) och 
84 % av församlingen 
(831 inv. 1865) eller 36 °/o 
av pastoratet (1943 inv. 
1865). JL

Dalum och Humla borde bygga en gemensam kyrka med moderkyrkan 
i Blidsberg. Församlingarna bildade ett pastorat, kyrkorna låg nära 
varandra och var i behov av upprustning, men detta avvisade först 
annexförsamlingarna och sedan även moderförsamlingen.733 Den nya 
kyrkan i Blidsberg blev dock med sina enligt ritningen 700 platser påfal
lande stor i förhållande till den inte så mycket talrikare församlingen 
(se fig. 220). Möjligen var tanken alltså inte helt avskriven att kyrkan 
skulle kunna användas av församlingarna gemensamt. Dalum fortsat
te dock använda sin medeltida kyrka medan Humla byggde en ny tju
go år efter Blidsberg.

Blåvik
Blåviks kyrka ligger vid sjön Sömmens strand i sydvästra Östergötland, 
på gränsen till Småland. Den är byggd av trä och stod färdig 1873. Kyr
kan består av torn, rektangulärt långhus, som är orienterat med altaret 
i norr, samt vapenhus och sakristia mitt emot varandra på långsidorna 
(fig. 221-223 ). Ingång sker genom tornet och genom vapenhuset. Kyr
kans fasader är reveterade och uppvisar en sparsam dekor av fältinde- 
lande lister, dock enligt en annan indelning än i den fastställda ritning
en från 1868 (fig. 224). Det yttre är vitmålat men klockvåningen, som 
är panelad, var tidigare målad i rött. En trefönstergrupp bildar fond 
bakom det höga träkorset på altaret, ett motiv som anges i ritningen även 
om fönstren där har annan form. Avsteg från ritningen är att fönstren 
gjorts spetsbågiga, inte rektangulära, och att tornet byggdes intill kyr
kans gavel, inte som en fristående klockstapel. Tornet blev också kraf
tigare till sin form och man slopade de utanpåliggande strävorna. Rit
ningen uppvisar likheter med en ritning för Östervallskog (Vr), men den 
kyrkan är mycket större och tornet är i ritningen till Östervallskog för
bundet med kyrkobyggnaden genom en låg byggnadskropp.734

733. Berger 1988 s. 35-38.
734. AT A: Kb-ritn. Blåvik B 102:1, Östervallskog Ö 75:1.1 båda kyrkorna bygg
des tornet intill västgaveln, se Tornets placering och form i kap. 9 ovan.
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Fig. 221. Blåvik, Ög 1873, 
exteriör. Foto JL 2003.

Fig. 222. Blåvik, Ög 1873, 
interiör, detalj av altaran- 
ordningen. Foto JL 2003.

Fig. 223. Blåvik, Ög 1873, 
plan. Byggd för 395 plat
ser, motsvarande 1,4 per 
kvm (280 kvm) och 
76 % av församlingen 
(522 inv. 1880). JL.

Kyrkan var den första på platsen. En kapellförsamling utbröts 1866 
med delar från Ekeby och Torpa. 1870 lades grunden och 1872 var 
byggnaden färdig utan inredning. Invigning ägde rum 1873. Bygg
mästaren Gustaf Adolf Engstrand vid Boxholms bruk uppförde kyrkan. 
Kapellförsamlingens medlemmar bidrog med timmer, plank, järn och 
dagsverken. Den nuvarande inre färgsättningen, med inslag av mar- 
moreringsmålning och dekormåleri tillkom 1927. Två stora oljemål
ningar av konstnären Ragnar Person flankerar sedan 1950-talet kor
fönstren. Interiören var tidigare »enkel och värdig i vitt utan några 
mera anmärkningsvärda detaljer«.735

735. Byggnadshistorik efter Lindholm 1973. Uppgifter om klockvåningens tidi
gare färg och citatet om kyrkorummets tidigare färgsättning ur tjänstememorial av 
Melchior Wernstedt till Byggnadsstyrelsen 17/3 1922, innehållande bl.a. restau
reringsprogram, i ATA: Kb-handl. Blåvik Ög.
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Fig. 224. Blåvik, Ög, rit
ning till kyrkan, gillad av 
Kungl. Maj:t 1868. Foto 
ATA.
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Hököpinge
Hököpinge kyrka i sydvästra Skåne stod färdig 1873. Den är murad 
och har fasader i gult tegel med dekorativa inslag av rött tegel. Kyrkan 
består av västtorn med hög och spetsig spira med små hörnfialer, smalt 
långhus och halvrunt kor i öster som också inrymmer sakristian (fig. 
225-227). Ingång sker genom en tvådelad portal i tornet i väster. En 
liten dörr finns i öster till sakristian. Fasaderna livas av strävpelare, 
blinderingar, i vilka fönstren och ljudgluggarna är inskrivna, och deko
rativt murade taklister. Kyrkorummet täcks av murade kryssvalv, vilan
de på väggpilastrar. En studie av det äldre ritningsmaterialet visar hur 
de karakteristiska trefönstergrupperna fått sin form (se fig. 10-13). 
Altaruppsatsen gavs ovanligt stor bredd, eftersom den även fungerar
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Fig. 225. Flököpinge, Sk 
1873, exteriör från nord
öst. Foto JL 2000.

Fig. 226. Flököpinge, Sk 
1873, interiör mot öster. 
Foto JL 2000.

Fig. 227. Hököpinge, Sk 
1873, plan. Byggd för 528

som skärm för sakristian. Nuvarande altaruppsats och predikstol till- platser, motsvarande 1,3
kom 1918 efter ritning av arkitekten Theodor Wåhlin och med mål- per kvm (400 kvm) och

y 0 85 °/o av forsamlingen
ningar av konstnären Axel Törneman. Predikstolens plats var tidigare (621 -|nv ,870). JL.
vid rummets norra sida.

Kyrkan ersatte en äldre stenkyrka, som låg något hundratal meter 
nordväst om den nuvarande. Den hade en klockstapel av trä som stod 
nära västgaveln och hade en hög spira, till vars form den nya kyrkans 
tornkrön anknyter. Kyrkan ligger i anslutning till ett öppet jordbruks
landskap på Söderslätt och omges av en park med intilliggande begrav
ningsplats. Invånarantalet ökade i socknen under 1800-talet och 
sockenstämman beslutade 1866 att uppföra en ny kyrka. Ritning upp
rättades av byggmästare (Anders ?) Herrström i Malmö. Denna ritning, 
en fri efterbildning av Västra Skrävlinge kyrka (Sk), omarbetades vid
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Överintendentsämbetet av arkitekt Ernst Jacobsson (se fig. 10-13 )• 
Den byggdes mellan 1872 och 1873 i tegel från ett tegelbruk i sock
nen. Byggmästaren H. P. Hansson i Kärrstorp ledde bygget. Ett antal 
byggfel korrigerades senare. Bland annat fick takstolen byggas om för 
att den delvis vilade på valven som slagits högre än ritningen angav. År 
1876 anskaffades dopfunt och 1888 två kaminer.736

Värnamo
Värnamo kyrka i västra Småland stod färdig 1874. Den har latinsk 
korsplan med kor i öster och torn i väster (fig. 228-230). Murarna är 
i putsad och kalkad gråsten. Utöver den spetsiga och åttkantiga torn
spiran på gavelrösten är exteriören sparsmakad medan kyrkans inre är 
rikare utformat. Kyrkorummet är treskeppigt, vilket även gäller tvär
skeppet, varigenom kyrkans längd- och tväraxel bildar en tydlig enhet 
trots att korsarmarna och långhuset är olika breda och i det yttre har 
olika takfotshöjd. Koret har fyrsidig plan och är lagt som särskild 
utbyggnad till den östra korsarmen, flankerat av två symmetriskt lag
da sakristiebyggnader. Altarväggen domineras av en stor trefönster- 
grupp. Motivet återkommer i mindre skala på korsarmsgavlarna. 
Innertaket, som är ett panelat och kassettindelat tredingstak, utgör till
sammans med pelarna ett tydligt inslag av träarkitektur i rummet. Bän
karna är öppna med kontursågade gavlar (se fig. 121). I taket finns sto
ra luftventiler med dekorativa galler. Korsarmarna har läktare. Ingång 
sker genom tornet och korsarmsgavlarna samt genom sakristiorna och 
trapphusen till västläktaren på tornets sidor.

Kyrkan har en ovanligt anslående interiör. Bland de för 1800-talets 
mitt karakteristiska kyrkorna med smala pelarstöd särskiljer den sig 
genom att denna princip även omfattar tvärskeppet. Fönstersättning
en och den invändiga träarkitekturen ger ett rikt ljusspel av skuggor och 
ljusdagrar, vilket gör kyrkan till ett bra exempel på den omsorgsfulla 
behandling av dagsljuset, som präglar många av periodens kyrkor, men 
som få nutida besökare får uppleva då senare utplacerad elektrisk belys
ning sällan tagit hänsyn till denna.

Värnamo, som länge har varit en viktig handelsplats, har haft kyr
ka sedan tidig medeltid. Den nuvarande kyrkans närmaste föregånga
re hade dock byggts så sent som 1776 men var vid 1800-talets mitt 
redanför liten. Orten vari stark tillväxt, blev självständig köping 1859 
och skulle snart få järnväg. År 1867 signerade arkitekten Albert Törn
qvist vid Överintendentsämbetet kyrkans följande år fastställda rit
ningar, enligt vilka den skulle rymma 1560 personer, varav 41 o på läk
tarna. Tornkrönet ritades om 1873, varigenom dess basparti bland

736. Byggnadshistorik efter Frostin 1953 s. 15-22 m.fl., Bjelfvenstam 1991 s. 
2o8foch2i3-2i6,Ahrénm.fl. 1991 s. 161-163, ATA: Kb-ritn. Hököpinge SkH 
306:2-4 och 8.
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Fig. 228. Värnamo, Sm 
1874, exteriör från sydöst. 
Foto Bertil Arnell 1976.

Fig. 229. Värnamo, Sm 
1874, interiör mot öster. 
Foto JL 2003.

Fig. 230. Värnamo, Sm 
1874, plan. Byggd för 
1560 platser, motsvaran
de 2,1 per kvm (730 
kvm) och 44% av för
samlingen (3507 inv. 
1875). JL

annat försågs med gavlar, sannolikt för att förse tornet med urtavlor.737 
Kyrkans gestaltning har likheter med den kyrka som Törnqvist tidiga
re ritat i Västra Ed (Sm) samt ett outfört projekt till ny kyrka i Norr
köping som han arbetade med vid samma tid.738 Detaljer, främst korets

737. ATA: Kb-ritn. Värnamo Sm V 192:3-5. Den nya ritningen till tornkrönet, 
fästad på V 192:5, är osignerad men vidimerad av Törnqvist och fastställd 1873.
738. »Norrköpings nya kyrka« 1866 s. 116, jfr Mellander 2008 s. 168 och not 
687 på s. 299.
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form, visar samband med Balingsta nya kyrka (Up), vars ritningar av 
Adrian C. Peterson gillades av Kungl. Maj:t samma år.739

År 1898 försågs östfönstren med glasmålningar. Senare har 
altaruppsatsen, ett krucifix med tillbedjande änglar, avlägsnats liksom 
en sannolikt ursprunglig väggdekor av målat kvaderstensmönster. 1967 
tillkom nuvarande färgsättning liksom kalkstensgolvet, som lades istäl
let för det ursprungliga trägolvet. Som ett led i ett tidigt försök att lyf
ta fram kyrkans ursprungliga karaktär borttogs samma år träskivor, 
som sedan 1936 dolt brädpanelen i taket. Ett nytt altarbord anskaffa
des år zooo och placerades närmare korsmitten än tidigare. Predik
stolen flyttades samtidigt från korsmittens nordöstra pelare, där den 
upplevdes skymma sikten mot koret, till den nordvästra men inskjuten 
i sidoskeppet.740

Nosaby
Nosaby kyrka i nordvästra Skåne stod färdig 1875. Den har latinsk 
korsplan, torn i väster och sakristiebyggnad i öster (fig. 231-233 ). 
Långhuset är treskeppigt. Tvärskeppet har i princip samma höjd och 
bredd som mittskeppet. Kyrkan är murad och putsad. Den östra kors- 
armen fungerar som kor, flankerat av små vapenhus som jämte tornet 
rymmer kyrkans ingångar. Ett stort rundfönster dominerar altarväggen. 
Takstolen är delvis synlig utom över korsmitten, som har ett kryssvalv 
av trä. Bågar och öppningar har spetsbågig form. Korsarmarna och tor
nets första övervåning har läktare. Målad dekor återfinns på några 
utvalda platser i rummet. Mittskeppet har fönster i en klerestorievåning. 
Orgelläktaren ligger i tornets fösta övervåning. Fasaderna dekoreras av 
blinderingar och en bandrustik genom växling mellan vit slätputs och 
grå spritputs.

Kyrkans arkitekt Helgo Zettervall har i polemik med församlingen, 
som hellre önskade en mera traditionell, enskeppig kyrka, försvarat sitt 
projekt genom följande tolkning:

Granska vi det inre och tänka oss inträdet från väster, vilket prakt
fullt perspektiv möter icke blicken genom dessa fristående kolonn
rader och vilken bländande belysning, från den stora rosetten i öster, 
fyller icke mellanskeppet. Varje del av kyrkan är därjämte lika belyst 
på grand av den jämnt fördelade dagern från de för kyrkans kon
struktion lagom stora fönstren. Altare, predikstol, orgelläktare och 
sakristia äro prydligt och ändamålsenligt anordnade, de öppna bän- 
karne rymliga och bekväma, kyrkans in- och utgångar tillräckligt

739. ATA: Kb-ritn. Balingsta Up B. 2-6.
740. Konstruktionsmaterial och byggnadshistorik efter Haas 2005 och Franzén 
A. 2004.
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Fig. 231. Nosaby, Sk 1875, 
exteriör från nordöst. 
Foto JL1999.

Fig. 232. Nosaby, Sk 1875, 
interiör mot öster. Foto 
JL 1999-

Fig. 233. Nosaby, Sk 1875, 
plan. Byggd för 1059 
platser, motsvarande 2,6 
per kvm (410 kvm) och 
47 0/0 av församlingen 
(2265 inv. 1875). JL.

rymliga och dragfritt anordnade och för en blivande värmeapparat 
är väl sörjt.741

Zettervall var en av de arkitekter vars kyrkor utmärkte sig mest under 
perioden genom sina arkitektoniska kvaliteter. I Nosaby framgår det 
till exempel av hur kyrkan, trots sin låga höjd, uttrycker en tydlig res
ning. Andra anslående kyrkor av Zettervall är t.ex. Bräkne-Hoby (Bl), 
Håslöv (Sk) och Österslöv (Sk). Han var vid Nosaby kyrkas tillkomst

741. Återgivet efter Olén 1974 s. 15h Stavning och interpunktion här normalise
rade.
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domkyrkoarkitekt i Lund, det vill säga det stift till vilket Nosaby hör, 
och arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet. Under hans tid som 
överintendent från 1882 utgavs Allmänna anvisningar rörande kyrko
byggnader [...] sammanfattade af Kongi. Öfverintendents-Embetet 
(1887). Nosaby kyrka ritades under en period med flera andra upp
drag som han i sin självbiografi kommenterade med att »Jag och mina 
biträden voro flitiga«.742

Redan 1822 påtalades att den äldre, murade medeltidskyrkan var 
för liten för församlingen, åtminstone vid större högtider. 1852 utar
betade byggmästaren S. Österberg i Kristianstad ett förslag till utvidg
ning genom att koret ersattes av ett tvärskepp öster om långhuset vari
genom kyrkan skulle ha fått T-korsplan. Vid Överintendentsämbetet 
omarbetade Ludvig Hedin förslaget som gillades av Kungl. Maj:t föl
jande år. Snart fann dock församlingen de 480 platser, som den till
byggda kyrkan skulle ha haft, vara otillräckliga och önskade hellre byg
ga en helt ny kyrka. En 1868 tillsatt byggnadskommitté vände sig till 
Zettervall i Lund. Hans förslag lades fram för församlingen året därpå 
och antogs efter hans ovan omtalade utlåtande med vissa förbehåll som 
att kolonnerna utfördes i granit och inte i tegel kring en kärna av järn 
som arkitekten föreslagit. I plan erinrar det tydligt framträdande tvär
skeppet om Österbergs tidigare projekt, liksom att långhusets mittskepp 
har samma längd och bredd som det gamla långhuset. Ritningarna, 
som medgav 1059 sittplatser, varav 212 på läktarna, gillades av Kungl. 
Maj:t 1871.743 Byggmästaren M. Holmgren från Kristianstad ledde 
uppförandet. Inför invigningen 1875 berömde biskopen den nya kyr
kans prydliga och värdiga form men efterlyste att en dopfunt ställdes 
framför altarringen, vilket också skedde. Östfönstret försågs 1937 med 
glasmålningar av Erik Jerken, vilket dämpade dagsljuset i koret. År 
2001 återfick kyrkans fasader, som länge varit vitputsade, sin ursprung
liga färgsättning.744

Beateberg
Beatebergs kyrka i norra Västergötland stod klar 1880. Den är en 
centralkyrka, det vill säga en kyrka, där längden och bredden är jämnt 
betonade i byggnadskroppen. Kyrkan består av ett högt mittrum med 
sexsidig grundplan och lägre korsarmslika utbyggnader vid varje sida 
med trapphus emellan (fig. 234-237). Utbyggnaderna delas av läktare 
i två våningar. Utrymmet under läktaren bakom altaret i öster är avskilt 
till sakristia och på samma läktare reser sig orgeln. Mittrummet får ljus 
genom utbyggnaderna och från högt placerade fönster samt täcks av ett

742. Zettervall 1981 s. 106.
743. ATA: Kb-ritn. Nosaby Sk N 60:3-6.
744. Byggnadshistorik efter Olén 1974, Olén 1987 s.55-57. Fasadförändringen 
efter Mandahl 2002.
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Fig. 234. Beateberg, Vg 
1880, exteriör från syd
öst. Foto Göran Lindahl 
1982.

Fig. 235. Beateberg, Vg 
1880, detalj av mur
verket. Istället för att 
använda gjutet formtegel 
har man skapat dekorati
va profiler genom till
huggning av tegelstenar
na. Foto JL 2002.

Fig. 236. Beateberg, Vg 
1880, interiör mot norr. 
Foto JL 2002.

livfullt format innertak av trä. Murarna är i tegel, som är blottlagt i fasa
derna. Dekorativa fasaddetaljer är murade av tillhuggna tegelstenar, 
inte av gjutet formtegel. Det yttre är uppdelat i motiv, som gavlar och 
hörntorn, som samlat stegrar sig mot mitten och kröns av ett central
torn eller snarare en takryttare som inrymmer klockorna. De små och 
dekorativa hörntornen har praktisk funktion då de försträvar murarna, 
döljer skorstensstockar och släpper in ljus till torntrapporna. Ingång 
finns i väster samt via mindre dörrar till tre av trapphusen.

Beatebergs kyrka är den först byggda av ett antal kyrkor med sam
ma grundform, alla ritade av arkitekten Emil Langlet. En förebild för
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Fig. 237. Beateberg, Vg 
1880, plan. Byggd för 
800 platser, motsvaran
de 3,2 per kvm (250 
kvm) och 72 % av för
samlingen (1113 inv. 
1880). JL.

dem var Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm, både i sin avsedda men 
ej fullföljda form från 1660-talet, och i sitt vid r 700-talets början utför
da skick. Dess kupolbyggnad hade vid tiden för Beatebergs kyrkas till
komst engagerat flera arkitekter. Det förhöjda mittrummet med »kle- 
restorium« återfinns där, liksom de läktarindelade korsarmarna, även 
om planen i Langlets kyrkor har sex sidor. Centralkyrkor blev vanliga 
under 1800-talets senare del. Flera av dem är ritade av Langlet, som 
publicerade sina projekt och propagerade för centralkyrkor som särskilt 
lämplig för evangelisk-lutherska kyrkorum genom att alla platser i kyr
kan tydligt samlar sig kring gudstjänstens viktigaste centra, det vill säga 
altaret och predikstolen, och att avstånden är korta från rummets alla 
delar. Därtill var hans centralkyrkotyp mindre kostsam att bygga än 
många andra kyrkor, eftersom byggnadsytan utnyttjades effektivt med 
sidoläktare och klockorna hängdes i ett litet trätorn över taket istället 
för i ett mera traditionellt kyrktorn.

Den tidigare kyrkan, en träkyrka som på 1700-talet flyttats till 
nuvarande kyrkans plats, skulle ersättas av en ny. Ett projekt till lång
huskyrka enligt ett fastställt förslag från 1856 till gemensam kyrka med 
grannförsamlingen Bällefors blev dock inte av. Agaren till den stora 
gården Ryholm, som just låtit bygga en ny herrgård efter ritningar av 
Adolf Edelsvärd, blev nu drivande i att även bygga ny kyrka. Bygg
mästaren Fredrik Dominianus Bergström (se Almesåkra och B lidsberg 
ovan) utförde ritningar till en centralkyrka, som fritt följde Emil Lang
lets publicerade ritningar till ett outfört projekt till Grønland kirke i 
Oslo.745 Vid Överintendentsämbetet blev det Langlet själv som hand
lade ärendet. Han omarbetade ritningarna men bibehöll grundformen, 
förbättrade proportioneringen och gav byggnaden en mera kyrklig 
karaktär. Ritningarna, avseende en kyrka för 800 sittplatser vilket var

745. Malmström 1990 s. 151. Langlets ej antagna tävlingsförslag publicerades 
med ritningar i Nordisk tidskrift för byggnadskonst och slöjd [...] som var uppföl
jare till Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap (Langlet 187z s. 143k 
pl. 58f; Malmström 1990, bild s. iz8f).
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lika många som i den 1856 planerade kyrkan, gillades av Kungl. Maj:t 
1877. Kyrkan uppfördes mellan 1877 och 1880 av byggmästaren P. J. 
Pettersson från Värsås. Invigningen ägde rum 1871. Den pulpet- 
liknande predikstolen, som tidigare stod på golvet rakt framför altar
ringen, flyttades åt sidan 196z, då även bänkinredningen ändrades 
något och nuvarande färgsättning tillkom. I övrigt är kyrkans ursprung
liga form väl bevarad.746

Fig. 238. Höja, Sk 1882, 
exteriör från nordöst. 
Fasaderna var ursprungli
gen i oputsat gult tegel. 
Foto JL 2000.

Fig. 239. Höja, Sk 1882, 
interiör av södra sido- 
skeppet mot öster. Foto 
JL 2000.

Höja
Höja kyrka i nordvästra Skåne togs i bruk 1882. Den består av väst- 
torn med spetsig spira och långhus med tresidig östavslutning. Invän
digt är kyrkan delad av pelarrader i tre skepp (fig. 238-241). I öster 
formar de en koromgång som dock rakt bakom altaret är avskärmad 
till sakristia. Murarna är nedtill av gråsten men från fönstrens under
kant och uppåt av tegel. Hela långhuset täcks av 21 murade kryssvalv. 
Kraftiga strävpelare indelar fasaderna, som ursprungligen hade synligt 
murverk av gult fasadtegel med cementputs i omfattningar och i den 
höga rusticerade sockeln. Alla bågformer är spetsiga, men portalernas 
och fönstrens rika omfattningar är odogmatiskt komponerade. Bygg
nadens bredd och det kraftiga tornet ger en påfallande monumental 
form, som fasadernas horisontella linjer förstärker. Utöver huvudpor
talen i tornet och en liten sakristiedörr i östgaveln har även långhuset 
ingångar. Dessa ligger inte på långsidorna utan är placerade på lång
husets västgavel på ömse sidor om tornet.

Kyrkans ritningar är signerade av byggmästaren J. Hallberg i Ängel
holm.747 De godkändes 1879 av Överintendentsämbetet, vars kopior 
är vidimerade av Ludvig Hedin, och gillades av Kungl. Maj:t samma 
år. De anger att kyrkan rymmer 508 sittplatser, vilket är en anmärk
ningsvärt låg siffra med tanke på kyrkans storlek, särskilt jämfört med 
Beateberg som rymde tre gånger fler sittplatser räknat per kvadratme
ter golvyta (se ovan och se fig. 2 3 7). Men å andra sidan fanns en ovan
ligt stor fri golvyta, vilket medgav desto fler ståplatser. Snarlika rit
ningar hade samme byggmästare tidigare presenterat för åtminstone tre 
andra församlingar i nordvästra Skåne, första gången 1859.748 Endast 
i Vedby kom de till användning och detta kyrkorum från 1867 erinrar 
tydligt om det i Höja. En förebild går att finna för Hallbergs storslag
na kyrkotyp. Det är Mariakyrkan i Helsingborg, byggd huvudsakligen

fig. 240. Höja, Sk 1882, 
exteriör av kyrkans väst- 
parti. Foto JL 2000.

Fig. 241. Höja, Sk 1882, 
plan. Byggd för 508 plat
ser, motsvarande 1,0 per 
kvm (497 kvm) och 32% 
av församlingen (1604 
inv. 1880). JL.

746. Uppgifter om kyrkans byggnadshistoria och Langlets kyrkoarkitektur efter 
Malmström 1990, särskilt s. 151-154, 3yof. Se även Grandien 2000 s. 184-187, 
Sjöström 2008a. Ritningarna, ATA: Kb-ritn. B 1-3 visar de tidigare förslagen, B 
21:4-5 de slutgiltiga ritningarna, som också finns publicerade i Langlet 18 79 pi. I.
747. ATA: Kb-ritn. Höja Sk H 304:1.
748. 1859 för Torekov Sk, se Sjöström 1994, bild s. 10; i början av 1860-talet för 
Vedby Sk, se ATA: Kb-ritn. V 56:3; 1878 för Björnekulla Sk, se Rosenberg 1989, 
bild s. 26. Se Salkyrkors korparti i kap. 6 ovan.
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på 1400-talet. Den restaurerades mellan 1843 och 1846 under ledning 
av Brunius, som också publicerade uppmätningar av kyrkan i Skånes 
konsthistoria 1850.749 Dessa visar flera likheter med Hallbergs rit
ningar. Som en annan förebild framstår den av Brunius ritade kyrkan 
i Källstorp (Sk).

Den föregående kyrkan i Höja var medeltida och låg något längre 
söderut på kyrkogården än den nuvarande. Den uppgavs 1866 vara i gott 
stånd men utdömdes redan tio år senare som så bristfällig att en ny sna-

749. Grandien 1974 s. 431-433, 594 och Brunius 1850 s. 2.63-265 berör kyr
kans restaurering. Brunius 1850 pl. ą( återger ritningarna.
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rast borde byggas. Under de år kyrkans finansiering förbereddes fick Hall
berg utföra ett par olika ritningsförslag. När kyrkobygget var beslutat 
utlystes entreprenadauktion, som inropades av P. Zelander. För att sän
ka byggnadskostnaden utbyttes bland annat det föreslagna Landskro- 
nateglet mot tegel från Krappeled och man lät istället byggmästaren Nils 
Andersson i Malmö leda kyrkobygget. Arbetet inleddes 18 81. Vid en 
storm under byggnadsarbetet störtade tornspiran över långhuset. Inför 
invigningen hösten 1882. beskrevs den som » den utan tvivel vackraste 
på orten«.750 Större tveksamhet, »var tid har ju sin särskilda smak«, 
uttryckte en tidningsskribent vid femtioårsjubileet 193 z.751

Altartavlan från gamla kyrkan, en 1700-talsmålning visande 
Korsnedtagningen efter förebild från Kalmar domkyrka, uppsattes med 
ny ram även i den nya kyrkan. Resterande inredning nytillverkades, 
som predikstolen och de slutna bänkkvarteren. I sidoskeppen stod öpp
na bänkar längs väggarna. Kyrkans fasadtegel, som snart börjat vittra, 
överputsades på 1950-talet. Predikstolen flyttades en pelare närmare 
altaret och vissa andra förändringar av inredningen skedde 1976. 
Inbyggnader vid läktaren i väster för bland annat samlingsrum tillkom 
zooz. I övrigt är kyrkans ursprungliga skick väl bevarat.752

Eriksberg
Eriksbergs nya kyrka i centrala Västergötland stod färdig 1885. Den 
är murad och består av västtorn, långhus och femsidig korbyggnad i 
öster, vars bortre del är avskärmad till sakristia (fig. Z4Z-Z45). Dess 
höga torn är vida synligt i landskapet. Kyrkan ligger på en gravfri del 
av kyrkogården. Fasaderna är i blottlagd bruten granit, lagd i jämna 
fogstrukna skift, med dekorativa detaljer i cementputsat tegel. Detta var 
dock ett avsteg från ritningen som avsåg putsat murverk.753 Tornet har 
kraftigt markerad avtrappning på sidorna och kröns av en fyrsidig spi
ra. Över kortaket reser sig en skorsten, formad som en takryttare, och 
på långhustaket sitter små takkupor. Strävpelare finns i långhusets hörn. 
Tornets västportal har en reslig vimperg, vars form återkommer i por
talerna mitt på långhusets sidor, men som där skjuter upp ovanför tak
listen och snarare formar risaliter eller små vapenhus. Utöver dessa ing
ångar leder en liten dörr under mellersta östfönstret in till sakristian. 
I kyrkorummet markerar sig koret tydligt genom en flersprångig 
bågöppning och höga och tätt placerade fönster. Koret är den ljusaste 
delen av det i mörka färger hållna kyrkorummet. Det har marmorera-

750. Återgivet i »Höja kyrka [...]« 1932 efter protokoll från visitation 30/9 till 
1/10 1882.
751. »Höja kyrka [...]« 1932.
752. Konstruktionsmaterial och byggnadshistorik efter »Höja kyrka [...]« 1932 
och Nilén 2002.
753. Besiktningsanmärkning 1883 på ATA: Kb-ritn. Eriksberg Vg E 62:2.
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Fig. 242. Eriksbergs nya, 
Vg 1885, exteriör från 
nordväst. Foto JL1997.

Fig. 243. Eriksbergs nya, 
Vg 1885, interiör mot 
öster. Foto JL 1997.

Fig. 244. Eriksbergs nya,
Vg 1885, interiör mot väs
ter. Foto JL 1997. cle väggar med kraftigt mönster, mörkt innertak med synlig takstol och

Fig. 245. Eriksbergs nya, 
Vg 1885, plan. Byggd för 
700 platser, motsvaran
de 1,9 per kvm (369 
kvm) och 110 °/o av för
samlingen (638 inv. 1885) 
eller 47 % av pastoratet 
(1494 inv. 1885). JL.

ekådringsmålade öppna bänkar. Den högt placerade läktaren i väster 
är grund och har välvd undersida men skymmer inte något av lång
husfönstren. Orgelhus saknas och öppningen till tornets första över
våning är förbyggd av en trävägg.

Kyrkans ritningar är utförda av arkitekten Helgo Zettervall, men till 
skillnad från Nosaby (se ovan) och flertalet andra kyrkor han ritat har 
den i Eriksberg en mera traditionell planform. Långhuset är till exempel 
indelat i fem fönsteraxlar med portal i den mellersta, så som många kyr
kor varit formade sedan seklets början (jfr t.ex. fig. 2 16-217). Det är dock
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ovanligt långsmalt och koret djupt, även om detta inte heller var nyheter. 
Uppbyggnaden kontrasterar mot centralkyrkor av Beatebergs typ (se 
ovan). Platserna i långhuset, som är höljt i ett stämningsskapande ljus
dunkel, riktar sig framåt mot det ljusa koret som utgör en tydligt marke
rad egen del av kyrkorummet. Eriksbergs nya kyrka kom att stå som före
bild för andra kyrkor i Västsverige. Den spetsiga spiran, naturstensfasa- 
derna och de högt uppdragna sidoportalerna återfinns i flera av dessa.754

Eriksbergs nya kyrka tillkom genom en donation på initiativ fabri
kören Johan Östergren, född i Eriksberg och död i Stockholm 1872. 
Han och hans syskon testamenterade medel till en ny kyrka som enligt 
ursprungstanken skulle vara gemensam för hela pastoratet. Sedan 
annexförsamlingarna Mjäldrunga och Broddarp avstått från erbju
dandet stod moderförsamlingen Eriksberg kvar som ensam byggherre. 
Ritningar beställdes 1880 från Helgo Zettervall i Lund (se Nosaby 
ovan), och förelåg samma år.755 Den för arkitekten ovanligt traditio
nella grundformen talar dock för att han haft ett annat förslag eller en 
anvisad förebild att utgå ifrån. Enligt byggnadskommitténs önskemål 
skulle kyrkan vara »invändigt enkel men prydlig, utvändigt försedd 
med några prydnader, såsom mindre torn, spiror eller dylikt«.756 Kyr
kan lades ett stycke från den gamla. Den byggdes mellan 1883 och 
1885 under ledning av byggmästaren L. E. Pettersson med hjälp av 
4 000 dagsverken från sockenborna. Byggnadsstenen kilades ur berget 
bakom kyrkan. Klockorna flyttades från gamla kyrkans klockstapel till 
den nya kyrkans torn. Den nya kyrkan avsågs uppskattningsvis rym
ma 700 sittplatser, vilket var fler än antalet församlingsbor vid bygg
nadstiden och antyder att tanken ännu fanns att kyrkan skulle vara 
gemensam för pastoratets församlingar (jfr Blidsberg ovan).

Kyrkans föregångare, Eriksbergs gamla kyrka, står ännu kvar och 
är en liten tidigmedeltida kyrka med långhus, kor och absid. Den var 
rivningshotad, men genom donationer i början av 1900-talet och fri
villiga dagsverken restaurerades den istället i etapper. Från 1920-talet 
användes den för gudstjänster, först endast vintertid då den nya kyr
kan var svår att värma upp. Den gamla kyrkan återfick 1978 helt rol
len som församlingens huvudkyrka när den nya kyrkan fick stängas på 
grund av sitt byggnadstekniskt dåliga skick. Nya kyrkan återöppnades 
1996 men används endast sporadiskt för gudstjänstbruk.

Eriksbergs nya kyrka har genomgått flera reparationer av murverket 
och takkontruktionen under 1900-talet, främst orsakade av fuktpro
blem. På 1920-talet ändrades exteriören något när man tog bort tor
nets höga takkupor, långhusets takkam och sänkte takryttarens spira. 
I övrigt är dock kyrkans ursprungliga skick ovanligt väl bevarat som

754. T.ex. N. Åsarp Vg, Ljungs nya Bo, Halna Vg, Vänga Vg, Brunn Vg och Hamn- 
eda Sm, de flesta av dem byggda efter 1890.
755. ATA: Kb-ritn. Eriksberg Vg E 62:1-2.
756. Återgivet efter Hvarfner 1949 s. 29.
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Fig. 246. Nykyrka, Vg 
1887, exteriör från sydöst. 
Foto JL1997.

Fig. 247. Nykyrka, Vg 
1887, interiör mot öster. 
Foto Göran Lindahl 1997.

Fig. 248. Nykyrka, Vg 
1887, plan. Byggd för 350 
platser, motsvarande 1,1 
per kvm (311 kvm) och 
51 °/o av församlingen 
(684 inv. 1885). JL

Fig. 249. Nykyrka, Vg, 
gamla kyrkan från 
sydöst, riven 1887. Teck
ning av Ernst Wenner- 
blad 1880.

en följd av den begränsade användningen. I synnerhet gäller det kyr
korummet, där måleriet är kvar sedan byggnadstiden utöver komplet
teringar efter putslagningar vid 1990-talets restaurering.737

Nykyrka
Nykyrka kyrka i östra Västergötland stod färdig 1887. Den är byggd 
av trä i stolpverkskonstruktion och består av ett långhus med sidoställt 
torn i sydvästra hörnet och tresidig korbyggnad i öster, vilken helt upp
tas av sakristian (fig. 246-248). Den yttre arkitekturen är rik på detal
jer, som strävor, takkupor, tätt ställda fönster och kolonnettförsedda 
portaler. Ytterväggarna är klädda med spån och mönsterlagd panel och 757

757. Konstruktionsmaterial och byggnadshistorik efter Hvarfner 1949 s. 11-14 
och 23-33, Jacobsson L. 1996 s. 12 och u.å. s. 5-7 samt Inventering av kyrkor i 
Herrljunga kommun: Eriksbergs nya kyrka av Elisabeth Andersson, Skara stift, 
2004 (BBR: Herrljunga Eriksberg 4:2 hus 1).
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målade bruna. Kyrkorummets väggar är täckta av dekorativt lagda 
paneler. Altarväggen är genombruten av en arkad till rummet ovanför 
sakristian. Innertaket är vinkelbrutet och försett med takfönster, men 
den delvis synliga takstolen ger det en femdelad och mera välvd karak
tär. Innerväggarna är oljade med träådringen synlig och har enstaka 
färginslag i rött och blått. Ingångar finns i väster och mitt på lång
sidorna. Mindre dörrar finns även till tornet och till sakristian.

Kyrkan har flera detaljer som förstärker träkyrkokaraktären, som 
tornets klockstapelslika strävor, de öppna portikerna som erinrar om 
norska stavkyrkor liksom de tätt ställda fönstren och takets utkragning 
som en tunn skiva utanför ytterväggen. Skillnaden är därigenom stor 
mot till exempel träkyrkan i Lekvattnet (se ovan), vars form i princip 
inte skiljer sig från en stenkyrka. Till skillnad från Råneå (se ovan) är 
dock öppningarna spetsbågiga och inte rakt spetsiga.

Kyrkan ersatte en äldre kyrka, också den av trä, byggd på 1650-talet 
i liggtimmer som den första på platsen och tillbyggd under 1700-talet. 
Den gamla kyrkan hade tresidig avslutning både i öster och väster och 
sakristia under en läktare bakom altaret (fig. 249). 1877 inleddes dis
kussioner om kyrkan skulle utvidgas med korsarmar och torn över 
korsmitten eller ersättas med en helt ny och om denna skulle vara av trä 
eller sten. Familjen Sager på Ryfors bruk var drivande i frågan och bekos
tade också en del av kyrkan. S:t Pauli kyrka i Göteborg och Fyrunga 
(Vg) studerades som tänkbara förebilder, men genom kontakt mellan 
Sager och arkitekten Ernst Jacobsson (se Hököpinge ovan) antog den
nes ritningar till Älvros nya kyrka (Hr) som förebild. Storleken skulle 
dock minskas så att kyrkan istället för 534 personer rymde 350. Bygg
nadens längd och bredd i ritningarna ändrades varsamt och några detal
jer justerades därefter. Ritningarna utfördes 1883 och fastställdes året 
därpå. De följdes noga, till skillnad från i Älvros, vars nya kyrka på fle
ra punkter avviker från ritningen och dessutom ytterligare omgestalta
des på 1950-talet. Byggmästare A. Pettersson i Mösseberg byggde kyr- 
kaniNykyrka mellan 1885 och 1887.758 Sockenborna bidrog med bygg
nadsmaterial, körslor och 500 dagsverken enligt det system som hade 
varit vanligt sedan medeltiden men nu började avvecklas. När kyrkan 
var färdig upprättades en bänklängd för att gårdsvis fördela platserna. 
Den gamla kyrkan, som låg intill den nya, revs och inventarierna maga
sinerades i ett rum under läktaren i den nya. Klockorna göts om och 
hängdes i tornet. Förändringarna av kyrkan är få sedan byggnadstiden.759

758. Samuelsson 1987 s. 14, 16, 20 m.fl. uppger A. Pettersson i Mösseberg som 
byggmästare medan Wångmarke 1963 s. 43 anger att Anders Pettersson i Värsås 
Skattegården byggt kyrkan. Samuelsson s. 21 nämner även Pettersson i Värsås, men 
i ett annat sammanhang.
759. Konstruktionsmaterial och byggnadshistorik efter Samuelsson 1987, Åman 
& Järnfeldt-Carlsson 1999 s. 67f, Gullbrandsson 2007b s. 5. Se även Wennerblad 
1902 s. 75 och pl. 258. Ritningar, se ATA: Kb-ritn. Nykyrka Vg N 74:1 och Älv
ros Hr Ä 11:1-2.
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11. Diskussion och slutsatser

Historiserande blandstil?
I min undersökning av kyrkorna i Sverige från perioden 1850-1890 
har jag försökt tona ned den formegenskap som ofta dominerar fram
ställningar över det sena 1800-talets arkitektur, nämligen stilkaraktä
ren. Olika stiltermer förekommer i konstvetenskapliga beskrivningar 
av perioden. Nystilsbegrepp, som nygotik, nyrenässans och så vidare, 
är emellertid otillräckliga som begrepp för att beskriva de här behand
lade kyrkorna. Få av periodens kyrkor är stilmässigt renodlade och vis
sa former är svåra att stil bestämma. Mera samlande termer, som eklek
ticism eller historiserande biandstil, har som periodspecificering till 
nackdel att många konsthistoriska stilar uppstått genom att äldre for
mer - så som man uppfattade dem - kombinerats på nytt sätt. En vik
tig funktion hos stilbegrepp är att skapa struktur i ett odaterat materi
al. För de här behandlade kyrkorna föreligger dock redan tillförlitliga 
dateringar och när de sammanställs kronologiskt visar de snarare hur 
vansklig en stilkarakterisering kan vara som dateringsgrund (fig. 250- 
253). Problemen att stilbestämma gäller inte bara 1800-talets kyrkor. 
Av landets kyrkobyggnader, såväl medeltida som yngre, överensstäm
mer de flesta dåligt med gängse stilscheman.

Stilvalet bör inte överbetonas och hade inte någon avgörande bety
delse för helhetsresultatet (fig. 254-255 ). Att stilbegreppen har begrän
sad konsthistorisk betydelse för såväl 1800-talet som andra tider är 
inget nytt. Detta kan ändå vara värt att framhålla eftersom stilbegrep
pen är etablerade redskap för att beskriva äldre kyrkoarkitektur och inte 
minst redskap för att pedagogiskt skilja till exempel gotiken från dess 
föregångare romaniken - och nygotiken från dess föregångare nyklas
sicismen.

De historiserande stilarna saknade dock inte betydelse för samti
den, men de var mera ett formuttryck bland andra.760 För Brunius hade

760. Bland de önskemål man i Kinna Vg hade för sin blivande kyrka var »dels att, 
derest så finnes lämpligt, byggnadsstilen måtte blifva blandadt byzantinsk och 
göthisk men öfvervägande byzantinsk med ett vackert resligt torn, dels att hvalfvet



Fig. 250-253. Fyra porta
ler i närbelägna kyrkor i 
västra Uppland. Ett halvt 
sekel åtskiljer de båda 
klassicistiska (ovan t.h. 
och nedan t.v.) liksom 
de båda nygotiska (ovan 
tv. och nedan t.h.). Men 
medan de nedre åtskiljs 
av ett århundrade är de 
övre samtida.

250. Enåker, Up, väst- 
portal i tornet som restes 
1855 vid den medeltida 
kyrkan.

251. Altuna, Up 1850, 
långhusets sydportal.

252. Torstuna, Up 1795, 
långhusets sydportal.

253. Tärna, Up, västpor- 
tal i tornet som restes 
1898 vid en medeltida 
kyrka.

Foto JL 2002.

valet av stilförebild både liturgisk och symbolisk funktion. När till 
exempel »klassisk tempelstil« i samtiden anpassades för en kyrkas 
behov urartade den enligt hans tryckta tal om kyrkoarkitektur vid 
domkyrkojubileet i Lund 1845 till ett oting: »Hedningarnes tempel 
inneslöto i mörka celler det heliga, och erbjödo menigheten endast ytt
re herrlighet; de christnes kyrkor deremot, lifvade af en skön belysning, 
emottaga i sitt inre en from menniskoskara för gemensam uppbyggel- 
se«.761 Att för nya kyrkor använda »de mest olikartade stilar«, som 
»Egyptiska, Grekiska, Romerska och Göthiska byggnadsformer jemte 
moderna, ja till och med Turkiska, Kinesiska och Japanesiska«, åter

inuti kyrkan måtte blifva gipsadt på brädbotten« (GLA, Kinna kyrkoarkiv K IIa:i: 
prot. från kyrkostämma iz 16 1877). Den byggda kyrkan erinrar mycket om Troll
hättan Vg (se kap. 10 ovan).
761. Brunius 1845 s. 15 (se även Gustafsson E. 1961 s. 30).
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Fig. 254. Ödsmål, Bo 
1866, exteriör. Kyrkan har 
en sammanhållen karak
tär, trots att grundplanen 
är ett arv från nyklassicis
men medan tornspiran 
närmast är »nygotisk« 
och de tvådelade rund- 
bågiga fönstren »nyro
manska«. Foto JL 2004.

Fig. 255. Östra Tollstad, 
Ög'i886, interiör. I kyrko
byggnaden förekommer 
både rundbågar, spets
bågar, klassiserande 
kapital och dekorativa 
träsnickerier, trots att hel
hetskaraktären har likhe
ter med flera av perio
dens andra kyrkor. Foto 
JL 2003.

speglade » det vacklande och den oreda i tänkesätt, som hos intet folk 
med djupt religiös anda kan någonsin uppstå«.762

I Sjögrens publicerade prästmötesföredrag om kyrkoarkitektur inde
lades de kyrkliga byggnadsstilarna, som hade historisk hävd och kun
de tas till förebild, i den gammalkristna basilikans stil, bysantinsk stil, 
romansk stil och gotisk stil.763 Överintendentsämbetets Allmänna anvis
ningar rörande kyrkobyggnader, som tillade även renässansens stilar
ter, förordade dock endast den romanska och gotiska: » kan väl någon, 
vid betraktandet af en kyrka i medeltidens stilnyanser, den må vara rikt 
eller torftigt utförd, vara af konstnärlig betydelse eller oansenlig och 
ringa, förneka att den absolut kyrkliga stämningen likväl städse här är 
närvarande«.764 De rika stilvariationerna under medeltiden uteslöt ris
ken för enformighet.765 Mot försök att skapa en egen protestantisk kyr- 
kostil invände Sjögren att ingen sådan presenterats som inte framstått 
som okyrklig medan Allmänna anvisningar framhöll att reformatorer
nas kritik inte gällde samtidens byggnadsstil, som man istället ville 
»erkänna, vårda och med hänsyn till de förändrade förhållandena 
ansluta sig till«.766

Det var viktigt, framhöll både Sjögren och Allmänna anvisningar, 
att stilvalet inte i första hand följde någons personliga smak utan anpas
sades till byggnadsstilen hos kyrkan som skulle ersättas eller hos kyr
korna i trakten. Det fanns nämligen ett slags traditionell smak hos 
menigheten, menade man, »en konstsmak, om vi så få kalla den, som 
omedvetet bildat sig under åskådningen af de mer eller mindre bety
dande monumenter, som medeltidens kyrkobyggnadskonst lemnat i arf

76z. Brunius 1845 s. 19 (även i Gustafsson E. 1961 s. 30).
763. Sjögren 1870 s. 4-10.
764. Allmänna anvisningar 1887 s. 12 och 14 (varifrån citatet är hämtat).
765. Allmänna anvisningar 1887 s. 14.
766. Sjögren 1870 s. 4, Allmänna anvisningar 1887 s. 10.
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åt en landsort« 767 Förbisåg man detta fanns risken att kyrkan, » äfven 
med ett stort värde i den egentlige konstkännarens ögon, skulle stå æst- 
hetiskt betydelselös för den närmast intresserade församlingen«, vara 
oförstådd och inte särskilt uppskattad.* 768 Ibland antyder den nya kyr
kans form att man haft sådana tankegångar.769 Men att så inte alltid 
behövde vara fallet framgår tydligt av till exempel den utpräglat nygo
tiska Eriksbergs nya kyrka (Vg 1885) som ersatte en ännu stående och 
välbevarad romansk medeltidskyrka.770 Fast steget från en gammal och 
trång, många gånger förändrad och kanske förfallen kyrka, till en 
nybyggd, väsentligt större och på många sätt annorlunda kyrkobygg
nad bör för de flesta församlingsbor ha varit en starkare upplevelse än 
eventuella stillikheter.

I Sjögrens föredrag och Överintendentsämbetets Allmänna anvis
ningar framgår hur stilen bör inverka både på kyrkans grundform och 
detaljer. Därtill omtalas vikten av goda proportioner, monumentalitet, 
det kyrkligt sköna och värdiga, historisk kontinuitet genom att» ankny
ta der, hvarest den kristliga byggnadskonsten en gång, på grund af ytt
re inflytanden, afkliptes « samt att kyrkobyggnaden » ända in i det min
sta fasthåller och till intensiv åskådning frambringar den kyrkligt krist
liga karakteren«.771

Kyrkorna som byggdes under perioden 1850-1890 är ofta inte lät
ta att stilkategorisera (fig. 256). Det finns dock detaljer som tydligt går 
att inordna i ett stilhistoriskt mönsterschema, som gotiskt spetsbågiga 
öppningar, romanska rundbågsfriser och klassicistiska tempelgavels- 
motiv. Sedan finns motiv som under perioden kunde kombineras med 
olika stildrag, som höga tornspiror, rundbågiga fönster och profilera
de listverk. En del av kyrkorna har lättare kunnat beskrivas i stiltermer 
än andra. En kyrka med låg lanterninhuv, ljus puts, flackt tunnvalv, ljust 
och överblickbart kyrkorum och en kolonnburen altaruppsats är lätt 
att beskriva som nyklassicistisk. En kyrka med spetsbågiga fönster är 
lätt att beskriva som »nygotisk«, hur lite än kyrkans övriga arkitektur 
är gotiserande. Svårare är det att finna en »nyromansk« kyrka, då 
många av dragen inte är specifikt romanska. Rundbågiga fönster finns 
på många håll i arkitekturens historia.

76 7. Sjögren 1870 s. 10 (varifrån citatet är hämtat), Allmänna anvisningar 1887 
s. 14k
768. Sjögren 1870 s. 10 (varifrån citatet är hämtat), Allmänna anvisningar 1887 
s. 15.
769. Häggum Vg (1864), där tornet erinrar om den gamla kyrkans torn (ATA: 
Ämb-fotogr., även i t.ex. Dahlberg 1998, bild s. 220), och Källstad Ög (1869), där 
portalen sannolikt efterliknar den gamlas enligt uppmätning av Nils Månsson Man
delgren (ATA: Ämb-fotogr.).
770. Motsvarande framgår av t.ex. Källa gamla och Källa nya Öl resp. Örgryte 
gamla och Örgryte nya Vg.
771. Sjögren 1870, bl.a. s. nf; Allmänna anvisningar 1887, bl.a. s. 11 (varifrån 
citaten är hämtade).
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Fig. 256. Lilla Beddinge, 
Sk 1880, invändig portal 
under västläktaren. Den 
rakt spetsiga formen, 
som kyrkans arkitekt 
Helgo Zettervall använt i 
flera kyrkor (fig. 143, 242) 
men som skiljer sig från 
kyrkans huvudsakligen 
rundbågiga öppningar, 
gör den i övrigt medel- 
tidsinspirerade portalen 
svår att stilkategorisera. 
Nyromanik, historiseran- 
de biandstil, Zettervalls- 
gotik eller uttryck för en 
självständig arkitekts ny
skapande? Foto JL 2000.

Vid sidan av dessa förekom främst i träkyrkor stiliserade, »rak- 
spetsiga «, bågar som är svåra att beskriva i etablerade stiltermer men 
som antyder ett sökande efter en speciell trästil. I andra träkyrkor går 
det att urskilja sådana drag som är inspirerade av norska stavkyrkor 
och som skulle bli vanligare efter 1890. Under perioden skedde suc
cessiva generella förändringar av kyrkoarkitekturen. Dekoren tätnade, 
formerna blev mera detaljerade och byggnadens resning ökade. Klas
sicistiskt präglade kyrkor fick mera karaktär av nyrenässans än nyklas
sicism. Medeltidsinspirerade kyrkor kunde te sig nygotiska i alla delar 
förutom att bågarna i öppningar, blinderingar och friser var 
»romanskt« rundbågiga. Medeltidsassociationer kunde emellertid även 
förekomma på olika sätt i kyrkor där alla detaljer var klassicistiska. 
Sådana kunde vara höga tornspiror, ljudgluggar som var parställda och 
ibland placerade i våningar ovanför varandra, blinderingar, pilastrar, 
förhöjda gavelrösten, muravsatser på tornets sidor och färgat glas i 
fönstren. På motsvarande sätt levde klassicistiska företeelser kvar, som 
flacka yttertak, profilerade taklister, lanterninvåningar, ljusa kyrko
rum och en tydlig symmetri.

Även om stilen skulle avspeglas i kyrkans karaktär, dess grundform 
och detaljer är den tydligast uttryckt i detaljerna, mera sällan i grund
formen. Runda korbyggnader var visserligen vanligast i klassicistiskt 
präglade kyrkor och i kyrkor med » romanska « stildrag. Däremot kun
de polygonala korbyggnader, som gärna lyftes fram som något gotiskt, 
användas för kyrkor med olika stilkaraktär. En nygotisk kyrka kan allt
så ha samma planform som en nyromansk eller nyklassicistisk.
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Istället för dessa etablerade stilbegrepp ska jag här försöka peka ut 
andra kronologiska och regionala särdrag i kyrkorna från perioden. Jag 
väljer att inte lämna förslag till nya stilbegrepp utan att hellre uttrycka 
mig på ett karakteriserande sätt, vilket jag tror ger materialet mera rätt
visa. Emellertid föreligger det ett stort behov av träffande och inarbe
tade begrepp och termer för periodens kyrkoarkitektur.

1850-talets kyrkor är mycket varierade till utformningen. Bland 
dem återfinns både mycket traditionellt klassicistiska kyrkor och såda
na som är tydligt medeltidsinspirerade. De senare var försök att förnya 
kyrkoarkitekturen på ett sätt som uppträdde redan under 1840-talet.772 
Kyrkorna från 1860-talet präglas i allmänhet av välavvägda propor
tioner, vilket möjligen kan ses som ett uttryck för senempiren. For
merna är gärna relativt fylliga. Detaljerna är dekorativa men diskreta 
och inordnar sig i helhetsgestaltningen. Ingen del av kyrkan förhäver 
sig i förhållande till de andra. I 1870-talets kyrkor kan man däremot 
oftare ana ansatser till en djärvare formgivning. Dekoren har blivit kär
vare till karaktären och proportionerna i byggnadskroppen är inte lika 
regelbundna. Tornen är gärna smalare än tidigare medan tornspirans 
form har blivit fylligare. I stiltermer motsvarar skillnaden ungefärligen 
övergången från senempire till nyrenässans. 1880-talets kyrkor präg
las av att resningen har blivit högre, både till det yttre och inre. Bygg
nadskroppens sammansättning är komplicerad och dekorens form
språk ter sig mera akademiskt skolat. Byggnadskonstruktionen är mera 
avancerad än i de äldre kyrkorna och väggytornas uttryck nyanseras 
med hjälp av måleri eller ytstruktur i olika material som natursten, tegel 
och trä.

Den sedan länge centraliserade handläggningen av kyrkoärenden, 
som utfördes av arkitekter vid Överintendentsämbetet, bidrog starkt till 
att ge kyrkobyggandet en likartad karaktär över hela riket. Trots det
ta uppvisar kyrkoarkitekturen olika regionala särdrag. I Skåne, där des
sa särdrag är tydligast, framstår kyrkorna som mindre och smalare än 
i övriga landet och utgörs oftare av korskyrkor. Trappgavlar, som dock 
förekommer även på andra håll, liksom murade valv är också utmär
kande för skånska kyrkor. Drag, som är något tydligare i Västsverige 
än i andra landsdelar, är att korbyggnaderna här är grundare och breda
re och inslag av natursten i putsade fasader vanligare samt att central
kyrkorna är fler. Träkyrkor är vanligast i skogrika trakter och före
kommer främst i västra Svealand och övre Norrland.

Ett utmärkande generellt drag för kyrkorna under perioden är att 
de i både helhet och enskilda delar avspeglar ett idémässigt innehåll, 
enklast beskrivet som den »idé«, som Brunius och Sjögren omtalade. 
Kyrkan skall i sin helhet både till det inre och det yttre förmedla ett kyrk
ligt budskap och tydligt visa att den är ett tempel och inte en profan

77z. T.ex. Härnösands domkyrka Ån (1846), Tullstorp Sk (1846) och Risinge nya 
Ög (1849). Se Sjöström 1998a s. 69k
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byggnad. Koret skall framstå som byggnadens viktigaste del för att 
betona altaret, även om altaret inte är placerat inne i själva koret. I det 
yttre framhävdes portalerna och ljudgluggarna, så att ingen tvekan skul
le finnas över var man går in i kyrkan eller varifrån klockornas ljud 
strömmar ut, även om två av tre ljudgluggar på varje sida kan vara 
» blinda «. På samma sätt kan till exempel innertakets bjälkar vara pla
cerade så att de ger en bild av takkonstruktionen, trots att bjälkarna 
inte är bärande, och fönstren vara utformade så att de inte utifrån röjer 
att kyrkan har sidoläktare. I en träkyrka är formerna helst raka, som i 
bjälkar och brädor, trots att runda former kunde skapas i trä nästan 
lika väl som i sten. Rumsindelning och konstruktionsmaterial skulle vis
serligen uttryckas, men bara bildligt och inte som eftergift åt den prak
tiska nödvändigheten. Sådana tendenser förekommer i både äldre och 
yngre kyrkor, men var kanske tydligast under det sena 1800-talet och 
var mera påtagliga under periodens senare del än under den förra.

Den arkitektoniska friheten
När jag undersökt de här behandlade kyrkorna har jag valt att under
söka dem, inte byggnadsmässigt efter olika typer, utan efter formen hos 
enskilda arkitekturelement, som hur koret, innertaket eller fönstren är 
utformade. Särskilt 18oo-talets arkitektur lämpar sig för en sådan upp
delning, något som Erik Lundberg beskrivit: »Arkitekterna« vid 1800- 
talets mitt »tänka sina byggnader såsom sammansatta av standard
stycken — även där de icke äro eller kunna vara sammansatta av såda
na«.773 Under perioden kunde en form av kor eller torn kombineras 
med olika typer av långhus, med eller utan korsarmar. Motsvarande 
kunde gälla detaljer, som att fönster i olika kyrkor gavs samma rytmiska 
placering men olika form.

Samma frihet kunde också råda för kyrkans sammanhang med plat
sen. Ritningarna anger sällan något av terrängen. Situationsplan sak
nas, marklinjen är schematiskt horisontell och ljuset faller ned snett 
från vänster, även när det skulle innebära att solen lyste rakt från norr.774 
En nyhet under perioden var att ritningarna ibland kompletterades med 
en perspektivisk vy över kyrkan, men även där är omgivningen ideali
serad.775 Ett uttryck för samma frihet är att likadant dragna linjer i en 
fasadritning kan markera en framspringande hörniisen, i en annan ett 
fasat hörn.776 Sådana tvetydigheter ledde ibland också till missuppfatt-

773. Lundberg 1942 s. 226.
774. Skuggningen, vars syfte var att ange djupförskjutningar, är vanligare på rit
ningar från periodens början än från periodens slut.
775. T.ex. Vinköl V g (ATA: Kb-ritn. V 108:2.), HällarydVA (H 236:1a, avbildad 
i Malmström 1990 s. 221) och Bodum Ån (B 112:3) samt Langlet 1872 pl. 52, 
54, 60.
776. Jfr tornen i Huddinge Sö (ATA: Kb-ritn. H 177:1 och 4) och Norrtälje Up 
(N 56:6).
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Fig. 257. Forsheda, Sm 
i866, exteriör. Kyrka från 
periodens början med 
en karaktär som ligger 
nära kyrkorna från 1800- 
talets förra hälft. (Jfr fig. 
60.) Foto JL 2003.

ningar.777 För andra delar av kyrkan var det svårare att finna en enkel 
form att upprepa. Utformningen kan därför variera mycket, som sak
ristians placering eller anslutningen mellan innerväggen och ett träin
nertak.

Vid sidan av denna arkitektoniska frihet fanns en starkt rådande tra
dition för hur en kyrka skulle vara utformad. Formen präglas till stor 
del av mötet mellan förnyelse och tradition. Jag kan här beskriva tre 
modeller eller idealtyper, en med mera traditionella drag, en som 
utmärks av viss förnyelse och en med mera radikalt nya drag.

Den första typen av kyrkobyggnad, den med mera traditionella drag, 
ligger på en kyrkogård, vänd så att altaret är i öster eller också orien
terad så att ingången vetter mot vägen. Den är stor och rymlig med 
symmetrisk, rektangulär eller åt öster rundad planform med sakristia i 
en låg utbyggnad i norr eller öster. Rummet är ljust och täckt av ett flackt 
trätunnvalv. Det yttre är vitputsat. Västtornet har raka sidor och kröns 
av en låg lanterninhuv (fig. 2.5 7).

Den andra typen placerades istället högt och synligt i terrängen. Sak
ristian lades bakom altaret och formades som ett kor, men altaret står 
i princip i långhuset framför en skärmvägg. Träinnertakets yta bryts i 
släta plan och om kyrkan är stor indelas rummet av träpelarrader med 
langsgående läktare. Den yttre fasaden gavs även en något rikare form

777. Tärendö Nb (18 8 2), se Salkyrkors korparti i kap. 6 ovan (not 333).
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Fig. 258. Norra Vånga, Vg 
1876, exteriördetalj. 
Många kyrkor från perio
dens mitt har en klassi
cistisk grundkaraktär 
men ett på många sätt 
rikare formspråk. Foto JL 
2002.

Fig. 25g. Srt Johannes i 
Stockholm 1890, exte
riördetalj. Mot periodens 
slut var den klassicistiska 
traditionen till stor del 
bruten. Foto JL 2002.

än tidigare med dekorativa friser, portaler, förhöjda gavlar och för- 
kroppade hörn och ibland med färgsatt puts. Tornet kan krönas av ett 
lågt sadeltak eller av en lanternin med spetsiga krön (fig. 258 ).

Den tredje typen, som visar mera radikalt nya drag, omges av en park 
istället för av en begravningsplats. Rummet är stort och ger god över
blick. Det gavs rikare form genom korsarmar men har ofta också näs
tan samma bredd som längd. Altaret står i ett särskilt rum, ett kor, och 
sakristian är placerad helt utanför kyrkorummet. Dagsljuset varierar 
och är rikast i koret där ett väl synligt fönster finns ovanför altaret. Bänk
inredningen saknar dörrar, dopfunt finns men predikstolen är mindre 
framträdande än tidigare. Färgsättningen är mörkare med dekorerade 
väggar. Rummet täcks antingen av murade valv eller av en synlig och 
dekorativt formad trätakstol. Fasaderna har synligt tegel eller annat 
murverk eller mörk panel om kyrkan är av trä. Taklister, hörn och om
fattningar är rikare och mera eleganta än tidigare. Tornet kröns av en 
hög spira och kan gärna vara placerat någon annanstans än vid väst- 
gaveln. Materialen är delvis moderna för byggnadstiden, som maskin
slaget tegel, gjutjärn och cement (fig. 259).

Till dessa kategorier förhåller sig kyrkorna i föregående kapitel (se 
Exempelsamling, kap. 10 ovan) så att Lekvattnet (Vr), Ucklum (Bo), 
Kyrkhult (Bl), Blidsberg (Vg) och Blåvik (Ög) skulle kunna beskrivas 
som mera traditionella till sin form, i några fall åtminstone i förhållan
de till de inte helt följda ritningarna, och är därför av den första typen. 
Råneå (Nb), Almesåkra (Sm), Hököpinge (Sk), Värnamo (Sm), Höja 
(Sk), Eriksberg (Vg) utmärks av ett visst nyskapande inom en mera tra
ditionell ram, så som kyrkorna av typ två, medan Gärdserum (Sm), 
Trollhättan (Vg), Skinnskatteberg (Vs), Marsvinsholm (Sk), Nosaby
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(Sk), Beateberg (Vg) och Nykyrka (Vg) på olika sätt utgör till sin form 
mera nyskapande exempel, vilket utmärker den tredje typen.

De traditionella dragen, som till stor del följde samma form som i 
kyrkor från seklets förra hälft, var vanligast under periodens början. 
Tiden närmast därefter levde de kvar i landets norra delar, och i delar 
av västra Sverige där kyrkliga traditioner var starka eller där bygg
mästaren hade ett stort inflytande över kyrkans utformning. Den mera 
återhållsamma förnyelsen var vanligast under periodens mitt, men upp
trädde tidigare i södra och senare i norra delen av landet. Utmärkande 
för dessa kyrkor är att ritningen är utförd av någon lokal byggmästare 
eller arkitekt men bearbetad vid Överintendentsämbetet. De mera radi
kalt nya dragen hör vanligen samman med de yngsta kyrkorna från 
perioden och introducerades tidigast i Skåne, sist i Norrland. Tidiga 
sådana exempel brukar förekomma där byggherren hade höga ambi
tioner för kyrkans arkitektoniska kvalitet, och där arkitekten hade stort 
inflytande över utformningen. Inte minst gällde detta om byggherren 
var en patronus eller bruksledning och inte församlingen. Genom bygg
herrarnas olika ambitioner kunde »traditionella« och »nyskapande« 
kyrkor byggas samtidigt i närheten av varandra, som Spjutstorp (Sk 
1869) och Marsvinsholm (Sk 1867), eller som Dalstorp (Vg 1880) och 
Tranemo (Vg 1882).

Brottet mellan det traditionella och nya är sällan tvärt. Norrsakristia 
och västtorn levde kvar under hela perioden. Trots att man gärna bygg
de tornspiror med bärande konstruktion av stål eller tegel användes hand- 
bilat trä till en i övrigt så »modern« kyrka som Jönköpings Sofia (Sm 
1888). Under perioden var det ett antal företeelser med lång tradition 
som man upphörde att använda i kyrkoarkitekturen och nya, eller någ
ra gånger nygamla företeelser, som istället infördes. Fullbreda korparti
er ersattes av altarrum, bänkdörrar slopades, slutna altarväggar följdes 
av fönsterförsedda, putsat trätunnval v av panetat tredingstak och så vida
re. En del nya drag skulle dock snart bli ovanliga och var på så sätt spe
cifika för perioden. Dit hör sakristian innanför skärmvägg bakom alta
ret, de i tre eller flera delar brutna innertaken, färgade putsade fasader 
med ljusa omfattningar och lister samt lanterninhuvar med hög spira.

Vad gav form?
Vilka faktorer var det som främst påverkade kyrkornas utformning 
under perioden? Kyrkorna skulle vara lämpliga som gudstjänstrum. 
Liturgin skilde sig inte mycket från tidigare under 1800-talet, men oli
ka förnyelsesträvanden började dock märkas. Dopet skulle oftare ske 
i kyrkorummet vilket resulterade i att en dopfunt anskaffades och pla
cerades på en framträdande plats. En nyhet var också ambitionen att 
undvika sittplatser i koret för andra än präster, vilket var ett av skälen 
till att tydligare markera koret som ett eget rum i kyrkorummet. Soci
al differentiering, som reserverade sittplatser, skulle tonas ned och bänk
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inredningen fick en något annorlunda utformning. Altaret blev mera och 
altaruppsatsen och predikstolen mindre framträdande i kyrkorummet. 
Man månade tydligare om vilket budskap kyrkobyggnaden uttryckte i 
sin arkitektur.

Vissa tydligare krav började även ställas på kyrkorna som samlings
lokaler. De skulle kunna rymma fler personer, vilket innebar att man 
hellre byggde färre och stora kyrkor än flera små. Kyrkorna blev alltså 
större än tidigare, alla skulle trots detta kunna se och höra prästen bra, 
även från läktare och korsarmar. Man började likaså visa större oms
org om uppvärmning, ventilation och utrymningssäkerhet, vilket tog 
sitt uttryck i värmeanläggningar, fler trapphus och ingångar samt vind
fång. Samtidigt gav den byggnadstekniska utvecklingen en större form
frihet genom nya konstruktionsmöjligheter.

Under perioden publicerades olika kyrkobyggnadsprogram. De 
påverkade kyrkobyggnadernas form till en viss del, men ofta uttryckte 
dessa program antingen uppfattningar som redan var rådande eller 
argumenterade för saker som inte fick någon större efterföljd eller fick 
det först senare. De var också skrivna som rekommendationer och inte 
som mönsterföreskrifter. Samtidigt hade de att konkurrera med olika 
gängse föreställningar som antingen följde etablerade byggnadstradi
tioner och sällan nedskrivna formuleringar eller också återgick på upp
fattningar som formats inom skilda kyrkliga traditioner.

Stor betydelse för formutvecklingen fick intryck från närbelägna 
nyuppförda kyrkor. Förnyelse födde förnyelse. En ny kyrka kunde upp
muntra grannförsamlingen att förnya och modernisera sin kyrka, vil
ket under perioden vanligen skedde genom att man rev den gamla och 
byggde en ny. Ett ny byggnadsprojekt kunde också förnya församlings
livet. Kyrkan var den viktigaste monumentalbyggnaden och flertalet 
församlingsbor bidrog handgripligen i arbetet. Den nya kyrkans invig
ning samlade många besökare och åtminstone under ett par årtionden 
framstod den nya byggnaden som en standardhöjning jämfört med den 
gamla som ofta var nedgången.

Formgivningen var vanligen en kollektiv insats, där en regionalt 
verksam arkitekt angivit huvuddragen, vilka en arkitekt vid Överin- 
tendentsämbetet sedan bearbetat till proportioner och detaljer men där 
byggherre och byggmästare till sist hade ett stort inflytande över det slut
liga resultatet. Referenser att hänvisa till kan ha varit till hjälp som dis
kussionsunderlag. För församlingarnas byggnadskommittéer bör före
bilderna främst handlat om relativt näraliggande kyrkor. Byggmästa
re och regionalt verksamma arkitekter kan ha vidgat perspektivet till 
mera avlägsna kyrkor och till aktuella byggnadsprojekt genom per
sonliga kontakter eller tidskrifter. Enstaka kyrkor går att peka ut där 
man utgått från en utländsk ritning.778 Därutöver är emellertid inter

778. Se t.ex. Linde Bjur 1999 s. 156-162, 183-185, om Edelsvärds omarbet
ningar av engelska kyrkoritningar, och Jacobsson E. 1866 samt kyrkor som Bor-
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nationella influenser svåra att identifieria under perioden och framträ
der endast som en allmän formförändring hos kyrkoarkitekturen. Få 
av arkitekterna tycks efter studieåren ha haft möjlighet till utlandsre
sor och knappast någon av hyggmästarna.

Under perioden var det vanligt med inspiration från äldre kyrkoar- 
kitektur, främst den medeltida, men de historiska referenserna tycks 
mera ofta ha förmedlats via samtida arkitektur än genom arkitektens 
egna studier av äldre byggnadskonst. S:t Johannes kyrka i Stockholm 
är ett sådant exempel. Dess medeltidsinspirerade motiv hämtade arki
tekten Carl Möller snarare från den tyske arkitekten Johannes Otzens 
några år äldre kyrkor än från den ofta framlyfta förebilden Kölnerdo
men.779 När kyrkor från perioden visar att arkitekten tagit upp motiv 
från egna studier av äldre kyrkor, var förebilderna gärna närbelägna 
och välbekanta. Detaljer i Brunius kyrkor efterliknar medeltida kyrkor 
i Skåne. A. W. Lundberg, som varit stadsarkitekt i Visby, och den got- 
landsfödde Gustaf Pettersson efterliknar medeltida kyrkor på Got
land.780 När förebilderna var från 1600- eller 1700-talet kunde de åter
finnas hos en grannkyrka eller bland ritningarna i Överintendentsäm- 
betets eget arkiv. Detta kan till exempel gälla tornhuvar, trots att arki
tekturen från dessa sekler ofta var kritiserad under 1800-talet.

Kyrkornas plats i arkitekturhistorien
Vilka särskiljande och gemensamma drag har kyrkorna med övrig sam
tida arkitektur? Många enskildheter är gemensamma. Fasadmaterialens 
utveckling berörde inte bara kyrkorna. Fönsterdetaljer, dekorfriser och 
portalformer återkommer i ickekyrkliga byggnader liksom takstols- 
typer och murverkskonstruktioner, men är ofta mindre till formatet 
eller förekommer inte tillsammans. Även omsorgen om att låta arki
tekturen uttrycka en »idé « och att inspireras av arkitekturhistoriska 
motiv går att avläsa på andra håll. Fasaddetaljer, konstruktioner och 
byggnadsmaterial har påverkats av profan arkitektur och under perio
den byggdes andra stora och rymliga byggnader som industrihallar, 
gymnastikhus, jordbruksbyggnader och samlingslokaler. Ändå var kyr- 
kobyggandet så pass särpräglat och omfattande att det utgör en egen 
byggnadsgenre.

Bland kyrkorna från perioden 185 o—1890 förekommer både såda
na som är mera » unika « och sådana som är mera »typiska « i bemär
kelsen hur lätt det är att finna jämförbara exempel. De unika kan upp-

Fig. 260-265. Tvååker,
Ha 1853, utformningen 
av kyrkans tornkrön.

260. Enligt den 1850 
fastställda ritningen, sig
nerad av J. F. Åbom.

261. Ett alternativt för
slag av förste lantmätare 
J. 5. Wallmark i Tvååker.

262. Den kraftiga form 
tornet fick när kyrkan 
byggdes, uppmätning 
från 1909.

263. Samtida förebild. 
Kristinehamn, Vr, efter 
Brunius ritning från 1846.

264. Historisk förebild. 
Det senmedeltida tornet 
i Brøns, Sønderjylland, 
efter teckning av Hein
rich Hansen 1858.

265. Kyrkans exteriör 
från sydöst.

Foto ATA, efter Jansson 
'959, foto ÄTA, efter 
Grandien 1974, efter Mol- 
tke & Møller 1957 resp. 
foto Bertil Arnell ca 1980.

lunda Sk och Marsvinsholm Sk, ritade av de danska arkitekterna Meldahl och 
Zwingmann. Se även Gärdserum i kap. 10 ovan.
779. St.-Johannis-kircbe i Hamburg-Altona (1873 ) tycks ha varit en viktig före
bild. På samma sätt erinrar Orlunda Ög (1889, ritad av Möller) om Bergkirche i 
Wiesbaden, Hessen (1879). Kölnerdomen som förebild för S:t Johannes i Stockholm 
anges i t.ex. Quensel & Hedlund 1934 s. 508 och Alm 2003 s. 284.
780. T.ex. Flädie Sk (1888), Gessie Sk (1888), Björnekulla Sk (1889).
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visa större konstnärliga ambitioner och kvaliteter och vittna om vad 
som var nyskapande och förebildligt för andra. De är därigenom lätta
re att tillskriva en enskild arkitekt och kan vara pedagogiska exempel 
i en landsövergripande arkitekturhistorisk skildring. Men jämfört med 
sådana arkitektoniska »solitärer« kan de för perioden typiska vara 
bättre underlag för kulturhistoriska och till exempel bebyggelsehisto
riska och etnologiska studier. Dessa kyrkor är i högre grad kompro
misser av olika inblandade personers viljor och visar därför på mera all
mängiltiga värderingar (fig. 260-165).

De allra flesta av de här studerade kyrkorna hör till de typiska. Sär
dragen hos de mera ovanliga och de unika kan kopplas till deras arki
tekter som på olika vis utmärkte sig under perioden. Sådana är Helgo Zet- 
tervall, Ernst Jacobsson, Emil Langlet, Carl Georg Brunius, Adolf Edel- 
svärd och Adrian Peterson. Ytterligare några ovanliga kyrkor i Skåne är 
ritade av arkitekter som verkade regionalt eller i Danmark, men som bara

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 243



tycks ha ritat någon enstaka kyrka.781 Fredrik Wilhelm Scholander, Albert 
Törnqvist, Johan Fredrik Abom och Johan Hawerman har ritat många 
kyrkor, men genom deras verksamhet vid Överintendentsämbetet står 
kyrkorna till sin utformning nära varandra och det är ofta omöjligt att 
avgöra i vilken grad de är bearbetningar av andras ritningar.

Kyrkorna visar också hur nyheter, både vad gäller gestaltningen och 
byggnadsmaterialet, generellt uppträdde tidigast i Sydsverige och sedan 
spred sig norrut i landet. Att Skånes kyrkor intar en särställning torde 
sammanhänga med landskapets tidiga industrialisering och ett större 
intresse för de samtida internationella strömningarna inom kyrkoarki- 
tekturen. Det sistnämnda kan sammanhänga med Brunius engagemang 
och stiftsledningens inställning samt att flera kyrkobyggnadsprojekt 
hade utländska arkitekter. Närheten till Danmark och kontinenten tor
de ha haft stor betydelse. Även Norrland genomgick emellertid en snabb 
utveckling under 1800-talets senare del. Ett antal tekniskt avancerade 
träkyrkor förekommer liksom kyrkor som utifrån sina förutsättningar 
var ansenliga prestationer.782 I gestaltningen dominerade dock tradi
tionen längre här.

De 4 70 kyrkorna från perioden 18 5 0-18 9 o är genom sitt antal, sin 
geografiska spridning, sin variation och sina byggnadsvolymer en vik
tig del i det sena 1800-talets arkitekturhistoria. Så har de emellertid säl
lan presenterats. Det sena 1800-talet har mellan 1900-talets början 
och senare del varit lågt värderat i konsthistoriska sammanhang, trots 
att detta är en tid då flera viktiga arkitekturhistoriska översiktsverk 
kom till.783 Kyrkobyggnaderna har dessutom drabbats av det förhål
landet att de nästan undantagslöst ersatte en äldre kyrka som under 
1900-talet inte sällan tillmätts ett större kulturhistoriskt värde, något 
som varit till nackdel för bedömningen av den yngre kyrkan.784

Sammanfattning
Av de 470 nya kyrkor som byggdes i Sverige under perioden 1850- 
1890 ligger de flesta i Skåne, Västergötland och Småland, de landskap 
som utgör de kyrktätaste i landet. Ser man enbart till andelen försam
lingar som byggde nytt under perioden var denna störst i de norrländska 
landskapen och i kustlandskapen i landets västra och södra delar. Minst 
var andelen i Mälarlandskapen och på Gotland. Nästan alla nya kyr
kor ersatte en äldre. Vanligast var att man byggde den nya på den gam
las plats, omgiven av en kyrkogård och vänd med koret åt öster, men 
under perioden valde man inte sällan en annan plats. Denna var gärna

781. Malmström 1991. T.ex. Ferdinand Meldahl (Borlunda Sk 1868), Ludvig 
Fenger (Hyby Sk 1877), Christian Zwingmann (Marsvinsbolm Sk 1867).
782. Sixtensson 8c Lidström 1992, Åman 1992 s. 12L
783. Åman 1998.
784. Se t.ex. Elmén Berg 19 9 7.
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högt belägen, där kyrkan kunde omges av en parkliknande tomt utan 
gravar och orienteras efter de topografiska förutsättningarna.

De allra flesta kyrkorna byggdes av putsad gråsten eller tegel, men 
nära sjuttio av trä. Trä som material ingår dock till stor del även i kyr
kor med murade väggar. Traditionella material och byggmetoder domi
nerade, men moderna material som betong och gjutjärn började använ
das under perioden.

Många av landets största kyrkor är från perioden 1850-1890. Fler
talet var enskeppiga långhuskyrkor, men treskeppiga kyrkor, korskyr- 
kor och centralkyrkor blev nu vanligare än tidigare, vilket gav mera arti
kulerade rum med god sikt och hörbarhet. Korpartiets utformning blev 
viktigare. Man ville markera altarets plats, men samtidigt inte låta sak
ristian störa den symmetri i planen som man också värderade högt. 
Altarväggen kunde få stora fönster. I det yttre kunde sakristian utfor
mas så att den framstod som ett till långhuset fogat kor. Många gång
er var utrymmet över sakristian öppet mot kyrkorummet. Ofta låg dock 
sakristian vid kyrkans ena sida och koret var en separat del av kyrko
rummet, markerat genom en bågöppning, rikare format innertak och 
stora fönster.

Allt eftersom under perioden följdes de ljusa kyrkorummen, som 
dominerade vid periodens början, ofta av mörkare rum med målad 
väggdekor och färgat fönsterglas. Innertakens form blev rikare. Flacka 
putsade trätunnvalv efterträddes av tredingstak, öppen takstol eller 
murade kryssvalv. Murade valv var vanliga i Skåne men ovanliga i res
ten av landet. För inredningen typiska drag var de öppna bänkarna och 
även att dopfunt installerades redan vid kyrkans tillkomst. Fasaderna 
dekorerades med taklister, färgsättning, gavelrösten och strävpelare. 
Fönstrens form blev rikare. Tornhuvarnas höjd ökade men även riktigt 
låga sadeltakskrön förekom, medan låga lanterninhuvar blev ovanliga. 
Även tornkroppens form kunde variera mera och tornet kunde också 
placeras asymmetriskt.

Kyrkorna från perioden karakteriseras av en spänning mellan tra
dition och nyskapande. De traditionella kyrkornas form återgav ofta 
drag som även hade varit vanliga tidigare under 1800-talet. De mera 
nyskapande däremot präglades av medeltidsinspirerade ideal i den inter
nationella nygotikens anda eller av andra aktuella idéer kring kyrko- 
arkitektur. Nyheter introducerades tidigast i Skåne och sist i norra Sve
rige. »Alderdomliga« drag levde kvar lokalt, bland annat i delar av 
västra Sverige där även kyrkliga traditioner var starka och där bygg
mästarna hade stort inflytande över kyrkans utformning.

De 1850-1890 tillkomna kyrkorna karakteriseras också av att 
delarna är fogade till varandra som byggklotsar och att exteriörens och 
interiörens detaljer inte är organiskt förenade med grundformen. Kyr
kans arkitektoniska gestaltning var viktig, men mera för att uttrycka 
en kyrklig värdighet och för att ge de olika delarna en prydlig karaktär 
än för att ansluta till en viss stil.
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En generaliserande karakteristik över formspråket från respektive 
decennium skulle kunna formuleras på följande sätt. 1850-talets kyr
kor utmärks av variationen mellan traditionella former och ett sökan
de efter nya, gärna medeltidsinspirerade formspråk. 1860-talets kyr
kor är ofta väl proportionerade med dekorativa detaljer i jämförelse 
med kyrkorna från 1870-talet. Mera komplicerade former, avancerad 
byggnadsteknik och höjdsträvande torn vidtog under 1880-talet. De 
geografiska skillnaderna som förekom är lättast att peka ut i detaljer, 
som innertaksformer, korets utformning eller taklister och i hela bygg
nadens planform. Träkyrkor byggdes i skogrika trakter där man även 
tidigare byggt träkyrkor. Trappgavelstorn byggdes mest i Skåne.

Flera föreskrifter och rekommendationer för kyrkornas utformning 
förekom under perioden. Några författare publicerade själva sina upp
fattningar i tidskriftsartiklar. Där går en del förklaringar att finna till 
vissa formegenskaper, men det är svårt att avgöra om man följt instruk
tionerna eller om dessa endast uttryckt mera spridda uppfattningar. En 
del formegenskaper påverkades av byggnadstekniska lösningar. Ibland 
tillkom de för att dölja någon detalj i en konstruktion som i övrigt för
enklade byggprocessen.

Ritningarna utarbetades ofta av en regionalt verksam arkitekt eller 
byggmästare. Ibland kopierade man någon annan kyrkas ritningar. De 
bearbetades sedan lätt av en akademiutbildad arkitekt vid Overinten- 
dentsämbetet. Ytterligare ändringar skedde sedan när byggnaden upp
fördes. Det kan förklara varför regionala särdrag uppträder trots den 
centrala handläggningen av kyrkoritningarna.

Några kyrkor utmärker sig genom sin gestaltning, bland annat såda
na som var ritade av periodens mera självständiga arkitekter. Viktigast 
för hur kyrkorna utformades var dock intryck från andra kyrkor. Histo- 
riserande motiv var vanliga, men förmedlades ofta via samtida arki
tektur och inte från studium av äldre byggnader. Detaljer i kyrkorna 
återfinns också i annan arkitektur, men som byggnadsuppgift var kyr
korna utan jämförelse vad gäller antal, storlek och geografisk spridning 
över landet.

Trots att kyrkorna från perioden varit förbisedda av forskningen 
uppvisar de flera exempel med arkitektoniska kvaliteter. Kyrkorna kan 
beskrivas som additivt konstruerade men utgör ändå helgjutna verk. 
Även om jag analyserat dem del för del är deras gestaltning större än 
summan av dessa delar. Jag har inte lanserat nya begrepp som ersätt
ning för de gängse men inte så rättvisande stilbegreppen för perioden. 
Min förhoppning är dock att uppmuntra andra forskare att ta vid, så 
att denna undersökning om de 470 kyrkorna kan fungera som det 
bidrag till landets arkitekturhistoria för perioden 1850-1890 som den 
är avsedd att utgöra.
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SUMMARY:

470 New Churches.
A contribution to Sweden’s 
architectural history 1850-1890

Chapter i. Introduction
Church architecture has long held a central position in Swedish art his
torical research. Churches are often older and better preserved than 
other buildings, and exhibit an architecture and decoration character
ized by high artistic endeavour. While most interest has centred on the 
ecclesiastic architecture of the medieval period and the 17th and 20th cen
turies, the common parish churches of the late 19th century have not 
received much attention, despite their great number. The purpose of the 
present study is to reverse this trend by focusing on the 470 parish 
churches which were built in Sweden during the period 1850-1890.

This dissertation stems from inadequacies observed during the 
author’s participation in the research project ‘Parish Churches. Cul
tural Heritage and Settlement History’ (Sockenkyrkorna. Kulturarv och 
bebyggelsehistoria) conducted by the National Heritage Board (Riks
antikvarieämbetet) and the universities of Stockholm, Uppsala and 
Umeå, financed by Riksbankens Jubileumsfond (RJ). It is hoped to 
increase our knowledge and understanding of the parish church build
ing process during the period 1850-1890 by identifying the formal 
characteristics of a parish church’s different components and the role 
played by contemporary dictates. The elements chosen for categoriza
tion are church location, church plan, vestry placement and form, chan
cel form, interior spaciousness, some aspects of interior furnishings, 
exterior faęade and tower shape. The study has been guided by the fol
lowing research questions:

> How are these elements formed and which formal characteristics 
are the most common?

> Which chronological and geographical differences can be noted?
> What general origins and limitations can be identified? - e.g. con

structional, liturgical, or otherwise functional, etc.
> What interaction took place between the relevant participants in the 

creation process?
> What type of stylistic terminology is relevant when describing a 

parish church of this period ?

The dissertation’s research thesis can be expressed as: a comparative 
analysis of parish churches in Sweden during the period 1850-1890 
and a systematization of the formal expression of their various parts.
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The study was initially conceived as a more traditional characterization 
of the material in terms of style category, building type and architect. 
It soon became apparent however that this was not a suitable approach 
for the churches of this period. Instead, the church and its immediate 
environs should be treated as an entity in the landscape, a building genre 
of its own, often with anonymous creators, providing an important 
source of art-historical information. Each church is the sum of its parts 
and comparative analysis should be in terms of the buildings’ formal 
elements. When formal elements reoccur in different contexts this 
reflects practical solutions and conditions that are not so apparent from 
the written sources, providing extra art-historical information. This 
approach follows the research method established by e.g. C.G. Brunius, 
N. M. Mandelgren, H. Hildebrand, the Churches of Sweden invent
ory work instigated by S. Curman and J. Roosval and still in progress 
(Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium), and the Parish Church
es research project mentioned already.

The study has been implemented by inventory, observation and 
quantification of the individual church details combined with descrip
tion, comparison and interpretation of their architectural expression. 
A survey of previous research into late 19th century church architecture 
is also presented and discussed.

The primary source material is the church building itself. Therefore, 
as many churches as possible (23 6 churches) were studied in the field by 
the author. Previous photographic documentation as well as the original 
designs and constructional drawings have been scrutinized. Church 
descriptions have been consulted together with the information on later 
alterations to exteriors and interiors as recorded in archival documents 
and church description leaflets. Important contemporary sources exam
ined include the official published regulations and individual recommen
dations on design by architects and theologians, such as the ‘General 
Guidelines Concerning Church Buildings’ of 18 87 (Allmänna anvisningar 
rörande kyrkobyggnader, 1887), Sjögren 1870 and Edelsvärd 1859.

An important aspect of the analytical method used, is the docu
mentation of often previously unobserved details by new photographs 
and analytical drawings by the author specifically produced for this dis
sertation as supportive evidence.

Chapter 2. 470 new churches — fundamentals 
This chapter comprises a general presentation of church building activ
ity during the period under study. It analyses geographical and chrono
logical patterns. It also examines the whole church building process, 
from conception through to completion and consecration. It scrutinizes 
the various roles of initiators, architects, state/church authorities and 
building entrepreneurs. There is a short section on material and con
struction.
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The late 18th and early 19th centuries witnessed intensive church 
building activity when almost 1000 churches in Sweden were replaced 
by new ones (fig. 2). In the period 1850-1890,470 new churches were 
erected (figs. 3,6, 7, table i,cf. also map ofprovinces fig. 266). Replace
ment was greatest in Västergötland, Småland and Scania (Skåne) (fig. 
4 a), while northern Sweden shows the highest proportion of new 
churches (fig. 4 b). Almost all rebuilding of an earlier church took place 
when it was argued that the existing building was too small for the 
growing population or was in such poor condition that a new church 
would be a better investment than repairs or extensions (figs. 19, 249). 
It was usual for a parish to initiate the building process by requesting 
drawings from a local architect or builder. The designs had to be 
approved by H. R. H. the King of Sweden after having been vetted by 
the Swedish Board of Public Works and Buildings (Överinten- 
dentsämbetet) which was the state authority responsible for enforcing 
quality. This vetting often meant that the academy-educated architects 
of the Board made a revised drawing based on the submitted design but 
with improvements (figs. 61-62). Previous drawings were often reused 
(figs. 14-15,16-17), especially when the parish desired to emulate an 
existing church. However not all master builders followed the approved 
drawings (figs. 62-64,66-69). The appendix lists attached to the Board 
by the architects are listed in table 3; the groups of churches with close
ly shared traits which provide evidence for the selective reuse of exist
ing drawings in table 4; and the master builders identified by name in 
this study in table 5.

During construction, the parishioners contributed with a day’s 
labour and the delivery of building material according to a fixed sched
ule. But over the period this system changed. Bank loans and tax finan
cing became more common, which facilitated the undertaking of more 
advanced building projects in brick and wood instead of relying on 
local availability of granite and wood. The new churches were built 
mainly in stone but approximately one eighth were of wood (fig. 22, 
table 6). Considerable amounts of wood were used in stone churches 
for floors, inner ceilings and details of wooden construction.

This chapter concludes with a discussion of later alterations that 
have given these churches their present appearance as compared to their 
original form (figs. 24-27).

Chapter. 3. Site location
This chapter investigates location in the landscape, orientation, and the 
position of entrances in this period when great height and visibility were 
the ideal (figs. 30-31).

Previously a new church would be placed on the same site as that of 
the original. But towards the close of the 19th century it became more 
common to choose a different site. One reason often referred to was the
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desire to place it closer to the centre of the parish. During this period it 
often happened that two (or even three) parishes built a shared church 
which needed to be sited somewhere between those already existing. The 
feasibility of locating a new church site was aided by a break away from 
the traditional requirement for a church to be centrally located in its 
churchyard. This was possibly a reaction to the hygienically motivated 
placement of cemeteries outside towns and villages during the 19th cen
tury, while churches were considered to have their place within the cen
tre of a settlement.

The majority of the churches of this period face east in the traditional 
manner. However, a small proportion (one seventh) differ in orienta
tion (cf. figs. 34-35). This is especially common in Småland, while 
almost all churches in Scania face east (table 6). The usual argument 
offered for deviating from an eastern orientation was that the church 
needed to have its entrance facing the road. Another argument was that 
the tower required foundations on solid ground and the rest of the 
church must adapt accordingly. For those churches which despite prac
tical considerations were nonetheless orientated facing east, the impor
tance of maintaining tradition was often emphasised. Others argued 
that resurrection symbolism required that the church faced the rising 
sun. Regional divergence was often due to differing advice from bish
ops to their parishioners when planning a new church.

The main entrance was usually placed in the tower on the west side, 
or in the centre of the southern faęade (figs. 3 2-3 3 ).

Chapter 4. Size and plan
The churches of the period were often large, varying in size between
c. 150 and c. 750 m2, and seating from c. 250 to c. 2.000 (fig. 36). 
The smallest and largest examples occur in upper Norrland. Side gal
leries, transepts and additional lighting from roof windows and 
clerestories facilitated the creation of interiors with improved seating 
capacity. Long rectangular churches were the most common, consist
ing of a rectangular room without transepts, and with or without a spe
cial area for the chancel (fig. 37 f). However, in this study the cruci
form churches receive more attention, since they provide greater vari
ation in plan (figs. 37, 39 c-e, h-j, n-s). The majority were built in the 
form of a Latin cross (fig. 37 a-b). This is the period when cruciform 
churches became most common in Sweden. The cross shape was no 
doubt highly appreciated for the extra interior space and greater vari
ation it allowed when compared to a plain rectangular church. It also 
provided fashionable associations with medieval church architecture. 
‘Central-churches’ also became more common (figs. 37 d, h, 39 k-m) 
in response to the attitude that the altar and pulpit should be sited 
amidst the congregation.
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Chapter j. Vestry issues
The vestry, despite its subsidiary nature, greatly influenced the form of 
the chancel. A short historical overview of the function and form of the 
vestry is followed by an examination of the different types of vestry that 
occurred during this period.

The vestry traditionally served as the priest’s preparation room as 
well as the place for hearing confessions, in groups or individually, for 
preparation for confirmation, for the storage of liturgical vessels, etc., 
and sometimes even for parish business.

The usual location for the vestry was in an extension either north or 
east of the chancel or in a screened-off area at one side of the chancel 
or hidden behind the large altar-piece. Examples of all types existed dur
ing this period. The most characteristic vestry however was the screened- 
off area behind the altar. This allowed the vestry to lie close to the altar 
without interfering with the symmetry of the church interior or obstruct
ing the light streaming through the eastern window. Such vestries 
became less common towards the end of the period, being accused of 
taking up chancel space. The vestry now moved into a separate exten
sion off one side of the chancel, preferably with a corresponding exten
sion for the sake of symmetry on the opposite side.

Chapter 6. Chancel forms
To begin with the ‘chancel’ (here used in the meaning of ‘choir’) is 
defined in terms of a formal space. Thereafter, the different chancel 
types are analysed in turn: chancels in hall churches, internal chancels 
and chancel buildings. In Sweden, the chancel was traditionally formed 
either as a lower and narrower building extending from the nave, or of 
equal width to the nave as part of a rectangular whole in a hall church 
(fig. 51). The hall church had been the dominant form since late 
medieval times, even though the occasional church with chancel build
ing had occurred as late as the 17th and 18th centuries. During the period 
1850-1890 this latter type became popular once more, with the result 
that few hall churches were built after 1870.

The hall churches of this period usually have a straight eastern end 
with the vestry placed on the other side of the altar wall (figs. 70-73 ). 
Several have rounded or polygonal eastern ends (figs. 55-57, 59-69). 
The latter shows clear regional preferences (fig. 58), but did not receive 
support from the academically educated architects of the Board of Pub
lic Works and Buildings. Not infrequently the master builder gave the 
church this form in contradiction to the accepted drawings (figs. 61-64, 
66-69). This was especially the case in western Sweden, particularly in 
those regions with strongly traditional church policies. Here church 
attendance was high and a spacious chancel was highly desired in order 
to accommodate large numbers at the altar rail during communion and
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confirmation. Trollhättan Church which was finished in 1862. was 
designed by the privately practising architect Adolf Edelsvärd from 
Gothenburg (figs. 199-201). He combined the polygonal eastern end 
with the hall church plan and architectural detail that is otherwise char
acteristic of the formal language of contemporary English Gothic 
Revival churches. His designs were published and were adopted by 
others as the model for several church projects. One advantage proba
bly seen in this plan shape was the strong lighting of the chancel which 
the variously angled windows provided (figs. 60, 68, 200). Lavish east 
window arrangements are to be found in several of the churches of the 
period (figs. 74-75, 77, 83).

Some churches of the period appear from the outside to be hall 
churches but have a special altar space - an ‘internal chancel’ - created 
by inner corner constructions for the vestry, etc. (fig. 76).

During this period it became common for churches to be equipped 
with a specially featured chancel. A favoured concept of the time was 
that the primary importance of the altar should be stressed by the archi
tectural form of the church interior. At the same time several cases exist 
where the external appearance of the church suggests the presence of a 
chancel but this is in fact the vestry. This specific extension is called a 
‘chancel building’ irrespective of its use (figs. 5 o, 79-8 x ). Some ‘chan
cel buildings’ comprise fully closed-off sacristies. Others accommodate 
a screened-off vestry. Others again function solely as chancels. The first 
type was most common at the beginning of the period, the last at its end 
(figs. 84-85). Chancel buildings can be quadrangular, rounded or 
polygonal with three or five sides (fig. 86), following partly regional 
and partly chronological preferences. The quadrangular and rounded 
forms were common neo-classical motifs, which could also easily be 
combined with medievally-inspired designs (figs. 89, 92).

Chapter 7. Ceilings, wall decoration, pews and other furnishings 
This chapter concentrates on the church interior - that part of the church 
which has suffered most change since it was built. Church interiors are 
analysed in terms of the various forms of inner roofs or ceilings, decor
ation and colour scheme. Pews are studied in more detail than pulpits 
and other furnishings, since the pew underwent important changes dur
ing this period.

Ceilings made of wood were the most common. In the beginning of 
the period wooden barrel vaulting dominated (figs. 57, 70, 94) but 
later it became desirable to have a ceiling broken into three or more 
planes (figs. 82, 94 b, 98), and towards the end of the period parts of 
the roof trusts were ideally left visible (figs. 94 g, 101). This fashion 
was partly a technical solution to constructional roofing features (fig. 
96), and partly a desire to create a striking effect in contrast to the 
smooth barrel vault. In Scania, stonework cross-vaulting was common
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throughout the whole period (figs. 103-104). This rarely occurs else
where in the country other than above the chancel in some churches late 
in the century. Until then, few new churches had been provided with 
stonework vaults since the 17th century.

A characteristic motif for the churches of the period which also 
lacked parallel in the immediately preceding centuries, was the triple- 
aisled interior created by means of rows of pillars (figs. 106,109).This 
widened the nave and supported the galleries while increasing the feel
ing of spaciousness. Dividing pillars were also used in central-church
es (figs. 43, 138).

Church interiors began once more to be decorated, after having been 
plain for a long time. Decoration was however very meagre and con
fined to the chancel. Painted marbling, wood-grain patterns and inscrip
tion bands over the chancel arch were common. The colour scheme 
changed during the period, with a preference for dark interiors at its 
end (figs. 12.6, 219, 215, 243, 247).

A characteristic detail of church interiors at this time was the tran
sition from the closed to the open pew (fig. 113 ). This occurred partly 
for social reasons. Pew doors had become a symbol for reserved and 
hired seating arrangements. Open benches were in principle free for all 
in terms of cost and choice. The disappearance of pew doors increased 
design potential which also influenced the form of closed pews (figs. 
114-125 ). Pews became more comfortable and were given side exits. 
The pulpit was usually placed on the northern side, except in Scania 
where it was placed to the south in keeping with many older churches 
in the province. At the beginning of the period, the pulpit often hung 
from the wall of the nave and was reached by stairs leading from the 
vestry (fig. 123 ). By the end of the period, it stood on a floor support 
placed close to the chancel and lacked its acoustic hood (fig. 109). The 
shape could vary in other respects (figs. 13 2-134).

Chapter 8. Windows and faęades
This chapter mainly concerns the church exterior. This study gives 
greater attention to individual characteristics such as the form of the 
windows, which are also easier to classify than doorways, for example. 
The material used in the faęades and the stepped form of the gable con
tour were characteristic of the churches of the period.

Windows tended to be symmetrically arranged, five or seven along 
the side of the nave with the doorway placed centrally in between. The 
chancel window was often the tallest of all. In churches with side gal
leries, attempts were made to design the faęade so that the placement 
of the windows accommodated the two storey arrangement of the int
erior (fig. 137). Coupled windows became usual (fig. 139). Window 
surrounds, which in the beginning of the period had been simple, now 
became more and more decorative with multiple mouldings. Stained
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glass windows appeared, often employing cast iron. The opulent and 
medievally-inspired form of the cast iron shapes also influenced the 
churches executed in a neo-classical idiom whose wooden windows 
received a more decorative appearance (fig. 146).

The majority of the churches of the period had plastered exteriors. 
Faęades showing exposed stonework in natural stone or in red and yel
low brick became increasingly common, especially in Scania and west
ern Sweden (fig. 150). Plastered faęades were often initially coloured 
and wooden churches were painted in oils (figs. 149, 246).

The form of the doorway varied more than that of the windows dur
ing this period (figs. 151-160). The cornices were variously shaped 
and differences seem to be partly determined geographically (figs. 
163-168). The gables follow a number of characteristic shapes (fig. 
172).

Chapter 9. Towers
This chapter begins with a survey of the church tower as a symbol and 
as a functional entity. The tower is the final building element to be 
analysed and also that which more than any other affects the character 
of a church. Location of the tower and the shape of the tower body are 
studied, as well as the many different and characteristic ways in which 
the tower spire was designed.

In a number of cases the old tower was reused, occasionally adapt
ing its shape to better match the new church (table 8). The importance 
given to the church tower in this period is clear from the fact that every 
church was principally built with or designed to have a tower. It was 
also made clear when many older churches lacking towers were given 
new ones or existing towers were rebuilt (table 9).

The majority of the towers from this period are placed in the trad
itional way at the western end, built from the ground up alongside the 
gable of the church. Other locations for a tower or belfry however also 
occur (fig. 176). The most common alternative was along one side of 
the church, often at a corner, which freed-up the western gable and 
allowed the tower grander proportions (fig. 174). While the towers at 
the beginning of the period were often pillar-shaped, various types of 
stepped upper profiles became increasingly more common (figs. 177-
178) . The sound openings in the belfry could take various forms (fig.
179) . The shape of the tower spire varied now more than in the early 
19th century (fig. 180) and side gables became a characteristic feature. 
There was a significant tendency to increase the height of the spire.

Chapter 10. Selected examples
Eighteen churches have been selected for closer inspection. The exam
ples are intended to provide a representative selection of church build-
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ing activity for the whole period 1850-1890 and include both archi
tecturally unique examples and those which have several comparable 
counterparts. They are relatively evenly spread over time, province, and 
church type. The descriptions are short but are intended to illustrate the 
binding of the analysed formal features from previous chapters into the 
collective whole of each church. The descriptions emphasize that which 
is particular or representative in the architecture of each church in rela
tion to others. Historical details provide important data on initial con
cept and building history, including later alterations as well as the names 
of the architect and master builder.

Chapter 11. Discussion and conclusions
The final discussion opens with a method study. The traditional stylis
tic attribution and the style labelling normally applied to the architec
ture of this period is found inadequate for dealing with these parish 
churches. This is especially true for the medley of revivalist classifica
tions. Historical associations may have been sought during this period, 
but were subsidiary to other architectural properties of the building 
process. A series of conforming regulations governed the accepted 
appearance of churches. At the same time a spirit of architectural free
dom flourished, encouraging creativity and new architectural motifs.

The form of a church was governed by many factors. Liturgical 
demands needed to be observed as well as practical matters such as the 
need for all in the congregation to see and hear, and the ability to enter 
and leave the church uninhibited. Written regulations and guidelines 
had a profound influence as also the input of the different participants 
in the building process whether initiator, architect or building master. 
The desire to emulate other churches seems to have been equally import
ant. The special shared conditions of church buildings make it more suit
able to compare parish churches with one another than other architec
ture.

The conclusions which end each chapter are summarised according 
to the characteristics of the churches, architectural form elements, prac
tical limitations, and relationships to other architecture. It has been 
possible to isolate three groups or ideals.

The first group consists of more traditional churches (fig. 257. Cf. 
Lekvattnet in Värmland, figs. 187-189, Ucklum in Bohuslän, figs. 196- 
198, and Blidsberg in Västergötland, figs. 217-220). These churches 
often have an accompanying cemetery, an altar facing east and an 
entrance facing the main road. They are large, spacious and symmet
rical, with flat or rounded eastern ends. The interior is bright and roofed 
by a shallow wooden barrel vault. The exterior is whitewashed. The 
western tower is crowned by a low, boxed, spire (lanternin).

The second group is characterised by a certain creativity within the 
more traditional framework (fig. 258. Cf. Almesåkra in Småland, figs.
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214-216, Värnamo in Småland, figs. 228-230, and Höja in Scania, 
figs. 238-241). These churches lie on raised terrain with a dominant 
aspect. The vestry is formed as a screened-off area behind the altar. The 
wooden ceiling is broken into flat planes and if the church is large, the 
interior is divided by rows of pillars. The exterior faęade is richly 
designed with decorative friezes, protruding gables and thickened cor
ners. The tower can be crowned with a low saddle-roof or a pointed 
spire.

The third group shows evidence of more radical creativity (fig. 259. 
Cf. Marsvinsholm in Scania, figs. 209-213, Nosaby in Scania, figs. 
231-233, and Beateberg in Västergötland, figs. 234-237). Here the 
church is surrounded by a park instead of a cemetery. The interiors 
show much more variations in plan and can even be square. The win
dow lighting varies and is strongest in the chancel, where a clearly vis
ible east window dominates the altar. The pews lack doors and the pul
pit is less dominant. The interior colours are dark and the walls decor
ated. The interior is roofed by a plastered vault with decorative wood
en roofing trusts. The latest fashions in materials are employed, such as 
mechanically manufactured brick, cast iron and cement. The faęade 
has clearly visible details in brick or natural stone. The cornices and win
dow surrounds are more elegantly formed than previously.

New fashions appear first in southern Sweden and latest in Norrland. 
The Scanian churches hold a particular position in this regard, appar
ently reflecting the early industrialisation of the region and a greater 
interest in contemporary international trends within church architec
ture. Proximity to Denmark and the Continent must also have had an 
impact. Even Norrland went through a rapid development at this time 
but traditional church forms dominated later here.

The period includes churches which bear the stamp of individual 
architects and those which more typically represent their time, where
by several persons were involved in the final product. Helgo Zettervall, 
Ernst Jacobsson, Emil Langlet, Carl Georg Brunius, Adolf Edelsvärd 
and Adrian C. Peterson are cited as architects of singular note during 
this period. Fredrik Wilhelm Scholander, Albert Törnqvist, Johan 
Fredrik Åbom and Johan Adolf Hawerman in fact designed more 
churches than these, but through their work for the Board of Public 
Works and Buildings, their churches often resemble one another and it 
can also be difficult to assess the degree to which these are adaptations 
of others’ designs.

The architecture of the 19 th century was long considered not wor
thy of heritage status in Sweden. This is especially true of parish church 
architecture. Attention tends to be focused on the more attractive sur
viving older churches with their rich art treasures, more intimate atmos
phere, and small size. These are more in keeping with present-day needs 
caused by increased secularisation and falling rural populations. This 
altered situation today has led to the large and spacious parish church-
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es of 1850-1890 becoming a more endangered part of our cultural 
heritage than the older ones.

Appendixes
The appendixes provide the supportive evidence in tables of newly col
lated data by the author, concerning formal characteristics and church 
building activity during the period under study.

Translated by Uaininn O’Meadbra

A
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Tab. i. 470 kyrkor byggda 1850-1890
Förteckning över de kyrkor i Sverige som tillkom 1850-1890, upp
ställda alfabetiskt efter landskap. Årtalet syftar i första hand på när 
respektive kyrka togs i gudstjänstbruk, vilket inte behöver innebära att 
inredningen var färdig eller kyrkan invigd. Upptagna senare föränd
ringar anger att kyrkan, eller någon betydande del av den, inte är beva
rad. När källor haft olika upplysningar har jag följt Sockenkyrkopro- 
jektets register,1 ofta med stöd av respektive kyrkas beskrivning i Natio- 
nalencyklopedien. Om en kyrka inte återfinns i förteckningen kan det 
bero på att den färdigställdes strax före 1850 eller strax efter 1890 eller 
att den innehåller äldre delar placerade så att den inte är att betrakta som 
nybyggnad (se Nybyggnad eller ombyggnad? i kap. 2 ).2 Inte heller har 
jag tagit med enklare kapell eller kyrkor för mera slutna eller speciella 
sammanhang som ibland först senare fått en tydligare kyrklig gestalt eller 
funktion.3 För kartor och kronologisk fördelning, se fig. 3-7.

BLEKINGE (Bl) n kyrkor 
Aspö 1890 
Bräkne-Hoby 1872 
Hasslö 1890 
Hällaryd 1878 
Kyrkhult 1865 
Lösen i860 
Ringamåla 1883 
Rödeby 1877 
Sturkö 1877 
Torhamn 1885 
Åryd 1873

BOHUSLÄN (Bo) 28 kyrkor 
Askum 1880 
Backa 1865

Brastad 1877 
Forshälla 1850 
Grinneröd 1859 
Harestad 1854 
Hede 1887 
Högdal 1856 
Högås 1869 
Krokstad 1863 
Kungshamn 1879 
Kville 1865
Lane-Ryr (Norra Ryr) 1874 
Lur 1868
Lyse 1851 (brann 1909) 
Långelanda 1854 
Mollösund 1866 
Näsinge 1864 (omb. 1938)

1. RAÄ: Samhällsavdelningen.
2. Sålunda saknas t.ex. Risinge nya kyrka Ög (1849) och Allhelgonakyrkan i Lund 
Sk (1891), samt Borgholms kyrka Öl som inreddes 1879 inom en tidigare skol
byggnads ytterväggar, och den 19 3 6 rivna brukskyrkan i Höganäs Sk, skapad 1854 
av en tidigare industribyggnad.
3. Sådana exempel är Garnisonskyrkan i Karlsborg, Blasieholmskyrkan och Ersta 
kapell i Stockholm, Ulriksdals slottskapell, Ceciliakapellet i Jönköping samt ett par 
enklare kapell.
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Skredsvik 1856 
Stała 1878 
Tjärnö 1855 
Torp 1871 
Torsby 1851 
Tossene 1859 
Ucklum 1859 
Valla 1861 
Ytterby 1870 
Ödsmål 1866

DALARNA (Dr) 11 kyrkor 
Bingsjö 1864 
Boda 1850 
Folkärna 1853 
Hamra 187z 
Lima 1856 
Ore 1874 
Siljansnäs 1875 
Stjärnsund, Husby sn 1887 
Särna nya 1865 (brann 1893 ) 
Tyngsjö, Malungs sn 1875 
Yttermalung, Malungs sn 1890 

(omb. 1966)

DALSLAND (Ds) 4 kyrkor 
Dals-Ed 1863 
Erikstad 1881 
Färgelanda 1870 
Tisselskog 1877

GÄSTRIKLAND (Gä) 3 kyrkor 
Hamrånge 1854 
Hille 1863 
Järbo i86z

HALLAND (Ha) Z3 kyrkor 
Frillesås 1866 
Förlanda 1887 
Hasslöv 1863 
Knäred 1853 
Kungsbacka i86j 
Lindberg 1853 
Lindome 1884 
Ljungby 1873 
Mestocka, Veinge sn 1878 
Ränneslöv 187z 
Skrea 1856 
Släp 1853 
Snöstorp 1883 
Stafsinge 1865 
Torup 1871 
Träslöv 1850 
Tvååker 1853

Tölö 1864 
Veddige 1868 
Vessige 1859 
Värö 1855 
Årstad 1890 
Ölmevalla 1885

HÄLSINGLAND (Hs) 5 kyrkor 
Annefors, Bollnäs sn 1857 
Enångers nya 1854 
Kårböle 1870 
Rogsta 1858 
Sandarne 1859

HÄRJEDALEN (Hr) z kyrkor 
Tännäs 1855
Älvros nya 1886 (omb. 1957)

JÄMTLAND (Jä) 17 kyrkor 
Bräcke 1859 
Gillhov, Hackås sn 1870 
Gåxsjö 1886 
Hotagen 1861
Håsjö nya 1876 (brann 1901)
Kall 1866
Laxsjö i88z
Marby nya 18 66
Marieby 1890
Mörsil 1853
Nyhem 1855
Näskott 1878
Revsund 1876
Undersåker 1856
Vallbo, Undersåkers sn 1863
Ås 1877
Åsarne gamla 1878

LAPPLAND (La) 9 kyrkor
Fatmomakke, Vilhelmina sn 1884
Gällivare nya 18 8 z
Jokkmokks nya 1888
Malå 185 z
Risbäck 1859
Sorsele i860
Stensele 1886
Tärna 1853 (revs 19Z0)
Åsele 185z (brann 1934)

MEDELPAD (Me) 6 kyrkor 
Alnö nya i86z (brann 1888 ) 
Haverö 1850 
Lidens nya 1858 
Njurunda i86z 
Skön 1850
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Skönsmon 1889

NORRBOTTEN (Nb) 8 kyrkor 
Edefors 1887 (brann 1918) 
Korpilombolo 1859 
Muodoslompolo (Muonionalusta) 

1865
Råneå 1857 
Svanstein 1865 
Tärendö 1882 
Töre 1888 (revs 1967)
Överkalix 18 5 8 (brann 1939)

NÄRKE (Nä) 2 kyrkor 
Hidinge nya 1869
Skagershults nya 1878 (brann 1893 )

SKÅNE (Sk) 103 kyrkor 
Arrie 1890 
Ask 1877 
Ausås 1858 
Billeberga 1862 
Billinge 1865 
Björnekulla 1889 
Borlunda 1868 
Bosarp 1868 
Bårslöv 1858 
Bösarp 1871 
Dagstorp 1862 
Ekeby 1862 
Esarp i860 
Eskilstorp 1874 
Fjärestad 1863 
Flädie 1888 
Frillestad 1877 
Förslöv 1850 
Gessie 1888 
Glostorp 1861 
Gudmuntorp 1861 
Halmstad 1863 
Hassle-Bösarp 18 66 
Holmby 1873 
Husie 1857 
Hyby 1877 
Håslöv 1880 
Häglinge 1877 
Höja 1882 
Hököpinge 1873 
Hörröd 1858 
Ignaberga nya 1887 
Ingelstorp 1874 
Katslösa 1870 
Kverrestad 1873 
Kvidinge 1886

Kallna 1871
Källs-Nöbbelöv 1882 (revs 1957)
Källstorp i860
Lilla Beddinge 1880
Lilla Isie 1838
Lilla Slågarp 1868
Limhamn (Hyllie nya) 1890
Lomma 1873
Lyngby 1882
Lövestad 1856
Malmö Caroli 1880
Malmö S:t Pauli 1882
Marsvinsholm 1867
Munkarp 1884
Norra Sandby 1864
Norra Åkarp 1882
Nosaby 1875
Näsum 1871
Nävlinge 1856
Oderljunga 1854
Onslunda 1863
Oppmanna 1856
Rebbelberga 1867
Rya 1873
Rörum 1879
Smedstorp 1868
Solberga 1866
Spjutstorp 1869
Stora Harrie 1832
Stiby 1856
Svalöv 1878
Svedala 1852 (omb. 1902)
Svensköp 1864
Svenstorp 1854
Södervidinge 1870
Södra Mellby 1887
Södra Rörum 1887
Södra Åby 1870
Södra Åkarp 1888
Tjörnarp 1864
Torekov 1863 (omb. 1933 )
Tranås 1881
Trollenäs 1861
Tryde 1869
Uppåkra 1864
Vallösa (Sjörups nya) 1882
Vanstad 1869
Vedby 1867
Virke 1862
Välinge 1856
Västerstad 1878
Västra Broby 1882
Västra Hoby 1886
Västra Klagstorp 1885
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Västra Skrävlinge 1863 
Västra Strö 1877 
Västra Vemmenhög 1869 
Västra Vram 1869 
Önnarp 1865 
Örja 1868 
Örtofta 1863 
Österslöv 1878 
Östra Broby 1873 
Östra Klagstorp 1868 
Östra Ljungby 1858 
Östra Tommarp 1857 
Östra Torp 1880

SMÅLAND (Sm) 67 kyrkor 
Agunnaryd 1874 
Almesåkra 1869 
Anderstorp 1856 
Bankeryd 1865 
Bolmsö 1863 
Bredaryd 1863 
Båraryd 1882 
Dalhem 1878 
Drev-Hornaryd 1867 
Eksjö 1889 
Flisby 1853 
Forsheda 1866 
Fridhem, Tuna sn 1863 
Fröderyd 1854 
Furuby 1888 
Fågelfors 1884 
Förlösa 1859 
Gladhammar 1886 
Gnosjö 1887 
Gärdserum 1853 
Göteryd 1858 
Hallaryd 1863 
Hannäs 1885 
Hemmesjö nya 1854 
Hinneryd 1885 
Hjälmseryds nya 1853 
Hultsjö i860 
Hånger 1882 
Hässleby 1859 
Jälluntofta 1862 
Jönköpings Sofia 1888 
Kalvsvik 1852 
Korsberga 1857 
Kållerstad 1858 
Kärda 1876
Lannaskede-Myresjö 1876 
Lemnhult 1870 
Lidhult 1878 
Ljungby stad 1859

Lönneberga 1872
Markaryd 1855
Månsarp 1854
Oskar 1870
Oskarshamn 1876
Påskallavik, Döderhults sn 1862
Rogberga 1868
S:t Sigfrid 1885
Sjösås nya 1865
Svarttorp 1870
Tingsås 1853
Tjureda 1862
Tolg 1879
Torpa 1865
Traryd i860
Vederslövs nya 1880
Vimmerby 1857
Virserum 1881
Vrigstad 1866
Värnamo 1874
Västra Ed 1863
Västra Torsås 1873
Ås 1870
Åsenhöga 1857
Älmeboda 1877
Öggestorp 1883
Öja 1854
Överum 1872

SÖDERMANLAND (Sö) 6 kyrkor
Björkvik 1875
Muskö 1877
Nämdö 1876
Ornö 1885
Utö 1850
Öja 1850

UPPLAND (Up) 5 kyrkor 
Akuna 1850
Balingsta nya 18 7 2 (revs 1934) 
Blidö 1859
Stockholm, S:t Johannes 1890 
Västland 1862

VÄRMLAND (Vr) 15 kyrkor 
Bogen 1851 
Brunskog 1878 
Holmedal 1857 
Högerud 1867 
Kristinehamn 1858 
Kroppa 1884 
Lekvattnet 1853 
Ny 1889
Nyskoga 1875 (revs 1926)

ZéZ 47O NYA KYRKOR



Silbodal 1859
Sillerud 1888
Stora Kil 1850
Södra Råda nya 1859
Västra Fågelvik 1859
Östervallskog 1868 (brann 1983)

VÄSTERBOTTEN (Vb) 7 kyrkor
Byske 187z
Holmsund 1863
Kalvträsk 1889
Norsjö 1850 (brann 191z)
Robertsfors 1889 (revs 1956)
Åmsele, Vindelns (Degerfors) sn 1874 
Österjörn (Jörns gamla) 1857

VÄSTERGÖTLAND (Vg) 95 kyrkor
Askim 1879
Beateberg 1880
Björketorp 18 66
Blidsberg 1869
Brismene 1863
Dala 1878 (omb. 1937)
Dalstorp 1880 (brann 196z)
Edsvära 1859 
Eriksbergs nya 1885 
Erska 1887 
Flo 1890 
Fotskäl 1864 
Fridhem 1868 
Fristad 1850 
Fröjered 1858 
Fyrunga 1874
Fågelö (Torsö kapell), Torsö sn i88z
Fänneslunda-Grovare 1874
Fässberg (Mölndal) 1887
Gärdhem 1879
Göteborg, Haga 1859
Göteborg, Landala 1885
Göteborg, S:t Johannes 1866
Göteborg, S:t Pauli i88z
Göteborg, S:ta Birgitta 1857
Hangelösa 1873
Hassle 1879
Hemsjö 1858
Herrljunga 1865
Holmestad 1875
Hudene 1856
Håle-Täng 1884
Häggesled 1869
Häggum 1864
Härryda 1850
Jonsered, Partille sn i860
Kinna 1879

Kinne-Kleva 1870 
Kungsäter i88z 
Kvänum 1867 
Kölingared 1850 
Larv 1865 
Lekåsa i860
Lundby nya 1886 (brann 1993 )
Mellby 1880
Mjöbäck 1851
Murum 1850
Mårdaklev 1875
Norra Vånga 1876
Norra Åsarp 1883
Nykyrka 1887
Nårunga 1851
Näs 1886
Otterstad 1854
Remmene 1870
Rydboholm, Kinnarumma sn 185z
Sj ogerstad 1866
Sjötofta 1853
Skallmeja 1868
Skallsjö 1863
Skarstad 1859
Skånings-Åsaka 1873
Stenum 1867
Särestad-Bjärby 1851
Sävare 1884
Södra Kedum 1889
Torbjörntorp 1871
Tranemo i88z
Tranum 1874
Trollhättan i86z
Tråvad 1873
Trässberg 1857
Trästena 1854
Trä vattna 1854
Tvärred 1854
Tådene 1880
Tämta 1865
Töllsjö 1856
Töreboda (Björkäng) 1870
Ullervad 1861
Utby 187z
Varola 1864
Varv 1861
Vinköl 187z
Vistorp i88z
Vreten (Edhem) 1873
Värsås 1857
Västra Frölunda 1866
Äspered 1861
Önum (Varnum) 1864
Örgryte nya 1890
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Örsås i860 
Österplana 1877 
Öttum 1872.
Öxabäck 1876

VÄSTMANLAND (Vs) 4 kyrkor 
Nora 1880 
Näsby 1861 
Skinnskatteberg 1866 
Viker 1871

ÅNGERMANLAND (Ån) 12 kyrkor
Bjurholm 1875 (brann 1932)
Björna 1853
Bodum 1883
Hemsö 1865
Junsele 1884
Multrå 1867
Ramsele nya 1857
Själevad 1880
Styrnäs 1850
Tåsjö 1878
Vibyggerå nya 1874
Ytterlännäs nya 1854

ÖLAND (Öl) 8 kyrkor 
Alböke 1862 
Högby 1871

Kastlösa 1855 
Källa nya 1888 
Persnäs 1857 
Sandby i860 
Smedby 1853 
Södra Möckleby 1851

ÖSTERGÖTLAND (Ög) 19 kyrkor
Appuna 1887
Blå vik 1873
Fivelstad 1883
Gistad 1864
Hägerstad 1866
Högby 1871
Källstad 1869
Ledberg 1851
Malexander 1881
Orlunda 1889
Sjögestad 1862
Svinhult 1876
Trehörna 1862
Valdemarsvik 1877
Varv (Varv-Styra) 1861
Vånga 1866
Västra Ryd 1882
Åtvids stora (nya) 1884
Östra Tollstad 1886
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Tab. 2. Kyrkobyggen som ökade eller 
minskade antalet kyrkor

Förteckningar över kyrkor som tillkom vid nyetablering utan att ersät
ta någon äldre och kyrkor som genom så kallad sammanbyggnad ersat
te två eller tre äldre, ordnade kronologiskt (för karta se fig. 5).

I förteckningen över nyetableringar anges med kursiv den eller de 
kyrkor som den nya avlastade. Asterisk anger att kyrkan är av trä, vil
ket alltså gäller drygt hälften av kyrkorna som var nyetableringar.

I förteckningen över sammanbyggnader anges den nya kyrkans 
namn och med kursiv de kyrkor den ersatte. 25 nya kyrkor, samtliga 
murade, ersatte härigenom 5 2 äldre. Flertalet av församlingarna förblev 
egna organisationer, några slogs samman. Asterisk anger att kyrkan 
senare åter tagits i bruk eller att man byggt en ny intill den rivnas plats. 
Detta har alltså skett med nära en tredjedel av kyrkorna, vanligen under 
1900- talets förra hälft.

NYETABLERINGAR
Bogen* Vr 1851- Gunnarskog
Malå* La 1852- Arvidsjaur
Rydboholm Vg 185z - Kinnarumma
Lekvattnet* Vr 1853 - Fryksände och Östmark
Nyhem*Jä 1855 -Revsund
Göteborg, S:ta Birgitta Vg 1857- Karl Johan
Göteborg, Haga Vg 1859- Gustavi domkyrka
Korpilombolo* Nb 1859 - Övertorneå, Överkalix, Pajala
Risbäck * La 1859- Dorotea
Sandarne* Hs 1859- Söderhamn och Söderala

Jonsered, Partilie sn Vg i860 - Portille 
Trollhättan Vg 1862- Gärdhem 
Påskalla vik Sm 1862- Döderhult 
Fridhem* Sm 1863 - Tuna 
Holmsund* Vb 1863 - Umeå landsförs.
Kyrkhult Bl 1865 -Jämshög
Muonionalusta* Nb 1865 -Pajala
Svanstein* Nb 1865 -Övertorneå
Göteborg, S:t Johannes Vg 1866 - Gustavi domkyrka

Viker Vs 1871 -Nora 
Blå vik* Ög 1873 ~ Ekeby och Torpa 
Åmsele* Vb 1874 - Vindeln 
Nyskoga *Vr 1875 - Norra Ny 
Siljansnäs Dr 1875- Leksand 
Oskarshamn Sm 1876 - Döderhult 
Mestocka Ha 1878 -Veinge

LaxsjöJä 1882-Hotagen
Malmö S:t Pauli Sk 18 8 2 - S:t Petri och Caroli
Tärendö* Nb 1882- Pajala
Ringamåla Bl 1883- Asarum
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Göteborg, Landala* Vg 1885 - Gustavi domkyrka
Gåxsjö* Jä 18 8 6 - Hammerdal
Edefors * Nb 1887 -Överluleå
Tore * Nb 1888 -Nederkalix
Kalvträsk * Vb 1889 - Burträsk
Skönsmon Me 1889 - Skön
Aspö Bl 1890 - Nättraby
Hasslö Bl 18 9 o - Förkärla

SAMMANBYGGNADER 
Fristad Vg 1850- Fristad och Gingri 
Nårunga Vg 1851- Nårunga och Ljur 
Otterstad Vg 1854 - Otterstad och Senate 
Hemmesjö Sm 1854 -Hemmesjö* och Tegnaby

Skarstad Vg i860 - Skarstad och Hällum*
Trollenäs Sk 1861 -Näs* och Gullarp 
Varv (Varv-Styra) Ög 1861 - Varv och Styra 
Önum (Varnum) Vg 1864 - Vara* och Önum 
Näsinge Bo 1864 - Näsinge och Lommeland*
Herrljunga Vg 1865 - Herrljunga och Tarsled 
Sjogerstad Vg 1866 - Sjogerstad och Rådene 
Drev-Hornaryd Sm 1867 - Drev* och Hornaryd 
Marsvinsholm Sk 1867 - Balkåkra, Snårestad,* Skårby* 
Borlunda Sk 1868 - Borlunda och Skeglinge 
Fridhem Vg 1868 - Hyringa, Längnum, Malma*

Kinne-Kleva Vg 1870 - Kinne-Kleva och Sil 
Högby Ög 1871 - Högby och Västra Skrukeby 
Torbjörntorp Vg 1871 - Torbjörntorp och Friggeråker* 
Vreten (Edhem) Vg 1873 - Edäsa* och Ljunghem 
Fänneslunda-Grovare Vg 1874 - Fänneslunda och Grovare 
Lannaskede-Myresjö Sm 1876 - Lannaskede* och Myresjö*

Österplana Vg 1880 - Österplana och Kestad*
Dalstorp Vg 1880- Dalstorp och Hulared*
Vederslöv Sm 1880 -Vederslöv* och Dänningelanda 
Håle-Täng Vg 1884- Håle och Täng
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Tab. 3. Arkitekter vid
Överintendentsämbetet 1850-1890

Schema över arkitekter vid Överintendentsämbetet under perioden 
1850-1890 och deras verksamhetstid, ordnade efter födelseår (s. z68). 
Förkortningarna anger den tjänst som anges i Sveriges statskalender för 
detta år: ö - överintendent, i - intendent, f - intendent för tekniska 
ärenden eller för kronans byggnader i Stockholm eller landsorten, k - 
konduktör, a - arkitekt, u - konduktör eller arkitekt med extra ordi
narie tjänst eller tjänst utom stat.4 Vita fält är kompletterade efter andra 
källor.5 De anger främst tjänster utom stat, som under periodens tidi
gare del inte togs upp i statskalendern.6

Endast tjänsteuppehåll över tre år är markerade. Med linjer anges 
först födelseåret och sedan från nedre vänstra till övre högra hörnet i 
tur och ordning Z5, 50 och 75 år efter detta. Kors anger dödsår. Av 
sammanställningen framgår bland annat hur antalet arkitekter ökade 
under perioden och hur medelåldern var relativt lag. Dessa arkitekters 
namn förekommer ofta på kyrkornas ritningar, antingen för att ange 
ritningens upphovsman eller vem som intygat likheten mellan ämbetets 
arkivkopia och originalet som sändes till församlingen (se Arkitekter 
och myndigheter i kap. 2).

4. Personaluppgifterna kommer sannolikt från ÖIÄ, vars sekreterare åtminstone i 
november 1858 och 1862 lämnade sådana till statskalendern för följande år (RA: 
ÖIÄ, adm. ärenden, huvudserien vol. FVatir).
5. Kruse 1901, Svenska teknologforeningen 1937, Svenska män och kvinnor 
1942-1955, Malmström 1991, Svenskt biografiskt lexikon igiy-fzooS), Hide- 
mark 2003, Mellander 2008. Källa för A. R. U. Petterssons, Söderlunds och Sten- 
hammars tidiga verksamhet är årtal på av dem vidimerade arkivkopior i ATA: 
Kb-ritn.
6. Undantag är Per Ulrik Stenhammar som helt saknas i statskalendern. Han fick 
fast tjänst 1874 efter en tid som arkitekt utom stat men dog i början av följande år 
utan att ha förts in i kalendern. Ett annat undantag är Gustaf Emil Höjer (1835- 
1891), som är upptagen i statskalendern som arkitekt utom stat från 1884 till 1887, 
när han tillträdde som överfyringenjör. Då hans verksamhet uteslutande tycks ha 
gällt fyrbyggnader är han inte medtagen här (Hedin 2008 s. 202, 205—208).
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Efternamn Förnamn Född Död I I I 1 1 L i 1
Carlberg Johan 1788 1855 a a a at
Nyström 1793 1868 i i i i 1 i i
Blom Carlsson Carl Gustaf 1799 1868
Hawerman Johan Adolf 1812 1885
Schol ander Fredrik Wilhelm 1816 1881 k k k k k k a

Johan Fredrik 1817 1900 k k k k k k k k k
Törnqvist Albert 1819 1898 k k k k
Hawerman Ludvig 1821 1908 k k k k k k k k k
von Rothstein Emil Edvard 1821 1890
Pettersson Abrahan Rafael Ulrik 1824 1866
Langlet Emil Viktor 1824 1898 ■Ej i
Hedin Ludvig 1826 1917 n

75 år

Söderlund Johan Erik 1826 1875
Stenhammar Per Ulrik 1829 1875
Zett ervall Helgo 1831 1907
Nyström Axel Fredrik 1832 1894
Dahl Frans Gustaf Abraham 1835 1927
Peterson Adrian Crispin 1835 1912
Gellerstedt Albert Theodor 1836 1914

Fredrik Reinhold 1837 1898
Mankeli Otto August 1838 1885
Jacobsson Ernst Abraham 1839 1905
Holmgren Herman Theodor 1842 1914
Grundström 1844 1925
Eriksson Oscar 1845 1887

Fritz 1852 1920
Peterson Ludvig 1853 1931
Petterson Gustaf 1855 1933
Clason Isak Gustaf 1856 1930
Möller Carl 1857 1933
Ekholm Carl Fredrik 1857 1891
Lindegren August (Aqi) 1858 1927
Boberg Ferdinand 1860 1946
Johansson 1860 1936
Lindegren 1860 1933
Zett ervall Folke 1862 1955
Lindgren Gustaf 1863 1930
Lilljekvist Fredrik 1863 1932
Josephson Erik 1864 1929
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Tab. 4. Kyrkor 1850-1890 
med inbördes stora formlikheter

Grupperad förteckning över sådana kyrkor som uppvisar inbördes sto
ra likheter, vanligen för att en kyrkas ritning har efterbildats för en 
annan (se Arkitekter och myndigheter i kap. 2), ordnade kronologiskt 
efter den första som liknar en föregående. Om formen trots det inte är 
helt identisk beror ofta på att byggmästaren gjort avsteg från ritning
en, eller på att ritningen anpassats efter särskilda önskemål. Ibland har 
man förenklat den, till exempel genom att slopa indelande pelarrader 
eller behålla ett befintligt torn. Några gånger har man ändrat kyrkans 
storlek eller valt att inte efterbilda alla delar av kyrkan. Fristad (Vg) 
och Mjöbäck (Vg) har även föregångare från före perioden (se Sal
kyrkors korparti i kap. 6). Motiv från Eriksbergs nya kyrka (Vg) skul
le upprepas även i senare kyrkor (se Eriksberg i kap. 10). I arkiv för 
enskilda kyrkor förekommer inte sällan outförda förslag som helt eller 
delvis följer ritningar till andra kyrkobyggnader.

efter 1850 
Fristad Vg 1850 
Nårunga Vg 1851 
Månsarp Sm 1854 
Anderstorp Sm 1856 
TöllsjöVg 1856 
Kållerstad Sm 1858. 
VessigeHa 1859 
Örsås Vg i860 
Jälluntofta Sm 1862 
Bredaryd Sm 1863 
Forsheda Sm 1866

Mjöbäck Vg 1851 
Sjötofta Vg 1853

EFTER i860 
Åsele La 1852 
Njurunda Me 1862

Hamrånge Gä 1854 
Västland Up 1862

Trollhättan Vg 1862 
Torekov Sk 1863 
Oskarshamn Sm 1876 
Kinna Vg 1879 
Dala Vg 1878

Ekeby Sk 1862 
Hassle-Bösarp Sk 1866 
Solberga Sk 1866 
Katslösa Sk 1870

Bosarp Sk 1868 
Lilla Slågarp Sk 1868

Källstorp Sk i860 
Västra Vemmenhög Sk 1869

Spjutstorp Sk 1869 
Tryde Sk 1869

EFTER 1870 
HerrljungaVg 1865 
Färgelanda Ds 1870

Frillesås Ha 1866 
Töreboda Vg 1870 
Lane-RyrBo 1874 
Österplana Vg 1877 
Stala Bo 1878

Östra Klagstorp Sk 1868 
Bösarp Sk 1871

Almesåkra Sm 1869 
ÅrydBl 1873

Skrea Ha 1856 
Stafsinge Ha 1865
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Björna Ån 1853
Bjurholm Ån 1875

NyskogaVr 1875 
Tärendö Nb 1882

Särna nya Dr 1865
Tyngsjö Dr 1875

Kärda Sm 1876
Hånger Sm 1882

Hägerstad Ög 1866
Svinhult Ög 1876

Östervallskog Vr 1868 
Bodum Ån 1883

Fjärestad Sk 1863
Frillestad Sk 1877

Eriksbergs nya Vg 1885 
Norra Åsarp Vg 1883

Björkvik Sö 1875
Rödeby Bl 1877

Gillhovjä 1870
Ornö Sö 1885

Hamra Dr 1872
Åsarne gamla Jä 1878

Hannäs Sm 1885 
Hinneryd Sm 1885

EFTER 1880
Fyrunga Vg 1874
TådeneVg 1880

Västra Klagstorp Sk 1885 
Våstra Hoby Sk 1886

Holmestad Vg 1875
MellbyVg 1880
AskumBo 1880
Öggestorp Sm 1883 
Gladhammar Sm 1886

Båraryd Sm 1882
Gnosjö Sm 1887

Älvros nya Hr 1886 
Nykyrka Vg 1887

Vedby Sk 1867
Höja Sk 1882

Fågelfors Sm 1884
Källa nya Öl 1888

HögbyÖg 1871
Västra Ryd Ög 1882
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Tab. 5. Byggmästare och entreprenörer
Förteckning över namn på byggmästare och entreprenörer som kan 
kopplas till kyrkobyggen under perioden. Kyrkor förekommer två gång
er när källorna omtalar fler namn än ett. Samma byggmästare kan före
komma under olika förnamn, initialer eller orter. De har antecknats var 
för sig även när de regelmässigt samarbetade. Några av dem har tagit 
uppdrag från hela landet, men de flestas verksamhet har varit regional 
eller lokal. Namnen är därför grupperade geografiskt efter landskap, 
där intilliggande mindre landskap är lagda under samma rubrik. För
teckningen bygger på olika källor, som vägledningar, enstaka arkivupp
gifter samt litteratur om byggmästare.7 Listan är preliminär och en mera 
definitiv är inte möjlig i detta sammanhang.

SKÅNE

S. Ahlström, V. Vemmenhög:
Tranås Sk

Hans Andersson, Malmö:
Östra Broby Sk

Nils Andersson, Malmö: Borlunda Sk, 
Höja Sk, Kvidinge Sk, Malmö,
Caroli Sk, Vallösa Sk 

Carl Ludvig Brogren, Rögla:
Marsvinsholm Sk 

Anders Cedergren, Kristianstad: 
Glostorp Sk

Johan Cederholm: Lilla Isie Sk 
Magnus Cederholm, Hunneberga: 

Lövestad Sk, Svedala Sk,
Svenstorp Sk

Anders Håkansson Haf, Viken: 
Billeberga Sk, Billinge Sk, Bårslöv 
Sk, Fjärestad Sk, Välinge Sk 

J. Hallberg, Ängelholm: Ausås Sk 
A. P. Hansson, Västra Klagstorp:

Eskilstorp Sk 
H. P. Hansson, Kärrstorp:

Hököpinge Sk
Anders Herrström: Borlunda Sk
M. Holmgren: Nosaby Sk 
C. T. Ljungberg: Källstorp Sk
T. Ljunggren, Kristianstad: Hörröd Sk, 

Stiby Sk

August Waldemar Lundberg, Lomma: 
Flädie Sk

Lundgren, Kulla-Gunnarstorp:
Källna Sk

O. Malmberg, Malmö: Södra Åkarp Sk 
Malmgren, Sölvesborg: Lövestad Sk 
A. Malmström, Landskrona:

Björnekulla Sk
P. Mattson, Malmö: Södra Åkarp Sk 
C. Mortensen: Malmö, S:t Pauli Sk
N. Nilsson, Kivik: Norra Åkarp Sk 
Persson, Eslöv: Källs-Nöbbelöv Sk 
Pettersson, Ivetofta: Svensköp Sk 
A. Sandgren, Kristianstad:

Oppmanna Sk
O. Andersson Skytte, Malmö:

Arrie Sk, Gessie Sk
Johan Stenberg: Husie Sk,

Stora Harrie Sk
T. Svensson, Malmö: Södra Rörum Sk
N. Thulin, Malmö: Håslöv Sk 
C. J. Öberg, Övarp:

Östra Ljungby Sk 
S. Österberg: Nävlinge Sk

SMÅLAND
Johan Bengtsson, Bökhult:

Jälluntofta Sm, Kållerstad Sm 
Fredrik Dominianus Bergström, Norra

7. För vägledningarna över enskilda eller ett områdes kyrkor hänvisar jag till lit
teraturlistan. Övriga vägledningar, främst i SvK:s arkiv, vore alltför skrymmande 
att ange här. Uppgifter ur ATA: Ämbetsarkivet, Topografiska dossierer är till stor 
del hämtade ur excerpter och katalogtexter för Sockenkyrkoprojektet (RAÄ: Sam- 
hällsavdelningen). Använd litteratur om byggmästare är främst Ahnlund 1992, 
Johanson A. O. 1950, Johansson Bert. 1997, Wångmarke 1963, Nyström 2002 
och 2005.
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Ving och Skara: Almesåkra Sm, 
Rogberga Sm

Björklund: Vederslövs nya Sm 
Björklund, Tolg: Drev-Hornaryd Sm
P. J. Björklund, Näs i Göteryd: 

Agunnaryd Sm
Magnus Ek, Göteryd: Bolmsö Sm 
Jonas Elmqvist, Växjö: Kalvsvik Sm 
Johan Granqvist, Mogata: Flisby Sm 
Hallander, Skövde: Hannäs Sm 
Johan Herrlin (Heslén?): Hultsjö Sm 
Johannes Herrlin, Växjö:

Markaryd Sm
Claes Håkansson, Glemminge, Skåne: 

Hinneryd Sm
Anders Johansson, Agnshester i 

Tvärreds sn: Bankeryd Sm,
Vrigstad Sm

Jonsson, Växjö: Drev-Hornaryd Sm 
F. Jonsson, Gärdsnäs: Virserum Sm 
Jonas Jonsson: Gärdserum Sm 
P. Jonsson, Växjö: Ljungby Sm 
J. W. Kajerdt, Stockholm:

Oskarshamn Sm 
Larsson, Skövde: Hannäs Sm 
Anders Larsson, Slättaryd i Sandhult, 

Västergötland: Bäraryd Sm,
Furuby Sm, Gnosjö Sm, Kärda Sm, 
Hänger Sm

Johannes Larsson, Sandhult i 
Västergötland: Furuby Sm 

Gustav Ljung: Traryd Sm 
Sven Malm, Stockholm:

Oskarshamn Sm
Jonas Malmberg, Växjö: Hemmesjö 

nya Sm, Korsberga Sm, Ljungby Sm, 
Markaryd Sm, Tingsås Sm 

A. P. Nilsson, Stockholm:
Västra Ed Sm

Sven Nilsson, Ö. Torsås: Sjösås nya Sm 
August Nyström: Hässleby Sm 
Johan Robert Nyström: Hässleby Sm 
M. Olander från Kalmar: Förlösa Sm 
Peter Olsson, Uråsa: Sjösås nya Sm 
J. Paulsson, Jät: Agunnaryd Sm 
S. Paulsson: Vederslövs nya Sm 
Andreas Persson, Erikstorp i 

Bollebygds härad: Bankeryd Sm 
Pettersson: Hässleby Sm 
A. Petersson, Värsnäs: Lemnhult Sm 
Anders Pettersson, Värsås Skatte

gården och Sund i Småland:
Värnamo Sm, Jönköpings Sofia Sm 

C. Petersson: Eksjö Sm

Carl Peterson, Mönterås:
Fågelfors Sm

Elias Pettersson, Västra Tå i Sandhult: 
Bredaryd Sm

J. Petersson: Öggestorp Sm 
N. Pettersson, Stallarp: Vimmerby Sm 
P. A. Pettersson, Gärdsnäs:

Virserum Sm
Peter Pettersson, Västra Tå i Sandhult: 

Anderstorp Sm, Åsenhöga Sm, 
Mänsarp Sm

T. Rosvall: Gladhammar Sm 
S. Sjöholm: Fröderyd Sm 
Johan Sundquist, Svinhult: Dalhem Sm 
Johan Sundqwist, Eksjö:

Lönneberga Sm
Sven Tholander, Tolg: Göteryd Sm 
Witting: Öggestorp Sm

BLEKINGE, ÖLAND 
Johan Ackzell, ingenjör i Mönsterås: 

Källa nya Öl
Fredrik Dominianus Bergström,

N. Ving och Skara: Bräkne-Hoby Bl 
Peter Isberg, Algutsrum: Alböke Öl, 

Kastlösa Öl, Persnäs Öl, Sandby Öl, 
Smedby Öl, Södra Möckleby Öl 

P. Petersson, Madesjö: Högby Öl 
Th. Roosvall, Hässleholm:

Ringamåla Bl
J. G. Rosenlund, Tving: Lösen Bl
E. Svensson: Hällaryd Bl
Sven Tholander, Tolg: Kyrkhult Bl

ÖSTERGÖTLAND
C. M. Carlsson: Åtvids stora Ög
Gustaf Adolf Engstrand,

Boxholms bruk: Blåvik Ög 
C. A. Forsen: Sjögestad Ög 
Carl Fröjd, Brickarp: Trehörna Ög 
Johan Granqvist: Hägerstad Ög 
Per August Hallander, Varola:

Fivelstad Ög, Orlunda Ög 
A. P. Nilsson, Stockholm: Vånga Ög 
August Nyström: Fivelstad Ög, Högby 

Ög, Källstad Ög
Johan Robert Nyström: Fivelstad Ög, 

Högby Ög, Källstad Ög 
Anders Pettersson, Värsås Skatte

gården och Sund i Småland:
Västra Ryd Ög

P. J. Pettersson, Skövde: Appuna Ög 
P. J. Pettersson, Uppsala: Varv Ög 
E. Schütz: Valdemarsvik Ög
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Stridsberg: Källstad Ög 
J. P. Sundqvist: Svinbult Ög

VÄSTERGÖTLAND 
Anders Andersson, Bertilshult, 

Sandhult: Hemsjö Vg, Särestad Vg 
E.( ?) Andersson från Sollebrunn: 

Remmene Vg
Gustaf Andersson, Lanna Nolgård i 

Varola: Fyrunga Vg, Häggesled Vg, 
Kinne-Kleva Vg, Sjogerstad Vg, 
Stenum Vg, Södra Kedum Vg, 
Tranum Vg, Tådene Vg, Varola Vg, 
Öttum Vg

Nils Andersson & Co, Göteborg:
Fässberg Vg, Lundby nya Vg 

L. H. Arvidsson, Transås:
Öxabäck Vg

Fredrik Dominianus Bergström,
N. Ving och Skara: Önum Vg 

Biilow & Co: S:t Pauli i Göteborg Vg 
Joachim Dähn: Hagakyrkan i 

Göteborg Vg
Adolf Edelsvärd: Hagakyrkan i 

Göteborg Vg 
L. Forsberg: Erska Vg 
Per August Hallander från Varola: 

Hangelösa Vg, Blidsberg Vg,
Vreten Vg

C. E. Hansson: Västra Frölunda Vg 
Aug. Ingemarsson, Ekby och Altorp:

Herrljunga Vg, Holmestad Vg 
R. I. Ingemarsson: Sävare Vg 
A Johansson, Slättaryd i Sandhult: 

Tämta Vg
Anders Johansson, Angerdshestra: 

Larv Vg, Kinne-Kleva Vg,
Lekäsa Vg

A. Krüger, Göteborg: Askim Vg, S:t 
Johanneskyrkan i Göteborg Vg 

Anders Larsson, Slättaryd i Sandhult: 
Kinna bm

Johannes Larsson, Lanna i Varola: 
Fyrunga Vg, Kinne-Kleva Vg, 
Mellby Vg, Sjogerstad Vg,
Stenum Vg, Travad Vg, Varola Vg, 
Österplana Vg, Öttum Vg 

J. Ljungberg, Vättak: Näs Vg 
Per Magnusson, Kattryd: Tämta Vg 
C. G. Nilsson, Göteborg: Erska Vg 
Carl Olsson, Otterbäck: Askim Vg 
Andreas Persson, Erikstorp i Bolle- 

bygd: Redslared Vg, Tvärred Vg, 
Töllsjö Vg, Äspered Vg, Örsås Vg

Olaus Persson, Brattorp i Sandhult:
Björketorp Vg 

Pettersson, Värsås: Varv Vg 
A. Petterson, Mösseberg:

Nykyrka Vg
Anders Pettersson, Värsås Skatte

gården och Sund i Småland:
Dala Vg, Fridhem Vg, Fyrunga Vg, 
Häggum Vg, Kvänum Vg,
Norra Vånga Vg, Nykyrka Vg, 
Trästena Vg, Vinköl Vg, Värsås Vg, 
Öttum Vg

F. O. Peterson: Örgryte nya Vg 
Johannes Pettersson, Gåsö, Göks

holmen i Sandhult: Mjöbäck Vg, 
Sjötofta Vg

L. E. Pettersson: Eriksberg Vg 
P. A. Pettersson, Värsås, senare 

Skövde: Dala Vg
P. J. Pettersson, Värsås och Skövde: 

Beateberg Vg, Kungsäter Vg, 
Tranemo Vg

Peter Pettersson, Västra Tå i Sandhult:
Fristad Vg, Örsås Vg 

Petter Pettersson, Värsås Sörgården: 
Värsås Vg

Carl Gustaf Rosdahl: Trollhättan Vg 
Per Thorsén: Gärdhem Vg,

Håle-Täng Vg, Skånings-Åsaka Vg

BOHUSLÄN, DALSLAND, 
HALLAND
Anders Andersson, Bertilshult i Sand- 

hult: Frillesås Ha
August Andersson, Kråketorp i Bolle- 

bygd: Ytterby Bo
Gustaf Andersson, Lanna Nolgård i 

Varola: Brastad Bo, Lane-Ryr Bo 
A. Arvidsson: Ödsmäl Bo 
Lars Herman Arvidsson, Transås i 

Torpa (Borås): Ljungby Ha,
Stala Bo, Torp Bo 

Carl Fredrik Carlsson: Tjärnö Bo 
Olof Ludvig Eriksson, Bäckabo i Sand- 

hult: Kungsbacka Ha, Släp Ha 
L. Forsberg: Hede Bo 
R. Ingemarsson, ingenjör:

Ölmevalla Ha
Anders Johansson, Slättaryd i Sand- 

hult: Backa Bo, Knäred Ha,
Skrea Ha, Staf singe Ha, Tvååker Ha, 
Vessige Ha

Anders Johansson, Ulricehamn:
Kville Bo
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Sven Johansson, V. Tunhem:
Kungsbacka Ha, Tölö Ha, Varo Ha 

Gustaf Larsson, Lanna Sörgården i 
Varola: Brastad Bo, Lane-Ryr Bo 

Andreas Persson, Erikstorp i Bolle- 
bygd: Forshälla Bo, Grinneröd Bo, 
Harestad Bo, Lindberg Ha, 
Långelanda Bo, Skredsvik Bo, 
Träslöv Ha, Ucklum Bo, Ytterby Bo 

Joh. Pehrsson: Ljungby Ha 
Johan Persson: Ödsmäl Bo 
Olaus Persson, Brattorp i Sandhult:

Frillesås Ha, Veddige Ha 
Anders Pettersson, Värsås Skatte

gården och Sund i Småland: 
Färgelanda Ds

Carl Pettersson, Mönsterås: Årstad Ha 
L. E. Pettersson: Erikstad Ds 
P. J. Pettersson, Värsås och Skövde: 

Snöstorp Ha
Severin Svensson, Borgås i Tölö: 

Lindome Ha
Per Thorsén, Varola eller Värsås: 

Askum Bo
Johannes Torstensson, Kåtebol i 

Krokstad: Dals-Ed Ds, Högdal Bo, 
Tossene Bo

C. W. Ulrich, Göteborg:
Kungsbacka Ha

SÖDERMANLAND, UPPLAND, 
VÄSTMANLAND 
Andersson: Muskö Sö 
Andersson (kyrkans arkitekt P.

Andersson?): Viker Vs 
Abraham Nyström: Öja Sö 
C. G. Grundberg, Stockholm:

Altuna Up
August Nyström: Öja Sö 
Johan Robert Nyström: Öja Sö 
C. A. Olsson: Stockholm,

S:t Johannes Up
Adrian Crispin Peterson, Uppsala: 

Balingsta nya Up
O. Rundquist: Blidö Up
J. P. Stenman, Gävle: Näsby Vs

VÄRMLAND
Gustaf Andersson, Varola: Kroppa Vr 
Johannes Larsson, Varola:

Brunskog Vr, Kroppa Vr 
Olof Ersson, Bäckevarv: Holmedal Vr
P. Pettersson, Värsås: Högerud Vr 
Carl Gustaf Rosdahl: Kristinehamn Vr

L. Forsberg: Sillerud Vr 
A. Nygren, Växvik i Köla: 

Östervallskog Vr

DALARNA
Jean (Johan) Bergström, Slöta i 

Västergötland: Folkärna Dr 
Björk Anders Jonsson, Vikarbyn i 

Rättvik: Boda Dr, öre Dr,
Siljansnäs Dr, Tyngsjö Dr 

Björk Jon Jonsson: Boda Dr 
Per Gotthard Samuel Melander, Falun: 

Lima Dr
Ris Erik Larsson, Åkerö i Leksand: 

Boda Dr
Lindvall, mjölnare, Rörshyttan:

Stjärnsund Dr 
Johan Nordell, Norrala och 

Stockholm: Hamra Dr 
J. G. Norman, Svabensverk:

Bingsjö Dr

NORRLAND
Olof Andersson, Frösön: Tåsjö Ån 
Jöns Berglund, Österåsen:

Åsarne gamla Jä 
J. P. Björn: Alnö nya Me 
Pehr Carlsson, Hosjö i Sundsjö sn: 

Nyhem Jä
Johan Edler d. y., Lockne:

Jokkmokks nya La 
P. G. Edler: Marieby Jä 
F. Ericsson (?): Österjörn Vb 
Olof Ersson (Eriksson), Lit:

Hotagen Jä, Laxsjö Jä 
Jon Ersson, Tandsjön: Risbäck La 
Hallin, Hamre i Ångermanland:

Bjurholm Ån 
Olof Hillgren: Näskott Jä 
P. O. Hillgren: Själevad Ån 
Johan Petter Johansson Juntti: 

Svanstein Nb
Erik Jonsson, Rissjön i Åsele:

Björna Ån
J. A. Lagerstrand: Ramsele Ån 
Johan Petter Lundberg, Teg:

Holmsund Vb, Sorsele La 
Erik Lundin: Järbo Gä 
Johan Lundström, Rödå: Åmsele Vb 
A. P. Nilsson, Stockholm: Byske Vb 
Gustaf Nilsson-Lundqvist, Bodbyn: 

Kalvträsk Vb
Johan Nordell, Norrala och

Stockholm: Bodum Ån, Bräcke Jä,
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Gillhovjä, Haverö Me, Kall Jä, 
Lidens nya Me, Marby nya Jä, 
Njurunda Me, Stensele La,
Tännäs Hr

Jacob Norin, Norrala och Trönö: 
Haverö Me, Hille Gä, Multrä Ån, 
Rogsta Hs, Skön Me, Styrnäs Ån, 
Ytterlännäs nya Ån 

Per Norin, Norrala och Trönö:
Kårböle Hs, Rogsta Hs, Styrnäs Ån, 
Ås Jä, Älvros nya Hr 

Sven Norin, Norrala: Styrnäs Ån 
Nyman, Degerfors: Tärna La 
J. Pettersson, Östersund: Gåxsjö Jä 
Ivar Pålsson, Kyrkås: Hotagen Jä 
Johan Petter Rönnberg, Nybyn i Piteå: 

Norsjö Vb, Råneå Nb,
Överkalix Nb

Carl Axel Setterberg: Hamrånge Gä 
G. Svensson, Skellefteå: Malå La 
Alfred M. Svensson, Stockholm och 

Östersund: Mörsil Jä, Undersåker Jä 
Nils Henning Victor af Trolle:

Håsjö nya Jä, Revsund Jä, Åsele La 
Jonas Uhrus, Söderhamn: Haverö Me 
J. Wassberg: Hemsö Ån 
L. O. Wennman: Gällivare nya La
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Tab. 6. Träkyrkor byggda 1850-1890
Förteckning över kyrkor i tab. 1 som är byggda av trä, med uppgift om 
deras andel av landskapets nya kyrkor från perioden (för karta se fig. 
zz a). Andelen för hela riket är iz %. Kronologiskt fördelar sig kyr
korna 1840-1844: 8, 1844-1849: ro, 1860-1869: 7, 1864-1869: 7, 
1870-1874: 6,1874-1879: ii,1880-1884: 5,1884-1889: iz (samt 
1890: z).

BOHUSLÄN z träkyrkor (z %)
Hede 1887 
Mollösund 18 66

DALARNA 5 träkyrkor (45 %)
Bings jö 1864 
Hamra 187z
Särna nya 1865 (brann 1893 ) 
Tyngsjö, Malungs sn 1875 
Yttermalung, Malungs sn 1890

DALSLAND I träkyrka (15 %) 
Tisselskog 1877

GÄSTRIKLAND i träkyrka (33 %) 
Järbo i86z

HALLAND i träkyrka (4 %) 
Kungsbacka 1865

HÄLSINGLAND 3 träkyrkor (60 %) 
Annefors, Bollnäs sn 1857 
Kårböle 1870 
Sandarne 1859

HÄRJEDALEN z träkyrkor (100 %) 
Tännäs 1855 
Älvros nya 1886

JÄMTLAND 8 träkyrkor (47 %) 
Bräcke 1859 
Gillhov, Hackås sn 1870 
Gåxsjö 1886
Håsjönya 1876 (brann 1901) 
Marieby 1890 
Nyhem 1855
Vallbo, Undersåkers sn 1863 
Åsarne gamla 1878

LAPPLAND 8 träkyrkor (89 %) 
Fatmomakke, Vilhelmina sn 1884 
Gällivare nya 18 8 z

Jokkmokks nya 1888 
Malå 185z 
Risbäck 1859 
Sorsele i860 
Stensele 1886 
Tärna 1853 (revs 19Z0)

NORRBOTTEN 8 träkyrkor (100 %) 
Edefors 1887 (brann 1918) 
Korpilombolo 1859 
Muodoslompolo (Muonionalusta) 

1865
Råneå 1857 
Svanstein 1865 
Tärendö i88z 
Töre 1888 (revs 1967)
Overkalix 1858 (brann 1939)

SMÅLAND z träkyrkor (3%) 
Fridhem, Tuna sn 1863 
Oskar 1870

SÖDERMANLAND 3 träkyrkor
(50 %)

Muskö 1877 
Nämdö 1876 
Ornö 1885

VÄRMLAND 4 träkyrkor (2.7 %) 
Bogen 1851 
Lekvattnet 1853 
Nyskoga 1875 (revs 19Z6) 
Östervallskog 1868 (brann 1983)

VÄSTERBOTTEN 6 träkyrkor (86 %) 
Holmsund 1863 
Kalvträsk 1889 
Norsjö 1850 (brann 191z) 
Robertsfors 1889 
Åmsele, Vindelns (Degerfors) sn 

1874
Österjörn (Jörns gamla) 1857
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VÄSTERGÖTLAND 6 träkyrkor
(6%)

Fågelö (Torsö kapell), Torsö sn 1882
Göteborg, Landala 1885
Mjöbäck 1851
Mårdaklev 1875
Nykyrka 1887
Sjötofta 1853

ÅNGERMANLAND 5 träkyrkor
(4i%)

Bjurholm 1875 (brann 1932)
Björna 1853 
Bodum 1883 
Hemsö 1865 
Tåsjö 1878

ÖSTERGÖTLAND 2 träkyrkor 
(11 %)

Blåvik 1873 
Trehörna 1862



Tab. 7. Kyrkor med annan orientering än öster
Förteckning över kyrkor i tab. 1 som är vända med korpartiet åt annat 
håll än öster, nordöst eller sydöst. Procentsatsen anger andel av land
skapets nya kyrkor. Andelen för hela riket är 16%. Kronologiskt för
delar sig kyrkorna 1850-1854: 9, 1855-1859: 10, 1860-1869: 9, 
1865-1869:7,1850-1854: 9,1855-1859: 12,1880-1885: 8,1885- 
1889:8 (samt 1890: 3 ).

BLEKINGE 3 vända åt V/N (27 %) 
Aspö 1890 V 
Hällaryd 1878 N 
Ringamåla 1883 N

BOHUSLÄN 3 vända åt S/V/N 
(11 %)

Askum 1880 N 
Tossene 1859 S 
Ödsmål 1866 V

DALARNA i vänd åt N (9 %)
Boda 1850 N

GÄSTRIKLAND 3 vända åt S 
(100 %)

Hamrånge 1854 S 
Hille 1863 S 
Järbo 1862 S

HALLAND i vänd åt S (13 %)
Släp 1853 S

HÄLSINGLAND i vänd åt N (20 %) 
Enångers nya 18 54 N

JÄMTLAND i vänd åt N (6 %) 
Åsarne gamla 1878 N

NORRBOTTEN 2 vända åt S/N 
(25 %)

Råneå 1857 N 
Överkalix 1858 S

SKÅNE 3 vända åt V/N (3 %)
Hyby 1877 V 
Häglinge 1877 V 
Rya 1875 N

SMÅLAND 20 vända åt S/V/N 
(30%)

Drev-Hornaryd 1867 S 
Flisby 1853 S

Furuby 1888 S
Gladhammar 18 8 6 N
Gnosjö 1887 S
Göteryd 1858 N
Hemmesjö nya 1854 N
Korsberga 18 5 7 N
Ljungby stad 1859 V
Lönneberga 1872 V
Påskalla vik, Döderhults sn 1862 S
Sjösås nya 1865 V
Svarttorp 1870 S
Tingsås 1853 N
Tolg 1879 N
Vederslövs nya 1880 V
Vrigstad 1866 S
Västra Ed 1863 V
Älmeboda 1877 S
Öja 1854 V

SÖDERMANLAND I vänd åt S
(17%)

Björkvik 1875 S

UPPLAND 4 vända åt S/V/N (80 %) 
Balingsta nya 1872 V 
Blidö 1859 N
Stockholm, S:t Johannes 1890 N 
Västland 1862 S

VÄRMLAND 2 vända åt S/N (13 %) 
Sillerud 1888 N 
Västra Fågelvik 1859 S

VÄSTERBOTTEN 2 vända åt S/V 
(29 %)

Byske 1872 V 
Holmsund 1863 S

VÄSTERGÖTLAND 19 vända åt 
S/V/N (20 %)

Askim 1879 S 
Björketorp 1866 N 
Dala 1878 S
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Fyrunga 1874V 
Fågelö, Torsö sn 1882 S 
Fässberg 1887 N 
Hassle 1879 V 
Hudene 1856 S 
Kungsäter 1882 N 
Kvänum 1867 N 
Sävare 1884 S 
Södra Kedum 1889 N 
Tranemo 1882 N 
Trollhättan 1862 N 
Töreboda 1870 S 
Varola 1864 S 
Vinköl 1872 V 
Örgryte ny a 1890 N 
Österplana 1877 N

ÅNGERMANLAND 3 vända åt S/V
(25 %)

Ramsele nya 1857 S 
Själevad 1880 V 
Styrnäs 1850 V

ÖLAND 2 vända åt N (25 %)
Alböke 1862 N 
Källa nya 1888 N

ÖSTERGÖTLAND 4 vända åt S/V/N 
(21 %)

Blåvik 1873 N 
Högby 1871V 
Källstad 1865 S 
Östra Tollstad 1886 S

BILAGOR 2.79



Tab. 8. Äldre kyrktorn infogat i ny kyrkobyggnad
Förteckning över kyrkor i tab. i där tornet från en äldre kyrka ingår i 
den nya. Anmärkningen anger om tornet är omgestaltat i samband 
med nybyggnaden och om tornet är av trä. Procentsatsen anger andel 
av landskapets nya kyrkor. Andelen för hela riket är iz%. Kronolo
giskt fördelar sig kyrkorna på åren 1850-1854: 8, 1855-1859: 8, 
1860-1869: 10,1865-1869: 8,1870-1874: 5,1875-1879: 2, 1880- 
1885: 6,1885-1889: 7 (samt 1890: i).

BOHUS LÄN 4 infogade torn (14%) 
Grinneröd 1859 (omgestaltat)
Lyse 18 51 (trätorn vid stenkyrka) 
Långelanda 1854 (trätorn vid 

stenkyrka)
Torsby 1851

DALARNA i infogat torn (9 %) 
Folkärna 1853

DALSLAND 2 infogade torn ( 50 %)
Dals-Ed 1863
Tisselskog 1877 (träkyrka)

HALLAND 4 infogade torn (17 %) 
Förlanda 1887 
Flasslöv 1863
Lindome 1884 (omgestaltat) 
Ränneslöv 1872

S KÅNE 3 4 infogade äldre torn (33%) 
Arrie 1890 (omgestaltat)
Ausås 1858 (omgestaltat)
Bårslöv 1858 
Ekeby 1862
Eskilstorp 1874 (omgestaltat)
Fjärestad 1863
Frillestad 1877 (omgestaltat)
Förslöv 1850 
Glostorp 1861
Gudmuntorp 1861 (omgestaltat)
Halmstad 1863
Holmby 1873 (omgestaltat)
Husie 1857
Håslöv 1880 (omgestaltat)
Ingelstorp 1874 (omgestaltat) 
Kvidinge 1886 (omgestaltat)
Lilla Slågarp 1868 
Rebbelberga 1867 
Stora Harrie 18 5 2 (omgestaltat)
Svenstorp 1854 (omgestaltat)

Södra Åkarp 1888 (omgestaltat) 
Tryde 1869 (omgestaltat)
Vanstad 1869 
Välinge 1856
Västra Broby 1882 (omgestaltat) 
Västra Hoby 1886 
Västra Klagstorp 1885 
Västra Skrävlinge 1863 (omgestaltat) 
Västra Vemmenhög Sk 1869 
Västra Vram 1869 (omgestaltat) 
Örtofta 1863 (omgestaltat)
Östra Klagstorp 1868 
Östra Ljungby 1858 
Östra Tommarp 1857

SMÅLAND i infogat äldre torn (1 %) 
Eksjö 1889 (omgestaltat)

VÄSTERGÖTLAND 2 infogade äldre 
torn (2 %)

NorraÅsarp 1883 (omgestaltat)
Näs 1886

VÄSTMANLAND r infogat äldre torn
(M %)

Nora 1880 (omgestaltat)

ÖLAND 3 infogade äldre torn (3 8 %) 
Högby 1871 
Persnäs 1857
Södra Möckleby 1851 (omgestaltat)

ÖSTERGÖTLAND 3 infogade äldre 
tom (16%)

Fivelstad 1883
Källstad 1865 (omgestaltat)
Sjögestad 1862 (omgestaltat)
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Tab. 9. Torntillbyggen
Förteckning över äldre kyrkor som under perioden 1850-1890 försågs 
med nytt torn, fördelade alfabetiskt efter landskap.8 Procentsatsen 
anger antalet i relation till landskapets nya kyrkor i tab. 1. Motsvarande 
för hela riket är 25%. Vidare anges om tornet tillkom vid en större 
ombyggnad av kyrkan, om ett torn av trä fogades till en murad kyrka 
samt om kyrkan i helhet är av trä. Kronologiskt fördelar sig kyrkorna 
på åren 1850-1854:18,1855-1859:21,1860-1864:14,1865-1869: 
ii, 1870-1874:10,1875-1879:14,1880-1885:14,1885-1889:12 
(samt 1890: 3).

BLEKINGE 4 nya torn (36 %) 
Augerum 1862.
Förkärla 18 65 (vid större omb.) 
Listerby 1871 
Ysane 1862

BOHUSLÄN 4 nya torn (14 %) 
Bärfendal 1868 (trätorn vid sten

kyrka )
Foss 18 7 8 (trätorn vid stenkyrka) 
Håby 1869 (trätorn vid stenkyrka) 
Solberga 1867

DALARNA 3 nya torn (27 %)
Orsa 1853
Svärdsjö 1873 (vid större omb.) 
Äppelbo 1880 (träkyrka)

DALSLAND 3 nya torn (75 %) 
Grinstad 1862 
Laxarby 1884 (träkyrka) 
Nössemark 1890

HALLAND 5 nya torn (22 %) 
Gällared 1856
Hunnestad 1883 (vid större omb.) 
Spannarp 1859
Tönnersjö 1869 (trätorn vid sten

kyrka)
Vapnö 1876

HÄLSINGLAND 3 nya torn (60 %)
Hanebo 1876
Nianfors 1883 (träkyrka)
Ramsjö 1878 (träkyrka)

HÄRJEDALEN I nytt torn (50 %) 
Överhogdal 1855 (träkyrka)

JÄMTLAND i nytt torn (6 %)
Myssjö 1880 (vid större omb.)

MEDELPAD i nytt torn (17 %)
Stöde 1881 (vid större omb.)

NORRBOTTEN rnytttorn(i2 %) 
Pajala 1871 (träkyrka, vid större 

omb.)

NÄRKE i nytt torn (50 %)
Asker 1858

SKÅNE 40 nya torn (39 %)
Baldringe 1884 (vid större omb.) 
Bonderup 1870 
Bosjökloster 1858 
Brågarp 1854
Brösarp 18 61 (vid större omb.) 
Djurröd 1852 
Felestad 1871 
Gärdslöv 1859
Görslöv 1885 (vid större omb.) 
Hemmesdynge 18 5 9 (vid större omb.) 
Huaröd 1883 
Högseröd 1858
Kyrkheddinge 1869 (vid större omb.)
Lackalänga 1875
Lilla Harrie 1856
Lockarp 18 86
Lyby 1878 (vid större omb.)
Långaröd 18 52 (vid större omb.) 
Norra Skrävlinge 1850

8. Lätt bearbetning av Sockenkyrkoprojektets register (RAÄ: Samhällsavdelningen).
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Norrvidinge 1854
Simlinge 1852 (vid större omb.)
Stoby 1854
Stora Köpinge 1862 (vid större omb.)
Stora Slågarp 1883
Stångby 18 70 (vid större omb.)
Säby 1877 
Särslöv 1862 
Södra Åkarp 1851 
Sörby 1876 
Tirup 1863
Vallby 1870 (vid större omb.)
Vomb 1871 (vid större omb.)
Västra Ingelstad 1855 
Västra Torup 1861 
Ängelholm 1868 (vid större omb.) 
Äspö 1854
Östra Herrestad 1888 (vid större 

omb.)
Östra Kärrstorp 1862 (vid större 

omb.)
Östra Nöbbelöv 1859 (vid större 

omb.)
Östra Tommarp 1888

SMÅLAND 7 nya torn (10 %)
Fliseryd 1880 
Frinnaryd 1889 
Järstorp 1869 
Källeryd 1875 
Ljungby (i Möre) 1857 
Marbäck 1879 
Överum 1886

SÖDERMANLAND 5 nya torn

(83 %)
Floda 1888 (vid större omb.)
Helgarö 1886 
Huddinge 1878 
Mellösa 1874 
Tuna 1877

UPPLAND 7 nya torn (14 %)
Börstil 1852
Enåker 1855 (vid större omb.) 
Hållnäs 1854 (vid större omb.) 
Norrby 1887 (vid större omb.) 
Norrtälje 1854 
Skå 1858 
Torstuna 1851

VÄRMLAND 3 nya torn (20 %) 
Gunnarskog 1857

Kämmen 1851 (träkyrka)
Ölserud 1881 (träkyrka)

VÄSTERBOTTEN i nytt torn (14 %) 
Umeå stad 18 $ 6 (träkyrka)

VÄSTERGÖTLAND 17 nya torn 
(18 %)

Bitterna 1857 
Bjärklunda 1861 
Borgunda 1890 
Finnekumla 18 51 (trätorn vid 

stenkyrka, vid större omb.)
Friel 1884
Färed 1869 (trätorn vid stenkyrka)
Grolanda 1863
Hömb 1886
Kullings-Skövde 1859
Kyrkefalla 1887
Lidköping 1853
Mo 1859
Redslared 18 5 8 (vid större omb.)
Sal 1881 (vid större omb.)
Tived 1865 
Vänersnäs 1874
Älekulla 1877 (trätorn vid stenkyrka)

VÄSTMANLAND 2 nya torn (50 %) 
Fläckebo 1877 
Skerike 1867

ÅNGERMANLAND 4 nya torn 

(33 %)
Dal 1890 (vid större omb.)
Helgum 1854 (vid större omb.)
Säbrå i860
Trehörningsjö 1882 (träkyrka)

ÖLAND i nytt torn (12 %)
Algutsrum 1864 (vid större omb.)

ÖSTERGÖTLAND 3 nya torn (18 %)
Sya 1863
Östra Harg 1885
Östra Stenby r 8 5 9 (vid större omb.)
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Förkortningar

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet vid RAÄ
BBR Bebyggelseregistret - kulturhistorisk bebyggelseinfor

mation., databas vid RAÄ 
diss. akademisk avhandling (dissertation)
ED Ecklesiastikdepartementet 1840-1968, arkiv i RA
G LA Landsarkivet, Göteborg
K-byrån Kulturhistoriska byrån 1918-1975 vid Byggnadsstyrel

sen och senare RAÄ; arkiv i RAÄ, ATA: Ämbetsarkivet 
Kb-fotogr. K-byråns arkiv, fotografier av kyrkliga byggnader 
Kb-ritn. K-byråns arkiv, ritningsfotografier i A4 (ritningar från 

före 1918 överförda till RA, ÖIÄ: Ritningar över kyrk
liga byggnader)

KVHAA Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo
otr. otryckt uppsats, otryckt publikation under utgivning,

otryckt rapport
RA Riksarkivet, Stockholm
RAÄ Riksantikvarieämbetet, Stockholm
SFS Svensk författningssamling 1825-12009)
SvK Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium

1912—(2001); arkiv i RAÄ, ATA: Ämbetsarkivet 
TBI Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap

1859-1870
u.å. utan år, publicerat arbete utan tryckår
vägl. vägledning över kyrkan, dess byggnadshistoria, inred

ning och konstnärliga utsmyckning, i regel utgiven av 
församlingen, ibland i samarbete med t.ex. stiftsrådet 
eller länsmuseet

Ämb-fotogr. Ämbetsarkivets fotografisamling (i ATA): Kyrkliga 
byggnader och inventarier. Ett större urval återfinns i 
RAÄ:s bilddatabas Kulturmiljöbild 

ÖIÄ Överintendentsämbetet 1818-1917 (ombildat 1918 till
Byggnadsstyrelsen); arkiv i RA
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Landskapsnamnens förkortningar

Bl Blekinge 
Bo Bohuslän 
Dr Dalarna 
Ds Dalsland 
Go Gotland 
Gä Gästrikland 
Ha Halland 
Hr Härjedalen 
Hs Hälsingland 
Jä Jämtland 
La Lappland 
Me Medelpad 
Nb Norrbotten 
Nä Närke 
Sk Skåne 
Sm Småland 
Sö Södermanland 
Up Uppland 
Vb Västerbotten 
Vg Västergötland 
Vr Värmland 
Vs Västmanland 
Ån Ångermanland 
Ög Östergötland 
Öl Öland

Bohu

Fig. 266. Karta över 
Sverige med land
skapens namn och 
deras förkortningar. 
Markus Dahlberg, RAA.
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Källor och litteratur

Otryckta källor
Arkivhandlingar, fotografier, ritningar och excerptsamlingar 

Riksantikvarieämbetet, Stockholm 
Antikvarisk-topografiska arkivet 

Ämbetsarkivet
Topografiska dossierer: Handlingar, tidningsartiklar m.m.

Fotografisamling: Kyrkliga byggnader och inventarier

Kulturhistoriska byråns arkiv 
Ritningsfotografier i A4 
Handlingar, tidningsartiklar m.m.
Foton av kyrkliga byggnader

Sveriges Kyrkors arkiv
Fotografier, vägledningar, ritningskopior m.m.
Opublicerade monografier: manuskript, excerpter, foton m.m.

Enskilda arkiv och samlingar: Brunius, Carl Georg (Brunii samling)

Samhällsavdelningen, Kulturminnen: Projektet Sockenkyrkorna. Kultur
arv och bebyggelsehistoria

Sockenkyrkoprojektets register över planförändringar i svenska kyrkor 
före 1950, sammanställt av Markus Dahlberg, prel. version 2002 på 
CD-rom
Excerpter och katalogtexter (huvudsakligen för BBR)
Planunderlag för digitalisering av ritningar (kopior ur ATA och andra 
arkiv samt ur litteratur)

Riksarkivet, Stockholm 
Överintendentsämbetets huvudarkiv 

Ämnesordnade handlingar: kyrkliga byggnader i Sverige 
Administrativa ärenden: huvudserien 
Ritningar över kyrkliga byggnader (se ATA: Kb-ritn.)

Ecklesiastikdepartementets arkiv: Konseljakter

Landsarkivet, Göteborg 
Kinna kyrkoarkiv: kyrkostämmoprotokoll 
Sjogerstads kyrkoarkiv: kyrkostämmoprotokoll 
Österplana kyrkoarkiv: kyrkostämmoprotokoll
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Elektroniska källor
Bebyggelseregistret - kulturhistorisk bebyggelseinformation, upprättat i 
samarbete mellan RAÄ, länsstyrelser, regionala museer, kommuner samt 
stift och församlingar, databas vid RAÄ (Internet: <http://www.bebyggel- 
seregistret.raa.se> 20 februari 2009)

Inventering av kyrkor i Götene kommun 2003-2005: Österplana kyrka av 
Inga Kajsa Christensson, Skara stift, 2003 (Götene Hönsäter S:i hus 1) 
Inventering av kyrkorna i Stenungsunds kommun 2002-200 5: Ucklums 
kyrka av Tomas Brandt, Bohusläns museum, 2004 (Stenungsund Uck
lums kyrka 1 :i hus 1)
Inventering av kyrkor i Trollhättans kommun 2002-2005: Trollhättans 
kyrka av Elisabeth Andersson, Skara stift, 2002 (Trollhättan Olidan 3:8 
hus i)
Inventering av kyrkor i Ulricehamns kommun 2003-2005: Blidsbergs 
kyrka av Elisabeth Andersson och Robin Gullbrandsson, Skara stift, 2004 
(Ulricehamn Blidsberg 3:12 hus 1)
Inventering av kyrkor i Herrljunga kommun: Eriksbergs nya kyrka av Eli
sabeth Andersson, Skara stift, 2004 (Herrljunga Eriksberg 4:2 hus 1)

Kulturmiljöbild, RAÄ:s bilddatabas (Internet: <http://www.raa.se/kmb> 
20 februari 2009)

Sockenkyrkoprojektets register över planförändringar i svenska kyrkor före 
1950 (CD-rom, se RAÄ: Samhällsavdelningen ovan)

Otryckta uppsatser, manuskript under utgivning och rapporter
Arnshav, Marina 1997: Monteringsfärdiga trähus under andra hälften av 1800- 

talet. En studie av tre snickerifabriker i Stockholm. (éo-poängsuppsats, 
Konstvetenskapliga inst. vid Stockholms univ.)

Bjurklint, Kajsa 1996:... med noggrannhet och omsorg. Svante Thulins scha
blonmålningar i Lunds domkyrka 1880-1958. (Magisteruppsats, Konst
vetenskapliga inst. vid Lunds univ.)

Bodin, Anders, under utgivning: Helgo Zettervalls arkitektur (prel. titel). Pågå
ende avhandlingsarbete, Kungliga tekniska högskolan, Arkitekturskolan.

Fors, Anette 1998: Nio ny klassicistiska kyrkor i Gästrikland. Restaureringar 
och förändringar till idag. (60-poängsuppsats, Konstvetenskapliga inst. vid 
Stockholms univ.)

Ivarsson, Carl-Johan 2001: Ett nytt trä eller stenhus till det himmelska ordets 
förkunnande. Kyrkobyggen i Värmland iyyo-1899. (D-uppsats i historia, 
Karlstads univ.)

Lindblad, Jakob, under utgivning: » Gotlands kyrkor mellan 1760 och i860«, 
i Kyrkobyggnader ly60-1860 5. Uppland, Västmanland, Södermanland, 
Östergötland och Gotland. SvK.

Mandén, Kerstin 1968: Fredrik Wilhelm Scholander och 1800-talets sakrala 
byggnadsverksamhet. (Trebetygsuppsats, Konsthistoriska inst. vid Stock
holms univ.)

Mohager, Petra 2000: S:t Sigfrids kyrka fi Stockholm] - ett permanent provi
sorium. (60-poängsuppsats, Konstvetenskapliga inst. vid Stockholms univ.)
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Stockhaus-Englund, Brita [1951]: Arkitekten Albert Törnqvist 1819-1898. 
Studier kring en samling ritningar i Stockholms stadsmuseum. (Licentiat
avhandling i konsthistoria, Stockholms högskola.)

Zetterholm, Ingela 1999: Nybyggnad - Restaurering - Rivning - en studie av 
kyrkorna i Balingsta och Ramsta 1869-1934. (D-uppsats, Konstveten
skapliga inst. vid Uppsala univ.)

Widmark, Henrik [2.000]: Femton kyrkor i Skåne. En modell för kulturhisto
risk värdering av kyrkobyggnader. Projektet Övertaliga kyrkor, otryckt rap
port. (Malmö: Länsstyrelsen i Skåne, Miljöenheten/kulturmiljö.)

Tryckta källor och litteratur
Aasma, Karin 1994: Dragsmarks och Bokenäs kyrkor, Lane härad. SvK 218, 

Bohuslän.
Aasma, Karin, Ursula Larsson & Maj-Brit Wadell 1967: Ytterby, Kareby och 

Romelanda kyrkor i Bohuslän. [Inlands Södre härad, nordöstra delen. ] SvK 
112, Bohuslän L3.

Ahlberg, Hakon 1996: Dalarnas kyrkor i ord och bild. Skrifter från Västerås 
stift 1996:6. (Falun: Kronvall Information.)

Ahnlund, Mats 1992: »Kyrkobyggmästaren Johan Nordell«, s. 137-146 i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift 22 1991. Övre Norrlands kyrkor. (Stock
holm. )

Ahrén, Magnus m.fl. 1991: »Kyrkornas uppbyggnad«, s. 125-173 i Nygo
tiska kyrkor i Skåne. Utveckling i form, material och konstruktion 
1840-1910, 1991. Red. Olof Anteil. (Stockholm: Konsthögskolans arki
tekturskola.)

von Ajkay, Anna 1981: » A. E. Melander. En arkitekt under stilsökandets peri
od 1875-1909 «, s. 80-103 i Stenstadens arkitekter. Sju studier över arki
tekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms 
innerstad 1830-1930, 1981. Red. Thomas Hall. Stockholms universitets 
forskningsprojekt Svensk stadsmiljö, byggande och boende under de senas
te hundra åren. (Stockholm: Akademilitteratur.)

Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig befallning samman
fattade af Kongi. Öfverintendents-Embetet, 1887. (Stockholm.)

Alm, Göran 1974: Enkel men värdig. Metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige 
1869-1910. Diss. Stockholms univ. (Stockholm: Nya bokförlags aktiebo
laget.)

Alm, Göran 2003: »Kyrkobyggandet i Sverige 1865-1910«, s. 282-293 i 
Oloph Bexell 2003: Sveriges kyrkohistoria 7. Folkväckelsens och kyrko- 
förnyelsens tid. (Stockholm: Verbum.)

Andersson, Bengt 1973: Västra Torsås kyrka i8y3~i9y3. Minnesskrift. Vägl.
Andersson, Bengt 1986: Hinneryds kyrka 1886-1986. Minnesskrift. Vägl.
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1991. (Halmstad: Stiftelsen Hallands länsmuseer.)
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16. Karda, Sm, ritning 1873. ATA: Kb-ritn. Kärda Sm K i84:z.
17. Hånger, Sm, ritning 1875. ATA: Kb-ritn. Hånger Sm H zzz:i.
18. Alternativprojekt till mindre landskyrkor av sten, signerad av J. F. Åbom 1883. 

Foto i SvK:s arkiv: opubl. monogr., Hall, Öknebo härad (manuskript till Grim- 
hammar 1975).

19. Häggesled, Vg, gamla kyrkan och klockstapeln inför rivningen. Foto Karl Svens
son 1868, ATA: Ämb-fotogr.

zo. Södervidinge, Sk 1870, detalj av nordfasaden när putsen tillfälligt är avlägsnad.
Foto Harald Olsson 1951, ATA: Ämb-fotogr. 

zi. Skinnskatteberg, Vs 1866, långhusvinden sedd mot väster. Foto JL Z003. 
zz a-b. Karta över träkyrkor byggda 1850-1890, (se förteckning i tab. 6) och kar

ta över murade kyrkor från samma tid. Markus Dahlberg, RAÄ.
2.3. Torp, Bo 1871, ventilationsöppning i innertaket. Foto JL Z005.
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zą. Tvååker, Ha 1853, ritning av J. F. Åbom 1850, detalj. ATA: Kb-ritn. T 156:1. 
2 5. Tvååker, Ha 18 5 3, interiör mot öster efter förändring 1893. Foto Mathilda Ran

ch, Varberg, omkr. 1900. Efter äldre vykort i ATA: Ämb-fotogr.
26. Tvååker, Ha 18 5 3, interiör mot öster efter förändring 1930. Foto 1952., ATA: 

Kb-fotogr.
27. Tvååker, Ha 18 5 3, interiör mot öster efter förändring 1953. Foto Gilbert Alve- 

gård, Göteborg, 1953, ATA: Kb-fotogr.
28. Näsum, Sk 1871, interiör mot öster efter förändring 1961. Foto JL 1999.
29. Revsund, Jä 1876, interiör mot öster efter förändring 1927. Foto JL 2002.

Kap. 3. Läge
30. Trollhättan, Vg 18 62, landskapsvy. Foto omkr. 1900. Efter äldre vykort i SvK:s 

arkiv.
31. Utsikt över Jönköping med Sofiakyrkan t.v. Foto omkr. 1900. Efter äldre vykort 

i SvK:s arkiv.
32. Dalstorps kyrka, Vg 1880, flygbild före branden 1962. Foto Aerofoto, Vetlanda. 

Efter äldre vykort i SvK:s arkiv, Müllers samling.
33. Planritningar med vanliga lägen för ingångar. Principskiss JL.
34. Ullervad, Vg 1861, interiör mot altaret i öster. Foto JL 2002.
35. Hassle, Vg 1879, interiör mot altaret i väster. Foto JL 2002.

Kap. 4. Storlek och planform
36. Principskiss över hur kyrkorna kan variera i storlek. Brismene Vg, Hangelösa 

Vg och Älmeboda Sm, ritade i samma skala. JL.
37 a-h. Principskiss över planformer: långkyrka (a, b, f), - tvärkyrka (e, g), - 

centralkyrka (d, h) - korskyrka (a-e), - latinsk korsplan (a-b), - grekisk kor- 
splan (d-e), - långhuskyrka (f), - tvärhuskyrka (g), - oktogonal kyrka (h). JL.

38 a-k. Principskiss över den här använda betydelsen av långskepp (ls) och tvärs
kepp (ts) resp. långhus (lh) och tvärhus (th) samt korsarmar (ka). JL.

39 a-s. Principskiss över olika planformsvarianter: a. asymmetrisk tillbyggnad där 
altaret flyttas till ny och från korsarmen mera synlig plats, - b. grekisk korsplan 
med tresidig östavslutning, - c. kryssformat kyrkorum, - d. centralkyrka med 
antydd korsform, - e. korskyrka med centrerade och grunda korsarmar, - f. L- 
format kyrkorum, - g. tvärkyrka, - h. T-korsplan, - i. latinsk korsplan, - j. latinsk 
korsplan där östra korsarmen är smalare för att tydligare forma ett kor, - 
k. centralkyrka med kvadratisk plan, -1. centralkyrka med oktogonal plan och 
sidoskepp kring förhöjt mittrum, - m. centralkyrka med hexagonal och, genom 
trapphusens placering, stjärnformad plan samt förhöjt mittrum, - n. kyrka med 
små och centrerade korsarmar, - o. treskeppig korskyrka där sidoläktare lyfter 
fram mittskeppet och tvärskeppet som ett sammanhängande rum, - p. treskep
pig korskyrka med sidoskepp även i korsarmarna, - q. komplement av ny kor- 
sarm och ny och mera synlig plats för altaret, - r. treskeppig korskyrka där kor
sarmarna inte betonas, - s. treskeppig korskyrka där traven öster om tvärskep
pet endast till sin övre del öppnar sig mot kyrkorummet medan nedre delen 
avskiljs till sakristia. JL.

40. Vallösa (Sjörups nya), Sk 1882, exteriör. Foto JL 2002.
41. Lindome, Ha 1884, interiör. Foto Knud Sörensen 1927, ATA: Ämb. fotogr.
42. Principskiss över två utvidgningsmetoder. Långhuset utvidgas asymmetriskt 

mot norr (Farstorp Sk). Koret rivs och ersätts av ett symmetriskt tvärskepp (Oxie 
Sk.) JL.

43. Holmestad, Vg 1875, interiör. Foto JL 2002.
44. Hällaryd, Bl 1878, exteriör. Foto JL 1999.

Kap. 3. Sakristians problem
45 a-i. Principskiss över sakristiebyggnadens placering: a. traditionell, asymmet

riskt placerad norrsakristia, - b. spegelvänd placering, t.ex. när södra sidan var 
mera skymd från vägen än den norra, — c. spegelvänd placering när altaret lades
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i väster, - d. sakristia mitt på norra sidan, - e. sakristia och vapenhus lagda sym
metriskt på var sida om långhuset, - f. sakristia och förråd lagda symmetriskt på 
var sida om koret. - g. sakristia och förråd lagda symmetriskt på var sida om 
tornet, - h. östsakristia, - i. asymmetriska norrsakristior, låg vanligen vid lång
husets ena sida, inte korets. JL.

46 a-b. Sakristiebyggnader av traditionell form och med de vanligaste placeringarna. 
Östsakristior (t.v) motsvarar många gånger i form och storlek norrsakristior 
(t.h.). Principskiss JL.

47 a-b. Sakristiebyggnader av vanlig typ under 1800-talets förra hälft och mitt, låg 
(ovan) resp. hög (nedan) östsakristia. JL.

48. Folkärna, Dr 1853, interiör. Foto Göran Lindahl 1965.
49. Utby, Vg 1872, vy uppåt åt väster från sakristian bakom altaret. FotoJL 2002.

Kap. 6. Korets utformning
50 a-b. Principskiss över korbyggnader som fungerar som kor (t.v.) resp. som sak

ristia (t.h.). JL.
51 a-b. Principskiss över kyrkor där koret utgör en egen byggnadskropp resp. där 

koret är integrerat i långhuset, s.k. salkyrka. JL.
52 a-b. Principskiss över hur kyrkor med smalare kor omvandlats till salkyrkor. 

Ibland har man nöjt sig med att bredda korbågen (t.v.) men ofta har koret rivits 
och långhuset förlängts åt öster (t.h.). JL.

5 3 a-b. Principskiss över kor som har formats på andra sätt än som lägre och sma
lare vidbyggnader. Korskyrka där östra korsarmen utgör kor (t.v.). Treskeppig 
kyrka där mittskeppets östra travé utgör kor (t.h.). Principskiss JL.

54. Ravlunda Sk, interiör från norra korsarmen mot predikstolen. Foto JL 2003.
55 a-i. Principskiss över salkyrkor med olika östavslutning: a. fullbred rundad, -

b. rundad med litet murindrag, - c. tresidig med grund form som följer en åtta- 
hörning (se e), - d. tresidig med djup form som följer en sexhörning (se g), - 
e. takplan till c med regelbunden avvalmning - f. takplan till c med rak linje mot 
avvalmningen som är oregelbunden, - g. takplan till d med rak linje mot avval- 
mningen som är regelbunden, - h. femsidig avslutning i träkyrka, - i. femsidig 
avslutning i stenkyrka med strävpelare. JL.

56. Lindberg, Ha 1853, exteriör. FotoJL 1998.
57. Lindberg, Ha 1853, interiör. FotoJL 1998.
5 8. Karta över utbredningen av salkyrkor med rundad eller polygonal östavslutning

1810-1849 resp. 1850-1890. Mörk symbol anger sådana som hör till någon 
av de typer som är beskrivna i texten. Ljus symbol markerar andra. Markus 
Dahlberg, RAÄ.

59. Bredaryd, Sm 1863, exteriör. Foto JL 2003.
60. Forsheda, Sm 1866, interiör. FotoJL 2003.
61. Häggesled, Vg, förslagsritning till ny kyrka av J. Hellström 1852. ATA: Kb- 

ritn. H 233:1.
62. Häggesled, Vg, den 1853 fastställda ritningen, bearbetad vid ÖIÄ, sannolikt av 

Albert Törnqvist. ATA: Kb-ritn. H 23 3 :2.
63. Häggesled, Vg 1869, exteriör. FotoJL 2002.
64. Häggesled, Vg 1869, interiör. FotoJL 2002.
6 5. Fjärestad, Sk 1863, flygbild. Foto AB Stockholms Aero. Efter äldre vykort i SvK:s

arkiv.
66. Sjötofta, Vg, den år 1850 av Kungl. Maj:t gillade ritningen, detalj. ATA: Kb- 

ritn. S 66:1.
67. Sjötofta, Vg, den 1853 uppförda kyrkan, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. 

S 66:5.
68. Sjötofta, Vg 1853, interiör. Foto omkr. 1900, ATA: Ämb-fotogr.
69. Sjötofta, Vg 1853, exteriör. Foto Sverker Michélsen 1997, SvK:s arkiv.
70. Marby nya, Jä 18 66, interiör. FotoJL 2002.
71. Rakavslutad salkyrka och östsakristia med resp. utan plats för sidofönster. Prin

cipskiss JL.
72. Trässberg, Vg 1857, exteriör. FotoJL 2002.
73. Trässberg, Vg 1857, interiör. FotoJL 2002.
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74. Trävattna, Vg 1854, exteriör. Foto JL 200 2.
75. Trävattna, Vg 1854, interiör. Foto JL 2002.
76 a-c. Invändiga kor, skapade genom inbyggnader för bl.a. sakristia:

a. altarrum mellan låga kurer (Halmstad, Sk 1863 ) - b. portikliknande över
byggnad ovanför altarrummet med läktare på sidorna (Vårvik, Ds 1846) -
c. inbyggnader som reser sig upp till innertaket (Högerud, Vr 1867). Skiss JL.

77. Lidens nya, Me 1858, interiör. Foto Henrik Cornell 1925, ATA: Ämb- 
fotogr.

78. Skillingmark, Vr, korpartiets utformning mellan ombyggnaderna 1880 och 
1939. Rekonstruktionsskiss JL efter ATA: Kb-fotogr. före 1939.

79. Hägerstads nya, Ög 1856, interiör. Foto JL 1999.
80. Svinhult, Ög 1876, exteriör av korpartiet. Foto JL 1999.
81. Svinhult, Ög 1876, interiör. Foto JL 1999.
82. Färgelanda, Ds 1870, interiör. Foto JL 2005.
83. Markaryd, Sm 1855, interiör med fönster i väggen mot sakristian. Foto JL 

2003.
84. Sluten resp. öppen korbyggnad: a. sluten korbyggnad, använd som sakristia, -

b. öppen korbyggnad som avskärmas till sakristia, - c. öppen korbyggnad som 
helt används som altarrum. Principskiss JL.

85 a-e. I en öppen korbyggnad kunde golvytan användas: a-c. helt till sakristia, -
d. delvis till sakristia eller - e. inte alls som sakristia. Skärmväggen kunde vara 
placerad: a. i bågöppningens framkant, - b. i dess mitt, - c. i dess bortre del eller 
- d. indragen i korbyggnaden. Principskiss JL.

86 a-h. Korbyggnaderna kan indelas efter planform: a. rätvinklig, rektangulär - 
b. rundad, halvcirkulär, - c. tresidig, proportionerad som en halv sexhörning, -
d. inre rundning med raka yttersidor, - e. femsidig, proportionerad som en halv 
oktogon, - f. femsidig, proportionerad som drygt en halv oktogon, - g. femsi
dig, proportionerad som halv tiohörning, - h. tvåledad korbyggnad. Principskiss 
JL.

87. Plan, fasad och sektion av korbyggnad som är rätvinklig (t.v.), polygonal (mit
ten) resp. rundad (t.h.). Principskiss JL.

88. Marby nya, Jä 1866, interiör av sakristian. Foto JL 2002.
89. S:ta Birgittas kapell i Göteborg, Vg 1857, interiör. Foto omkr. 1910, ATA: 

Ämb-fotogr.
90. Häglinge, Sk 1877, exteriör. Foto JL 2003.
91. Ausås, Sk 1858, ritning signerad av J. Hallberg. ATA: Ämb-fotogr.
92. Västra Skrävlinge, Sk 1863, exteriör från öster. Foto JL 2000.
93. Korbyggnad där pilastrar i det inre nedtonar den rundade formen (Drev-Hor- 

naryd, Sm 1867). Skiss JL.

Kap. 7. Innertak, dekor, bänkar och annan inredning
94 a-h. Innertak av trä: a. tunnvalv, - b. tredingstak, - c. femsidigt innertak, - 

d. vinklat innertak, - e. fyrsidigt innertak, - f. plant innertak, - g. öppen takstol, 
- h. spetsbågigt tunnvalv. Principskiss JL.

95. Tådene, Vg 1880, innertaket. Foto JL 2002.
96. Takstol och innertak. Ett tredingstak kunde, till skillnad från tunnvalv fästas 

direkt mot takstolen utan extra bärande delar. Principskiss JL.
97. Österplana, Vg 1877, ritning till detaljer. ATA: Kb-ritn. Ö 67:3.
98. Södra Möckleby, Öl 1851, interiör. Foto JL 2004.
99 a-d. Takfotens utformning: a. en kraftig, profilerad taklist döljer takfoten, - 

b. tredingstakets sidor följer inte takstolen, - c. sidornas nedre del följer inte tak
stolen och innertaket får fem sidor, - d. takstolen lämnas öppen vid takfoten och 
snidas på dekorativt sätt. Principskiss JL.

100. Smedby, Öl 1853, interiör mot väster. JL efter foto av Alfred Edle 1931, SvK:s 
arkiv.

101. Tranås, Sk 1881, interiör mot väster. Foto JL 2002.
102. Principskiss över vinklat respektive fyrsidigt innertak. JL.
103. Fjärestad, Sk 1863, interiör mot väster. Foto JL 2003.
104. Ingelstorp, Sk 1874, interiör mot väster. Foto JL 2002.
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105 a-c- Olika typer av arkader med smala träpelare: a. rak avtäckning, - 
b. antydd bågform genom snedsträvor, - c. antydd bågform genom dekorativa 
konsoler. Principskiss JL.

106. Häglinge, Sk 1877, interiör. Foto JL 2003.
107. Principskiss av treskeppigt kyrkorum med träpelare i tvärsnitt. JL.
108 a-b. Serlianamotivet. Principskiss JL.
109. Bräkne-Hoby, Bl 1872, interiör. Foto JL 1999.
no. Bräkne-Hoby, Bl 1872, norra läktaren mot öster. Foto JL 1999.
in. Tådene, Vg 1880, innerdörrar. Foto JL 2002.
112. Boda, Dr 1850, korets valv. Foto JL 2001.
113 a-b. Sluten och öppen bänkinredning. Principskiss JL, den senare efter Edel- 

svärd 1859.
114. Gudmuntorp, Sk 18 61, interiör mot väster. Foto JL 2000.
115. Näskott, Jä 1878, öppen bänkinredning. FotoJL 1996.
116. Utby, Vg 1872, öppen bänkinredning. FotoJL 2002.
117. Vistorp, Vg 1882, öppen bänkinredning. FotoJL 2002.
118. Källstad, Ög 1869, öppen bänkinredning. FotoJL 1999.
119. Vreten, Vg 1873, öppen bänkinredning. FotoJL 2002.
120. Ignaberga nya, Sk 1887, öppen bänkinredning. FotoJL 1999.
121. Värnamo, Sm 1874, öppen bänkinredning. FotoJL 2003.
122. Norra Vånga, Vg 1876, öppen bänkinredning. Foto JL 2002.
123. Forsheda, Sm 1866, sluten bänkinredning. FotoJL 2003.
124. Kville, Bo 1865, sluten bänkinredning på södra läktaren. Foto 2005.
125. Ingelstorp, Sk 1874, sluten bänkinredning. FotoJL 2002.
126. Torp, Bo 1871, interiör. Foto Fr. Cramér 1918, ATA: Ämb-fotogr.
127. Arrie, Sk 1890, interiör. FotoJL 2002
128. Färgelanda, Ds 1870, altarring. FotoJL 2005.
129. Tråvad, Vg 1873, altarring. FotoJL 2002.
130. Hinneryd, Sm 1885, läktarbarriär. FotoJL 2003.
131. Björnekulla, Sk 1889, interiör mot väster. FotoJL 2000.
132. Lane-Ryr, Bo 1874, ritning till predikstol och nummertavla, signerad av Albert 

Törnqvist 1869. ATA: Kb-ritn. L 14:2.
133. Kville, Bo 18 6 5, predikstol. Foto JL 200 5.
134. Norra Vånga, Vg 1876, predikstol. FotoJL 2002.
135. Färgelanda, Ds 1870, dopfunt. FotoJL 2005.
136. Årstad, Ha 1890, ritning av Claes Grundström 1887 till byggnadsdetaljer och 

inredning. ATA: Kb-ritn. Å 26:10.

Kap. 8. Fönster och fasader
137 a—e. Olika sätt att trots sidoläktare inte dela fasaden i våningar: a. läktaren lig

ger helt innanför fönstren och delar inte av dem, - b. fönstren delas endast av en 
bred tvärslå eller ett blint parti, - c. den ena våningens fönster dominerar, - 
d. fönstren över och under läktaren har helt olika karaktär, - e. blinderingar, 
gavelrösten och trapphusfönster mellan våningarna förskjuter våningsrytmen 
(Sävare, Vg 1884). Principskiss JL.

138. Erska, Vg 1887, interiör. FotoJL 2002.
139 a-e. Fönstergrupper: a. tvådelat fönster med bred mittpost, - b. tvådelat föns

ter eller parställt fönster utan samlande yttre omfattning, - c-e. olika tredelade 
fönster eller trefönstergrupper, med eller utan yttre omfattning och med mellersta 
fönstret högre än de andra. Principskiss JL.

140. Ask, Sk 1877, exteriör. FotoJL 2000.
141. Skönsmon, Me 1889, fasaddetalj. FotoJL 2001.
142. Marieby, Jä 1890, norra korsarmens gavel. FotoJL 1996.
143. Västra Vram, Sk 1869, södra korsarmens gavel. FotoJL 1999.
144. Solberga, Sk 1866, fasaddetalj. FotoJL 2000.
145. Katslösa, Sk 1870, fönsterdetalj. FotoJL 2000.
146 a-h. Principskiss över hur träfönster i klassicistiskt präglade kyrkor blev rika

re, troligen efter förebild av gjutjärnsfönstren. JL.
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147- Öttum, Vg 187 2, blyertsteckning på bräda i taket ovanför klockrummet. Foto 
JL 2002.

148. Åtvids stora, Ög 18 8 4, glasmålning i ett av långhusfönstren. Foto JL 19 9 9.
149. Ringamåla, Bl 1883, exteriör. Foto Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stock

holm, omkr. 1900. Efter äldre vykort i SvK:s arkiv.
150. Södra Kedum, Vg 1889, fasaddetalj. Foto JL 2002.
151. Forsheda, Sm 1866, tornportalen. Foto JL 2003.
152. Larv, Vg 1865, långhusets sydportal. Foto JL 2002.
153. Sandby, Öl i860, långhusets sydportal. Foto JL 2004.
154. Ask, Sk 1877, tornportalen. Foto JL 2000.
155. Näsum, Sk 1871, långhusets nordportal. Foto JL 1999.
156. Västra Skrävlinge, Sk 1863, tornportalen. Foto JL 2000.
157. Vistorp, Vg 1882, tornportalen. Foto JL 2002.
158. Sjögestad, Ög 1862, tornportalen. Foto JL 2003.
159. Bräkne-Hoby, Bl 18 7 2, tornets nedre del och portal från väster. Foto JL 19 9 9.
160. Västerstad, Sk 1878, södra korsarmens gavel med portal från söder. Foto JL 

2002.
161. Rogsta, Hs 1858, del av sydfasaden. Foto JL 2001.
162. Kärda, Sm 1876, inskriftstavla över västportalen. Foto JL 2003.
163 a-1. Taklister, olika typer: a. klassicistisk profilerad taklist, - b. strömskift, -

c. rundbågsfris, - d. spetsbågsfris, - e. bågfris med fotlist, - f. rakspetsig bågfris, 
- g. sågfris, - h. avtrappad fris, - i. konsolfris, - j. tandsnitt, - k. klättrande fris 
på gavelröste, -1. fris på gavelröste, vinklad efter taklutningen. Principskiss JL.

164. Västra Skrävlinge, Sk 1863, taklist på koret. Foto JL 2000.
165. Trässberg, Vg 18 5 7, taklist. Foto JL 2002.
166. Larv, Vg 1865, taklist. Foto JL 2002.
167. Trävattna, Vg 1854, taklist. Foto JL 2002.
168. Häggesled,Vg 1869, taklist. Foto JL 2002.
169 a-c. Principskiss över takresning: a. En vanlig proportionering, där måttet från 

ena yttersidans nedre del till långhusets mitt motsvarar vägghöjden. Måttet till 
andra yttersidan mottsvarar måttet från samma punkt till taknocken. - b. I någ
ra kyrkor med låg takresning är sidoväggarna desto högre. - c. I kyrkor med hög 
takresning kan sidoväggarna vara låga. JL.

170. Björnekulla, Sk 1889, exteriör. Foto Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stock
holm, omkr. 1900. Efter äldre vykort i SvK:s arkiv.

171. Principskiss över hur takvinkeln kan variera i samma byggnad. JL.
172 a-j. Principskiss över gavelrösten, flertalet uppdragna ovanför taket och med 

olika utformad gavelkam: a. röste där yttertaket överkragar gaveln, - b. trapp
gavel, — c. trappgavel, utkragad framför takfoten, — d. sluttande gavelkam, —
e. sluttande gavelkam med uppdragen och fialkrönt hörnpilaster, - f. sluttande 
gavelkam med uppdragen hörnpilaster, - g. sluttande gavelkam med tinne vid 
takfoten, - h. samma som föregående men tinnen minskad till mindre för- 
kroppning, - i. sluttande gavelkam med tinne vid takfoten och taknocken, -
j. gavelröste utan kam men med tinnar vid takfoten och taknocken. JL.

173. Gavelkam som endast reser sig som en ås i takfallet. Principskiss JL.

Kap. 9. Torn
174 a-b. Torn, på vanligt sätt ställt mitt för långhusets kortsida (t.v.), resp. torn, 

ställt i kyrkans ena hörn (t.h.). Principskiss JL.
175. Centralkyrka med marktorn (Gladhammar, Sm). JL.
176 a-f. Andra alternativ till torn vid västgaveln: a. östtorn över koret (S. Kedum, 

Vg), - b. gaveltorn kringbyggt av långhuset (Skallmeja, Vg), - c. kyrka utan 
torn, rivna kyrkans klockstapel fortsätter att användas (Blidö, Up), - d. central
torn över långkyrka (Bodum, Ån), - e. klockgalge och takryttare (Vinköl, Vg), 
- f. centraltorn över centralkyrka (Gällivare, La). Principskiss JL.

177. Marby nya, Jä 1866, tornkroppens avtrappning. Foto JL 2002.
178. Tranås, Sk 1881, exteriör från sydöst. Foto Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, 

Stockholm, omkr. 1900. Efter äldre vykort i SvK:s arkiv.
179. Olika typer av ljudgluggar. Principskiss JL.
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180. Olika typer av tornkrön. Principskiss JL.
181. Bjärklunda kyrka, Vg, byggd 1781, försågs 1861 med torn. FotoJL 2004.
182. Tryserum, Sm, byggd 1784. Foto Almquist & Cöster, Flelsingborg. Efter äldre 

vykort i SvK:s arkiv.
183. Aspö, Bl 1890, exteriör. Foto E. Zetterberg 1918, ATA: Ämb-fotogr.

Kap. 10. Exempelsamling
184. Gärdserum, Sm 1853, exteriör från sydväst. Foto före 1915, ATA: Ämb- 

fotogr.
185. Gärdserum, Sm 1853, interiör mot öster. Foto Johan E. Thorin, Åtvidaberg, 

före 1915, ATA: Ämb-fotogr.
186. Gärdserum, Sm 18 53, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. G 131:1 och 15.
187. Lekvattnet, Vr 18 5 3, exteriör från sydväst. Foto före 1912. Efter äldre vykort, 

ATA: Ämb-fotogr.
18 8. Lekvattnet, Vr 18 5 3, interiör mot öster. Foto Gustaf Reimers före 1933, ATA: 

Ämb-fotogr.
189. Lekvattnet, Vr 1853, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. L 33:3.
190. Ritning till kapell i Lekvattnet och Bogen av Carl Sahlin, 1840-talets mitt. ATA: 

Kb-ritn. L 33:1.
191. Ritning till kapell i Lekvattnet avj. F. Åbom 1849. ATA: Kb-ritn. L 33:2.
192. Råneå, Nb 1857, exteriör från sydöst. Foto Bertil Berthelson 1939, ATA: 

Ämb-fotogr.
193. Råneå, Nb 1857, exterör från nordväst. Foto Bo Hellman 1941, ATA: Ämb- 

fotogr.
194. Råneå, Nb 1857, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. RgS^.
195. Råneå, Nb 18 5 7, interiör. Foto Hildur Sjöberg, Råneå, mellan 192 8 och r 9 5 7, 

ATA: Ämb-fotogr.
196. Ucklum, Bo 1859, exteriör från sydöst. Foto JL 2004.
197. Ucklum, Bo 1859, interiör mot öster. Foto JL 2004.
198. Ucklum, Bo 1859, plan. JL efter uppmätning i SvK:s arkiv.
199. Trollhättan, Vg 1862, exteriör. FotoJL 2002.
200. Trollhättan, Vg 1862, interiör. Foto omkr. 1900, ATA: Ämb-fotogr.
201. Trollhättan, Vg 1862, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. T 111:32.
202. Kyrkhult, Bl 1865, exteriör från nordöst. FotoJL 1999.
203. Kyrkhult, Bl 1865, interiör, detalj visande södra sidoskeppet och väggmål

ningar i mittskeppet. FotoJL 1999.
204. Kyrkhult, Bl 1865, plan. JL efter Anderson W. 1941 s. 74.
205. Skinnskatteberg, Vs 1866, exteriör från sydöst. FotoJL 2003.
206. Skinnskatteberg, Vs 1866, interiör mot nordväst. Foto JL 2003.
207. Skinnskatteberg, Vs 1866, exteriör från norr. FotoJL 2003.
208. Skinnskatteberg, Vs 1866, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. S 108:10.
209. Marsvinsholm, Sk 1867, exteriör av tornet från sydöst. FotoJL 2000.
210. Marsvinsholm, Sk 1867, exteriör av koret från söder. Foto JL 2000.
2 ii. Marsvinsholm, Sk 1867, interiör mot öster. FotoJL 2000.
212. Marsvinsholm, Sk 1867, interiör, detalj av norra sidoläktaren. FotoJL 2000.
213. Marsvinsholm, Sk 1867, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. M 53:8.
214. Almesåkra, Sm 1869, exteriör från nordost. FotoJL 1999.
215. Almesåkra, Sm 1869, interiör mot öster. Foto JL 1999.
216. Almesåkra, Sm 1869, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. A 27:22.
217. Blidsberg, Vg 1869, exteriör från sydväst. FotoJL 2002.
218. Blidsberg, Vg 1869, exteriör från nordöst. FotoJL 2002.
219. Blidsberg, Vg 18 69, interiör mot öster. Foto Anders Roland 1914, ATA: Ämb- 

fotogr.
220. Blidsberg, Sm 1869, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. B 99:4.
221. Blåvik, Ög 18 7 3, exteriör. Foto JL 200 3.
222. Blåvik, Ög 1873, interiör, detalj av altaranordningen. FotoJL 2003.
223. Blåvik, Ög 1873, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. B 102:7.
224. Blåvik, Ög, ritning till kyrkan, gillad av Kungl. Maj:t 1868. ATA: Kb-ritn.

B 102:1.
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Z2J- Hököpinge, Sk 1873, exteriör från nordöst. Foto JL zooo.
226. Hököpinge, Sk 1873, interiör mot öster. Foto JL 2000.
227. Hököpinge, Sk 1873, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. H 306:3.
228. Värnamo, Sm 1874, exteriör från sydöst. Foto Bertil Arnell 1976, SvK:s arkiv.
229. Värnamo, Sm 1874, interiör mot öster. Foto JL 2003.
230. Värnamo, Sm 1874, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. V 192:12.
231. Nosaby, Sk 1875, exteriör från nordöst. Foto JL 1999.
232. Nosaby, Sk 1875, interiör mot öster. Foto JL 1999.
233. Nosaby, Sk 1875, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. N 60:3.
234. Beateberg, Vg 1880, exteriör från sydöst. Foto Göran Lindahl 1982.
235. Beateberg, Vg 1880, detalj av murverket. Foto JL 2002.
236. Beateberg, Vg 1880, interiör mot norr. Foto JL 2002.
237. Beateberg, Vg 1880, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. B 21:10.
238. Höja, Sk 1882, exteriör från nordöst. Foto JL 2000.
239. Höja, Sk 1882, interiör av södra sidoskeppet mot öster. Foto JL 2000.
240. Höja, Sk 1882, exteriör av kyrkans västparti. Foto JL 2000.
241. Höja, Sk 1882, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. H 304:14.
242. Eriksbergs nya, Vg 1885, exteriör från nordväst. Foto JL 1997.
243. Eriksbergs nya, Vg 18 8 5, interiör mot öster. Foto JL 19 9 7.
244. Eriksbergs nya, Vg 1885, interiör mot väster. Foto JL 1997.
245. Eriksbergs nya, Vg 1885, plan. JL efter ATA: Kb-ritn. E 62:1.
246. Nykyrka, Vg 1887, exteriör från sydöst. Foto JL 1997.
247. Nykyrka, Vg 1887, interiör mot öster. Foto Göran Lindahl 1997.
248. Nykyrka, Vg 1887, plan. JL efter Åman & Järnfeldt-Carlsson 1999 s. 67.
249. Nykyrka, Vg, gamla kyrkan från sydöst, riven 1887. Teckning av Ernst Wen- 

nerblad 1880. Efter Wennerblad 1902 pl. 258.

Kap. ii. Diskussion och slutsatser
250. Enåker, Up, västportal i tornet från 1855. Foto JL 2002.
251. Altuna, Up 1850, långhusets sydportal. Foto JL 2002.
252. Torstuna, Up 1795, långhusets sydportal. Foto JL 2002.
253. Tärna, Up, västportal i tornet från 1898. Foto JL 2002.
254. Ödsmål, Bo 18 66, exteriör. Foto JL 2004.
255. Östra Tollstad, Ög 1886, interiör. Foto JL 2003.
256. Lilla Beddinge, Sk 1880, invändig portal under västläktaren. Foto JL 2000.
257. Forsheda, Sm 1866, exteriör. Foto JL 2003.
258. Norra Vånga, Vg 1876, exteriördetalj. Foto JL 2002.
259. S:t Johannes i Stockholm, Up 1890, exteriördetalj. Foto JL 2002.
260. Tvååker, Ha 1853, den 1850 fastställda ritningen, signerad av J. F. Åbom, 

detalj visande västfasaden. ATA: Kb-ritn. 156:1.
261. Tvååker, Ha 1853, alternativt förslag till tornkrön av förste lantmätare J. S. 

Wallmark i Tvååker. Efter Jansson 1959 s. 26.
262. Tvååker, Ha 1853, västfasaden, uppmätning av Gustav Holmdahl 1909. 

ATA: Kb-ritn. 156:9.
263. Kristinehamn, Vr, ritning av C. G. Brunius 1846, återgiven i Brunius i860, 

detalj av västfasaden. Efter Grandien 1974 s. 410.
264. Brøns, Sønderjylland, det senmedeltida tornet. Teckning av Heinrich Hansen 

1858, detalj. Efter Mokke & Møller 1957 s. 1221
265. Tvååker, Ha 1853, exteriör. Foto Bertil Arnell ca 1980, SvK:s arkiv.
266. Karta över Sverige med landskapens namn och deras förkortningar.
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Register

Registret omfattar orter och personer som nämns i text, noter eller 
bilagor. Undantagna är sådana som endast återfinns i förteckningen 
över byggmästare och entreprenörer i tab. 5. Asterisk hänvisar till 
figurtext.

A
Adelsnäs Ög 195 
Adelswärd, Erik Seth

195

Adelsö Up 108 
Agunnaryd Sm 31,190, 

2.62, 272 
Alboga Vg 120 
Alböke Öl 84, 107,

264, 272, 279 
Algutsrum Öl 272,282 
Almesåkra Sm 86,140, 

157,174, 176, 183, 
210-211, *210,
*211, 239, 262, 272 

Almundsryd Sm 8 3 
AlnöMe 51,260,274 
Alsike Up 107 
Akuna Up 53,55,169, 

*232, 262, 274 
AmbjörnarpVg 38,103 
Andersson, Gustaf, 

Varola 100, *101, 
273,274

Andersson, Johannes, 
Mjöbäck 96, 152 

Andersson, Nils, Malmö 
226, 271 

Andersson, Olof, 
Humslid 28

Andersson, S., Uddevalla 
36, 37, *37, 38 

Anderstorp Sm 262, 
269, 272 

Andrarum Sk 70 
Annefors Hs 150,174, 

260,276 
Annerstad Sm 8 5 
AppunaÖg 78,114,

120, 130, 131,141, 
161, 264 

Arbrå Hs 69 
Arlöv Sk 147 
Arrie Sk *148, 261, 

271, 280
Arvidsjaur La 265 
Asarum Bl 204,265 
Ask Sk 44, *159, *167, 

261
Asker Nä 281 
Askeryd Sm 70 
Askim Vg 27,142,263, 

273,278
Askum Bo 73,133,

146, 157, 165, 191,
259, 270, 2.74, 2.78

Asmundtorp Sk 132,
179

Aspö Bl 62, 83, 165, 
175, *i89, 190, 259, 
266, 278 

Augerum Bl 281 
Ausås Sk n 6, *117,

261, 280

B
Backa Bo 101,259,

273
Baldringe Sk 281 
Balingsta Up 11,30,

51, 162, 165, 170, 
219, 262, 274, 278 

Balkåkra Sk 209, 266 
Ballum, Sønderjylland 

190
Bankeryd Sm 105,114,

262, 272
Barkeryd Sm 92, 179

Barsta Ån 125 
Beateberg Vg 17,40, 

62, 72, 150,151, 
160,161, 221-224, 
*222, *223, 240, 
263,273 

Berghem Vg 99 
Bergoltz, Ralph 204 
Bergström, Fredrik 

Dominianus 211, 
223, 271, 272, 273 

Berlin, Friedrich Wer- 
dersche Kirche 104,
195

- S:t Petrikirche (Berlin- 
Mitte) 195 

Bexell, Oloph 17 
Billeberga Sk 101,190, 

261, 271
Billinge Sk 87, 146, 

165, 261, 271 
Bingsjö Dr 260, 274, 

276
Bitterna Vg 282 
Bjurholm Ån 264, 270, 

274, 277 
Bjälbo Ög 189 
Bjärka Vg 187 
Bjärklunda Vg *188, 

282
BjörkaSk 178 
Björketorp Vg 112, 

263, 273, 278 
BjörkstaVs 108 
Björkvik Sö 67, 262, 

270, 278
Björkäng, se Töreboda 
Björna Ån 109,264, 

270, 277
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Björnekulla Sk 39, 67, 
102, 149, *149, 
*170, 173,183, 185, 
191, 224, 242, 261, 
271

Blackstad Sm 83,101 
Blidsberg Vg 44,161, 

164, 211-213, *212, 
*2.13,239,263,273 

BlidöUp 58,121,179, 
*181, 182, 262, 274,
278

Blom Carlsson, Carl 
Gustaf 97, 108, 268 

Blåvik Ög 46, 83, 107, 
150, 160,165, 
213-214, *214,
*215, 239, 265, 277,
279

Boberg, Ferdinand 268 
Boda Dr 55, 133, *140, 

260, 274, 278 
Bodin, Anders 16 
Bodum Ån 38,70,133, 

IJ3, 180, *181, 237, 
264, 270, 274, 277 

Bogen Vr 109,182,
197, 262, 265, 276 

Bollebygd Vg 98,99, 
186, 202, 272, 273,
274

Bollnäs Hs 260 
Bolmsö Sm 97,98,111, 

262, 272 
Bolstad Ds 72 
Bonderup Sk 281 
Boo Up 82 
Borg Ög 118 
Borgeby Sk 101 
Borgholm Öl 180,259 
Borgunda Vg 282 
Borgvattnet Jä 186 
Borlunda Sk 11,55,62, 

67, 140, 153) 165, 

273, 176,179, 241, 
244, 261, 266, 271 

Bosarp Sk 116, 261,
269

Bosjökloster Sk 131,
281

Boström, Ragnhild 80 
Bottnaryd Sm 70 
Brander Jonsson, Hedvig

17

Brastad Bo 29, 30, 165, 
170,190, 259, 273, 
274

Bredaryd Sm *97,98, 
262, 269, 272 

Bring, Ebbe Gustaf 152 
Brismene Vg 56, *62, 

83,263
Broddarp Vg 228 
Brogren, Carl Ludvig 

209, 271
Brunius, Carl Georg 13, 

15) 19, 33,*35)42, 
45,47, 57,66, 69,
71, *71,72, 82,92, 
106, 107, 119, 123, 
124, 131, 132,153, 
161, 165,169, 175, 
176, 185, 189, 190, 
191, 192, 202, 225, 
231, 236, 243, 244 

Brunn Vg 228 
Brunskog Vr 30,51, 

157, 181, 262, 274 
Brusewitz, Gustaf 202 
Brågarp Sk 281 
BräckeJä 53,160,274, 

276
Bräkne-Hoby Bl 28,31, 

62, 87, 133, 134,
135, *136, 139, 141, 
159, 160, *168, 169, 
174, 185, 220, 259, 
272

Brøns, Sønderjylland 
190, *242 

Brösarp Sk 281 
Burlöv Sk 147 
Burträsk Vb 69, 266 
By Dr 186 
Byske Vb 54,61,72, 

235, 157, 159, 263, 
274, 278

Båraryd Sm 105, 172, 
262, 270, 272 

Bårslöv Sk 171,261,
271, 280 

Bällefors Vg 223 
Bärfendal Bo 281 
Börringe Sk 161 
Börstig Vg 99 
Börstil Up 282 
Bösarp Sk 153,168,

172, 261, 269

C
Carlberg, Johan 268 
Carnegie, David 28 
Clason, Isak Gustaf 268 
Curman, Sigurd 14

D
Dagstorp Sk 101, 261 
Dahl, Frans Gustaf 

Abraham 205, 268 
Dahlberg, Markus 18 
Dal Ån 282 
Dala Vg 50, 263, 269, 

273,278 
Dalhem Go 108 
Dalhem Sm 67,84,

142, 262, 272 
Dals-Ed Ds 260, 274, 

280
Dalstorp Vg 51,56,

*56, 240, 263, 266 
Dalum Vg 213 
Degeberga Sk 70 
Degerfors Vb 263,275 
Dickson, James 28 
Djurröd Sk 281 
Dorotea La 265 
Dragsmark Bo 79 
Drev Sm 266 
Drev-Hornaryd Sm 

122, *123, 262, 266, 
272, 278 

Dädesjö Sm 101 
Dänningelanda Sm 266 
Döderhult Sm 262,265

E
Eckert, Fritz 268 
Edefors Nb 84,179,

261, 266, 276 
Edelsvärd, Adolf Wil

helm 15,33,34,40, 
41,42.,45,47, 104, 
108, ii6, 123, 124, 
!3°, 143, 145, 146, 
151, *154, 155, 161, 
165, 176, 203, 223, 
M2-, 2.43, 2.73

Edhem, se Vreten 
Edler, Johan, d.y. 152 
Edsvära Vg 107,185, 

263
Edåsa Vg 266 
Eisenach 19
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Ekberg, Fredrik Rein
hold 268 

Ekeby Go 108 
Ekeby Sk 101, 261,

269, 280
Ekeby Ög 214, 265 
Ekholm, Carl Fredrik 

268
Ekman, Oscar 28 
Ekman, Pehr Johan 45, 

130, 206, 207 
Eksjö Sm 67,262,272, 

280
Eldh, Albert 204 
Elfwén, Eric 195 
Engstrand, Gustaf Adolf 

2x4, 272 
Enviken Dr 30 
Enåker Up *232, 282 
Enånger Hs 260,278 
Eriksberg Vg 46, 52,

87, 140, 149, 183, 
193, 234, 226-229, 
*227, 234, 239, 263,
270, 273 

Ericson, Nils 203 
Eriksson, Oscar 268 
Eriksson, Pehr, Sandhult

98
Erikstad Ds 175,191, 

260, 274
Eringsboda Bl 108 
Erska Vg 72, 73,130, 

150, *158, 263, 273 
Esarp Sk 116, 179,

181, 261
Eskelhem Go 183 
Eskilstorp Sk 172,261,

271, 280 
Eslöv Sk 12,271 
Etelhem Go 178

F
Farstorp Sk *71,91 
Fatmomakke La 260, 

276
Feiring, Romerike no 
Feiestad Sk 281 
Fenger, Ludvig 244 
Fernlund, Siegrun 16,

30
FilipstadVr 125 
Finnekumla Vg 282 
Fischer, Randi 204

Fivelstad Og 78, 121, 
264, 280 

Fjelie Sk 175 
Fjell, Hordaland 111 
Fjälkinge Sk 70 
FjärestadSk 101/102, 

*132, 261, 270, 271, 
280

Flensburg, Wilhelm 
30

Flisby Sm 107,262,
272, 278

Fliseryd Sm 70, 282 
Flo Vg 263 
Floda Sö 17, 136, 282 
Flymen Bl 86 
Fläckebo Vs 282 
Flädie Sk 118, 147, 

169,175, 185, 191, 
242, 261, 271 

Folkärna Dr 61, * 81, 
112, 113, 135, 186, 
260, 274, 280 

Forsheda Sm 95, *97, 
*145, *167, *238, 
262, 269

Forshälla Bo 50,259, 

2-74
Foss Bo 281 
Fotskäl Vg 104, 263 
Fridhem Sm 262,265, 

276
Fridhem Vg 30,50,56, 

179, 263, 266, 273 
Friel Vg 282 
Friggeråker Vg 266 
Frillestad Sk 101,261, 

270, 280
Frillesås Ha 36, *37, 

38,118, 260, 269,
273, 274

Frinnaryd Sm 282 
Fristad Vg 29,95,263, 

266, 273
Fru Alstad Sk 102 
FryksändeVr 197,265 
Fröderyd Sm 158,262, 

272
FröjeredVg 84,107, 

263
Furuby Sm 128,161, 

210, 262, 272, 278 
Fusa, Hordaland no 
Fyrunga Vg 57,69,

230, 263, 270, 273,
279

Fågelfors Sm 161,262, 
270, 272

Fågelö Vg 263, 277,
2 79

Fårö Go 71 
Fänneslunda Vg 266 
Fänneslunda-Grovare 

Vg 118, 263, 266 
Färed Vg 282 
Färgaryd Sm 97 
FärgelandaDs 112,

*112, *148, 153, 
*154, 170, 260, 269, 
274

FässbergVg 58,165, 
174, 263, 273, 279 

Föra Öl 161 
Förkärla Bl 266,281 
Förlanda Ha 95, 260,

280
Förlösa Sm 118,126, 

183, 262, 272 
Förslöv Sk 112,165, 

175,261, 280

G
Gamleby Sm 113 
Gellerstedt, Albert 

Theodor 268 
Genarp Sk 135 
Gessie Sk 141, 185,

191, 242, 261, 271 
Gillberga Sö 190 
GillhovJä 38, 129,

160, 173, 260, 270, 
275, 276

Gingri Vg 29, 266 
Gistad Ög 120,264 
Gladhammar Sm 73, 

135, 180, “'180, 262,
270, 272, 278 

Glostorp Sk 26, 261,
271, 280 

Gnisvärd Go 125 
Gnosjö Sm 105,120,

126, 262, 270, 272, 
278

Godegård Ög 57 
Grandien, Bo 15,17 
Grevie Sk 70 
Grinneröd Bo 190,259, 

274, 280
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Grinstad Ds 281 
Grolanda Vg 282 
Grovare Vg 266 
Grundström, Claes 

*154, 2-68 
Gränna Sm 72 
Grötlingbo Go 108 
Gudmuntorp Sk n 6, 

126, 131, 142, *142, 
261, 280 

Gullarp Sk 266 
GunnarskogVr 197, 

282
Gustafsson, Evald 82 
Gåxsjöjä 46, 52, 54, 

142,162, 164, 260, 
266, 275, 276 

Gällared Gä 281 
Gällivare La 69,73, 

133, *181,260,275, 
276

GärdhemVg 118,159, 
174, 263, 265, 273 

Gärdserum Sm 81,119, 
135, 157, 162, 174, 
i83, 185, 193,194-
195, *194, *195,
202, 239, 242, 262, 
272

Gärdslösa Öl 175 
Gärdslöv Sk 281 
Görslöv Sk 281 
Göteborg Vg 28,33, 

z73,z74
- Annedalskyrkan 153
- Betlehemskyrkan 28
- Gustavi domkyrka 

48, 70, 165, 265,
266

- Haga 28,45,47,68, 
135, 146, 162, 165, 
174, 184, 202, 263, 
265, 273

- Karl Johan 72,265
- Kristine 104
- Landala 28,164,

263, 266, 277
- Oscar Fredrik 46,

179
- St. Andrew (Engelska 

kyrkan) 104,131
- S:taBirgitta 28,115, 

*117, 151,161, 162, 
181, 263, 265

- S:t Johannes 28,50, 
t42-, 147, 162,183, 
263, 265, 273

- S:t Josephs katolska
131

- S:tPauli 28,48,118, 
134, 141, 158,159,
230.263.273 

Göteryd Sm 62, 176,
190, 262, 272, 278 

Götlunda Nä 81

H
Habo Vg 135 
Hackas Jä 79, 260 
Hall, Södertälje Sö 40 
Hallander, Per August

211.272.273 
Hallaryd Sm 262 
Hallberg, J. 224,271 
Halmstad Sk 107,108,

109, *109, 182, 261, 
280

Halna Vg 228 
Hamburg, Nicolaikirche 

104
Hamburg-Altona,

St.-Johannis-kirche
242

Hammarlöv Sk 70 
Hammenhög Sk i o r, 

102,162
Hammerdal Jä 266 
Hamneda Sm 47,153, 

228
Hamra Dr 260, 270,

z74, 2.76
Hamrånge Gä 61,110, 

134, 161, 164, 173, 
175, 260, 269, 275,
278

Hanebo Hs 281 
Hangelösa Vg *62,

263, 273
Hannäs Sm 29,53,

121, 151, 185, 188, 
262, 270, 272 

Hansson, H. P. 217,
271

Harestad Bo 99, 185, 
259, 274

Hassle Vg 59, *59,
121, 134, 151, 263,
279

Hassle-Bösarp Sk 261, 
269

Hasslö Bl 259, 266 
HasslövHa 83,159, 

260, 280
Hawerman, Johan Adolf 

34, 108, 182, 210, 
244,268

Hawerman, Ludvig 40, 
186, 268

Haverö Me 116, 169, 
260, 275 

Heda Ög 71, 131 
Hede Bo 259,273,276 
Hedemora Dr 77 
Hedin, Ludvig 211,

221, 224, 268 
Helgarö Sö 282 
Helgum An 282 
Helsingborg Sk 102,

224
Hemmesdynge Sk 281 
Hemmesjö Sm 50,188,

262, 266, 272, 278 
Hemsjö Vg 119, 187,

263, 273
HemsöÅn 264,275,

z77
HerrljungaVg 116,

161, 263, 266, 269,
z73

Herrström, byggm. *35, 
216, 271

HidingeNä 28,30,
174, 2.61

Hildebrand, Hans 13 
Hille Gä 110,161,260, 

275, 278
Hinneryd Sm 62, 86, 

t2i, 133, *149, 262, 
270, 272 

Hjorted Sm 101 
Hjälmseryd Sm 112,

184, 262 
Hjärsås Sk 190 
Hjärtum Bo 80 
Hofterup Sk 153 
Högdal Bo 99, 259,

274

Holm Up 81,91 
Holmby Sk 86,122,

190, 261, 280 
Holmedal Vr 109,262,

274
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Holmestad Vg 73, *73, 
151,158,180, 2.63, 
2.70, 2.73

Holmgren, Herman The
odor 2.68

Holmgren, M. 221,271 
Holmsund Vb 28,65, 

2Ć3, 265, 274, 276, 
278

Hornaryd Sm 2 66 
Hotagen Jä 40,104,

109, 152, 260, 265,
274,275

Hovmantorp Sm 69 
Huaröd Sk 281 
Huddinge Sö 237, 282 
Hudene Vg 84,107, 

263, 279 
Hulared Vg 266 
Hult Sm 109 
Hulterstad Öl 179 
Hullsjö Sm 84,104,

107, 172, 262, 272 
Humla Vg 46, 153,213 
Hunnestad Gä 281 
Husby-Sjuhundra Up 

92
Husie Sk 71, 261, 271, 

280
Hvidbjerg, Morsø Søn- 

der-Herred, Jylland 
79

Hvidbjerg, Tyholm, Jyl
land 79

Hyby Sk 17, 53, 55, 83, 
129, 131,135, 140, 
146, 244, 261, 278 

Hyllie Sk 261 
Hyringa Vg 266 
Hyssna Vg 91 
Håby Bo 281 
Hale Vg 266 
Håle-Täng Vg 54,69, 

165, 174,180, 263,
266, 273

Hållnäs Up 70, 131, 
132,180, 232 

Hålta Bo 79 
Hånger Sm *5, 39, *39, 

120,126, 151, 262, 
270, 272

Håsjö Jä 182, 260,
275, 276

Håslöv Sk 149,150,

153,183, 220, 261, 
271, 280

Hägerstad Ög 65,78, 
m, * iii, 172, 264,
270

Häggesled Vg 43, *43, 
99, 100, 101, *101, 
162,*172, 185,263, 
273

Häggum Vg 234, 263, 
273

Häglinge Sk 47, 57, 
*117,126, *134,
261, 278

Hällaryd Bl 72,73,
*73, IZ9,135, I46, 
172, 180, 237, 259, 
278

Hällestad Sk 71 
Hällum Vg 266 
Härlunda Vg 187 
Härnösand 110,118, 

136, 236 
Härryda Vg 263 
Hässleby Sm 107,175,

262, 272 
Hög Sk 190 
Höganäs Sk 259 
Högby Ög 50,169,

264, 266, 270, 279 
Högby Öl ii2, 133, 

168, 264, 280 
Högerud Vr 
Högerud Vr 28,109, 

*109,169, 262, 274 
Högseröd Sk 281 
Högås Bo 99, 259 
Höja Sk 62, 81,101, 

135, 169, 224-226, 
”■224, 239, 261, 270,
271

Höjer, Gustaf Emil 267 
Hököpinge Sk *35,55, 

183, 215-217, *216, 
239, 261, 271 

HömbVg 282 
Hörberg, Pehr 147 
Hörröd Sk 62, 122, 

159, 164,171,190, 
261, 271 

Hörup Sk *35

I
Ignaberga Sk 52,55,

142, *143,163,175, 
261

Ingelstorp Sk *132, 
*145,171, 261, 280

Jacobsson, Ernst Abra
ham 15, 34, *35, 
130,179,217,230, 
243, 268

Janderup, Jylland 80 
Jerken, Erik 221 
Johansson, Aron 268 
Johansson, Britt-Inger 

16
Johansson, Johannes, 

Mjöbäck 152 
Johnsen, Gudbrand 

110
Jokkmokk La 46, 56, 

158, 160,174, 179, 
260, 274, 276 

Jonsered Vg 47,108,
130, 146,162, 263, 
265

Jonsson, Hans, Håcksta
53

Jonsson, Jonas, byggm. 
194,272

Josephson, Erik 268 
Junsele Ån 185,264 
Jälluntofta Sm 97, 262, 

269, 271
Jämshög Bl 204,265 
Järbo Gä 68,160,260, 

274, 276, 278 
Järstorp Sm 282 
Jönköping Sm *55
- Ceciliakapellet 259
- Kristine *55
- Sofia 46, *55, 61,

131, 135, 162, 165, 
262, 272

Jönsson, Måns 204 
Jörn, se Österjörn

K
Kall Jä 56, 83,150, 

260, 275
Kalmar Sm 9, 70, 185, 

226, 272 
Kalundborg 69 
Kalvsvik Sm 83,172, 

190, 262, 272
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Kalvträsk Vb 263, 266, 
274, 276

Karl Gustav Vg 79 
Karl XV 170 
Karleby Vg 99 
Karlsborg Vg 72,131, 

259
Karlshamn Bl 106 
Karlskrona Bl 57, 73,

135
Kastlösa Öl 50,83, 

264,272
Katslösa Sk 38,145, 

261, 269 
Kattarp Sk 190 
KestadVg 55,266 
Kinna Vg 40, 121, 231, 

263, 269, 273 
Kinnarumma Vg 263, 

265
Kinne-Kleva Vg 120, 

146,170, 263, 266, 
273

Klein, William ”'35 
Kloster Zinna, Branden

burg 122 
Klövedal Bo 99 
Knäred Ha 98, 105,

260, 273
Korpilombolo Nb 62,

261, 265, 276 
Korsberga Sm 142,

262, 272, 278 
Krappeled Sk 226 
Kristdala Sm 101 
Kristianstad Sk 178,

221, 271
Kristinehamn Vr 45, 

123, 130, 131, 132, 
161, 165, 174, 180, 
190, *242, 262, 274 

Krokstad Bo 259, 274 
Kropp Sk 92 
Kroppa Vr 44, 67, 83, 

183, 262, 274 
Kuddby Ög 1x3 
Kullings-Skövde Vg 

282
Kumia Nä 85,135,181 
Kungsbacka Ha 27,45, 

86, 109, 147, 173, 
260, 273, 274, 276 

Kungshamn Bo 104,
259

KungsäterVg 73,174, 
263,273,279 

Kungsör Sö 73 
Kverrestad Sk 261 
Kvidinge Sk 69,141, 

176, 261, 271, 280 
Kville Bo 61,69, *145, 

*i$2, 175, 181,259, 
273

KvänumVg 44,161, 
263,273,279 

KymboVg 86 
Kyrkefalla Vg 282 
Kyrkheddinge Sk 281 
Kyrkhult B1 61,62,65, 

141, 204-205, “'205, 
239, 259, 265 

Källerstad Sm 262,
269, 271

Kärböle Hs 260,275, 
276

Källa Öl 47, 55, 65, 
139, 234, 2.64, 270, 
272, 279 

Källeryd Sm 282 
Kalina Sk 31,261,271 
Källs-Nöbbelöv Sk 11, 

SH 271
Källstad Ög 107, *143, 

161,168, 170, 175, 
180, 234, 264, 273, 
279, 280

Källstorp Sk 45,101, 
102, 119, 140, 161, 
165,185,225,261, 
269, 271

Kärda Sm *5, 39, *39, 
*170, 262, 270, 272 

Kärrstorp Sk 217, 271 
Kävlinge Sk 79 
Kola Vr 83 
Kölaby Vg 99 
Kölingared Vg 107,

165, 263 
Köln 242
Köpenhamn 63, 141, 

149, 204

L
Lackalänga Sk 281 
Laholm Ha 106,108 
Landskrona Sk 226, 

271
Lane-Ryr Bo 36, 37,

151,‘151,259,269,
273,274

Langlet, Emil Viktor 33,
73,74, 85,93,94, 
130,150, 153, 165, 
176, 222, 223, 243, 
268

Lannaskede Sm 266 
Lannaskede-Myresjö Sm 

78, 262, 266 
Larsson, Johannes, 

Varola 100, 273 
LarvVg 56, 121, *167, 

170, *172, 173, 263, 
273

Laxarby Ds 281 
Laxsjö Jä 40, 109, 260, 

265, 274
Ledberg Ög 105,264 
Lejdegård, Thomas 16 
Leksand Dr 265, 274 
LekvattnetVr in,

160, 182, 185, 196-
198, *196, *197, 
*198, 230, 239, 262, 
265, 276

LekåsaVg 101,263,
273

Lemnhult Sm 27, 50, 
262, 272 

Lerbäck Nä 92 
Liden Me 109,110, 

*110, 260, 275 
Lidhult Sm 147,187, 

262
Lidköping Vg 188,

282
Lilla Beddinge Sk 126, 

131, 235, 261 
Lilla Harrie Sk 281 
Lilla Isie Sk 182,261, 

271
Lilla Slågarp Sk 116,

171, 261, 269, 280 
Lilljekvist, Fredrik 268 
Lima Dr 47, 50, 81, 83, 

260, 274 
Limhamn Sk 261 
Lindahl, Göran 16 
Lindberg Ha 95, *95, 

260, 274
Linde Bjur, Gunilla 15 
Lindegren, August (Agi) 

268
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Lindegren, Axel 268 
' Lindgren, Gustaf 268 
Lindome Ha 68, *68, 

181, 260, 274, 280 
Linköping Ög 82 
Linneryd Sm 85 
Listerby Bl 281 
Lit Jä 106,274 
Ljung Bo 228 
Ljung Ög 85 
Ljungby Ha 27, 260, 

2-73) 2.74
Ljungby (i Möre) Sm 

147, 282
Ljungby stad Sm 5 8,

83,172, 262, 272, 
278

Ljunggren, Anders 
Gustaf 140 

Ljunghem Vg 266 
LjurVg 266 
Lockarp Sk 281 
Lofta Sm 181 
Lojsta Go 183 
Lomma Sk 67,150, 

174, 183, 261,
271

Lommeland Bo 266 
Lovö Up 186, 187 
Ludvika Dr 69 
Luleå Nb 174 
Lund Sk 19, 31, 33,

228
- Allhelgonakyrkan 17, 

153,259
- Domkyrkan 17, 19, 

92132,232
- S:t Petri klosterkyrka 

102
Lundberg, August 

Waldemar 242, 271 
Lundberg, Erik 237 
Lundby (Göteborg) Vg 

51,130,136, 263,
273

Lur Bo 259 
LybySk 281 
Lyngby Sk 261 
Lyngsjö Sk 79 
Lyse Bo 51,138,259, 

280
Långared Vg 99 
Långaryd Sm 81 
Långaröd Sk 281

Långasjö Sm 186 
Långelanda Bo 99, 259, 

274,280 
Långsele Ån 185 
Läby Up 29 
Längnum Vg 266 
Lönneberga Sm 52, 83, 

262, 272, 278 
Lönsås Ög 82 
Lösen Bl 126, 259 
Lövestad Sk 71,129, 

152, 159, 162, 169, 
189,190, 261, 271

M
Maglarp Sk 120 
Malexander Ög 128, 

264
Malma Vg 266 
Malmström, Krister 16, 

73
Malmö, Caroli Sk 69, 

130, 169, 183, 261, 
265, 271

- S:t Pauli Sk 48, 61, 
72, 174, 261, 265,
271,

Malung Dr 260 
Malå La 160,174,185, 

260, 265, 275, 276 
Mandelgren, Nils 

Månsson 13,234 
Mankeli, Otto August 

268
Marby Jä 105, “'105, 

*116, 126, 164,183, 
*183, 260, 275 

Marbäck Sm 282 
Marieby Jä 9, 45, 55, 

67, *160,170, 260,
274, 276

Mariestad Vg 70, 125 
Markaryd Sm 112, 

*112, 262, 272 
Marsvinsholm Sk 29,

46, 54,133, 152,
158, 169, 170, 173, 
183, 208-210, *208, 
*209, 239, 240, 242, 
244, 261, 266, 271 

Melander, Adolf Emil 
180

Meldahl, Ferdinand 
242, 244

Mellander, Cathrine 16, 
39

Mellby Vg 73, 159,
174, 185, 263, 270, 
273

Mellösa Sö 282 
Mestocka Ha 260, 265 
Mila, Joel *49 
Mjäldrunga Vg 228 
Mjöbäck Vg 28,96, 

102, 103, 152, 263, 
269,273,277 

Mo Vg 282 
Mogata Ög 113,272 
Mollösund Bo 189,

259, 276 
Mora Dr 92 
Mosjö Nä 189 
Mossebo Vg 91 
Motala Ög 121 
MultråÅn 264,275 
Munka-Ljungby Sk 72 
Munkarp Sk 120,152, 

261
Muodoslompolo Nb 

62, 261, 265, 276 
Muonionalusta, se 

Muodoslompolo 
MurumVg 86,122, 

179, 188, 263 
Muskö Sö 152,179, 

182, 262, 274, 276 
Myresjö Sm 266 
Myssjö Jä 281 
Månsarp Sm 188,262, 

269, 272
Mårdaklev Vg 263,

2-77
Möller, Carl 268 
Mölndal, se Fässberg 
Mörsiljä 260,275

N
Nacka Sö 114 
Naum Vg 114 
Nederkalix Nb 266 
Nederluleå Nb 8 5 
Nianfors Hs 281 
Nilsson, Pehr, Sandhult 

98
Njurunda Me 61,110,

133. 135. 136, 168,
182, 260, 269, 275 

Nora Vs 47,68,129,
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134, 135, 2Ó4, 2.65, 
2.80

Normlösa Ög 82 
Norra Finnskoga Vr 

198
Norra Hestra Sm 91 
Norra Ny Vr 265 
Norra Ryr, se Lane-Ryr 
Norra Sandby Sk 190, 

261
Norra Skrävlinge Sk 

281
Norra Vånga Vg 67, 
łi44, i?2-, *152, 

172, *239, 263, 273 
Norra Akarp Sk 261, 

271
Norra Åsarp Vg 228, 

263, 270, 280 
Norrby Up 179,282 
Norrköping Ög 174, 

218
Norrtälje Up 237,282 
Norrvidinge Sk 282 
Norsjö Vb 263,275, 

276
Norum Bo 99 
Nosaby Sk 48,68,84, 

130, 133, 135, 185, 
219-221, * 220, 227, 
239, 261, 271 

Nottebäck Sm 8 5 
Ny Vr 130,262 
Nyhem Jä 62, 106,

260, 265, 274, 276 
Nykyrka Vg 46, 62, 

113,140, 161, 164, 
179, 183, 185, 229- 
230, *229, 240, 263,
270, 273, 277

NyskogaVr 50,183, 
197, 262, 265, 270, 
276

Nyström, Abraham 42, 
274

Nyström, August 42, 
272, 274

Nyström, Axel 268 
Nyström, Axel Fredrik

268
Nyström, Johan Robert 

42, 272, 274 
Nårunga Vg 263,266,

269

Nämdö Sö 29, 62, 164, 
189, 262, 276 

När Go 92 
Näs Sk 266 
NäsVg 263,273,280 
Näsby Vs 159,264,

274
Näsinge Bo 50,259, 

266
Näskottjä *143, 260, 

274
Näsum Sk 26, *50, 51, 

61,161, *167, 184, 
261

Nätra Ån 106,118 
Nättraby Bl 266 
Nävlinge Sk 261, 271 
NössemarkDs 281

O
Odensvi Vs 92 
OderljungaSk 106, 261 
Olén, Benkt 17 
Olsson, Nils, V. Ämter- 

vik 198
Onslunda Sk 261 
Oppmanna Sk 261,271 
Ore Dr 61, 70, 133, 

170, 260, 274 
Orlunda Ög 84,130, 

153, 181, 242, 264 
Ornö Sö 38,46, 262, 

270, 276 
Orsa Dr 281 
Oskar II 170 
Oskar Sm 30, 83, 160, 

161, 170, 262, 276 
Oskarshamn Sm 40, 

104, 142, 262, 265, 
269, 272

Oslo, Grønland kirke 
223

Ottarp Sk 72 
Otterstad Vg 120,126, 

188, 263, 266 
Otzen, Johannes 242 
Oxie Sk 71, *71, 175

P
Pajala Nb 70,265,

281
Paris, Sainte-Chapelle 

104
PartilleVg 265

Persnäs Öl 72, 168, 
180, 264, 272, 280 

Persson, Andreas, 
Bollebygd 99, 202, 
2-7*, 2.73, 274 

Person, Ragnar 214 
Pettersson, A., 

Mösseberg 230 
Pettersson, Abrahan 

Rafael Ulrik 267,
268

Peterson, Adrian Crispin 
15,33,38,41,48, 
104, 165, 219, 243, 
268, 274

Pettersson, Anders, 
Värsås/Sund 230, 
272, 274 

Pettersson, Elias, 
Sandhult 98,272 

Petterson, Gustaf 242, 
268

Pettersson, Johannes, 
Sandhult 103, 273 

Pettersson, L. E., byggm.
2.2.8, 273, 273, 274 

Peterson, Ludvig 268 
Pettersson, P. J., Värsås/ 

Skövde 224, 272, 
2-73,2.74

Pettersson, Peter, Sand- 
hult 98,99, 272, 273 

Piteå Nb 70, 275 
Påskalla vik, Döderhults 

sn, Sm 107, 180,
262, 265, 278

R
Ramsele Ån 65, 186, 

264, 274,279 
Ramsjö Hs 281 
Ravlunda Sk *91 
Rebbelberga Sk 175, 

261, 280
Redslared Vg 273,282 
Reftele Sm 97 
Remmene Vg 263,273 
Revsund Jä *51,152, 

169, 260, 265, 275 
Ringamåla Bl 51,84, 

204, 259, 265, 278 
Risbäck La 62,107, 

129, 260, 265, 274, 
276
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Risinge Ög 122,136, 
158, 175, 236, 259 

Robertsfors Vb 51,
107, 183, 263, 276 

Rogberga Sm 83, 122, 
262, 272

Rogsta Hs 53,169, 
*169, 173» 184,185, 
260, 275 

Rom 71
Romelanda Bo 99 
Ronneby Bl 92 
Roosval, Johnny 14 
Rosdahl, Carl Gustaf, 

203, 274, 273, 274 
von Rothstein, Emil 

Edvard 38,268 
Rya Sk 57,121,262, 

278
Rydboholm Vg 263, 

265
Ryfors Vg 230 
Ryholm Vg 223 
Rådene Vg 266 
Råneå Nb 61,72,150, 

157, 180,198-200, 
*199, *200, 230, 
239, 261, 275, 276, 
278

Rämmen Vr 282 
Ränneslöv Ha 260, 280 
Rätan Jä m 
Rödeby Bl 57,159,

259, 270
Rögle Sk 209,271 
Rölanda Ds 79 
Rømø, Sønderjylland 

80
Rönnberg, Johan Petter 

200, 275 
Röra Bo 99 
Rörum Sk 62,120,

152, 183, 261

S
Sager, Ryfors 230 
Sahlin, Carl 197, “'198 
Sal Vg 282 
Saleby Vg 179 
Sandarne Hs 28,46,

82, 104, 129, 151, 
164, 170, 173, 181,
260, 265, 276 

Sandby Öl 101, * 167,

168, 172,185, 264, 
272

Sandhult Vg 42,98,99,
103, 272, 273, 274 

Sandviken Gä 153 
S:t Anna Ög 92
S:t Sigfrid Sm 30, 50, 

165, 262
Schinkel, Karl Friedrich

104, 195
Scholander, Fredrik 

Wilhelm 15,41,119, 
194, 195. 2.44, 268 

Schönbäck, Hedvig 16 
Scott, George Gilbert 

104
Selånger Me 85,122 
Senate Vg 266 
Setskog, Romerike no 
Sil Vg 266 
Silbodal Vr t09, 263 
Siljansnäs Dr 28,152, 

174, 260, 265, 274 
Sillerud Vr 180,183, 

2.63, 274, 278 
Simlinge Sk 282 
Simonstorp Ög 70 
Singö Up 70 
Sjogerstad Vg 99, 100, 

101,170, 172, 263, 
266, 273

Själevad Ån 17,264, 
274, 279

Sjögestad Ög 82,120, 
161, 168, *168,181, 
190, 264, 280 

Sjögren, Johan Magnus 
19,34,40,47,87,
137,145, 146, 150,
177, 182, 233, 234, 
236,

Sjörup, se Vallösa 
Sjöström, Ingrid 96 
Sjösås Sm 58,262,272, 

278
Sjötofta Vg 38,102, 

T03, *103, 104, 269, 
263,273,277 

Skagershult Nä 51,
138, 153,

Skallmeja Vg 44,181, 
*181, 263 

Skallsjö Vg 83,263 
Skanör Sk 108

Skarstad Vg 106,183, 
263, 266

Skedevi Ög 122,158 
Skeglinge Sk 266 
Skellefteå Vb 70,275 
Skephult Vg 103 
Skerike Vs 282 
Skillingmark Vr no, 

ni, *iii
Skinnskatteberg Vs *44, 

67, 81,162,183,
193, 206-208, *206, 
*207, 239, 264 

Skrea Ha 101,260, 
269, 273

Skredsvik Bo 30,56, 
173, 260, 274 

Skå Up 186,190,282 
Skånes-Fagerhult Sk 

121
Skånings-Åsaka Vg

263, 273
Skårby Sk 209, 266 
Skällvik Ög 135 
Skänninge Ög 82,132,

175
Skærbæck, Sønderjyl

land 190 
Skärstad Sm 109 
Skön Me 116,150,

260, 266, 275 
Skönsmon Me 159, 

”'159, 174, 261, 266 
Skövde Vg 99, 272, 

2-73, 2.74
Släp Ha 58, 65, 83,

122, 150,161, 260, 
273, 278 

Slöinge Ha 95 
Slöta Vg 113, 274 
Smedby Öl 79,128, 

*128, 182,185, 187,
264, 272

Smedstorp Sk 189,261 
Snårestad Sk 209, 266 
Snöstorp Ha 47,48,72, 

139, 260, 274 
Solberga Bo 281 
Solberga Sk 385*160, 

164, 261, 269 
Sorsele La 160,260,

274,276
Souttar, James 180 
Spannarp Gä 281
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Spjutstorp Sk 126, 240, 
261, 269

Stafsinge Ha 101,185, 
260, 269, 273 

Stała Bo 31, 36, *37, 
44, 260, 269, 273 

Stenestad Sk 190 
Stenhammar, Per Ulrik 

194, 267, 268 
Stenkumla Go 29 
Stenkyrka Bo *96,99, 

100
Stenkyrka Go 3 o 
Stensele La 17,46,61, 

i35> 157» 174. *60, 
*75, *7é

Stenum Vg 99, 100, 
263,273

Stiby Sk 261, 271 
Stjernblad, Jules 209 
Stjärnsund Dr 260, 274 
Stoby Sk 282 
Stockaryd Sm 121 
Stockholm 146, 228, 

272, 274, 275
- Blasieholmskyrkan 

158, *59
- Engelbrekt 9
- Ersta 130, 259
- Gustaf Adolf 133
- Hedvig Eleonora 73, 

13$, 223
- Högalid 153
- Jakob 123
- Katarina 69, 70
- Klara (S:ta Clara) 46
- Kungsholm 69, 125
- Norra begravningsp

latsen 108
- Riddarholmskyrkan 

123, 162, 187, 188, 
191,206

- S:ta Gertrud (Tyska 
kyrkan) 46

- S:t Johannes 46,61, 
130, 136, 140, 147, 
163, *239, 242, 262, 
274,278

- St. Peter and St. Sig
frid (Engelska kyrkan) 
13$, 163, 180

- Skeppsholmskyrkan 
73

- Slottskyrkan 109

- Storkyrkan 48, 162, 
163

- Wrangelska palatset 
187

Stora Harrie Sk 71,
119, 130, 132, 152, 
161,165, 171, 190, 
261, 271, 280

Stora Kil Vr 263 
Stora Köpinge Sk 282 
Stora Råby Sk 175 
Stora Slågarp Sk 282 
Strack, Heinrich 195 
Strindberg, August 204 
Stråvalla Ha 80 
Strängnäs Sö 104 
Strövelstorp Sk 132 
Sturkö Bl 128,172,

259
Stiller, Friedrich August 

64
Styra Ög 266 
Styrnäs Ån 106, 116,

264, 275, 279 
Stål, Ivar *51 
Stångby Sk 282 
StävieSk 190 
Stöde Me 281 
Sundby, Jylland 79 
Sundsvall Me 131 
Sunne Vr 197 
SunnersbergVg *27,69 
Sura Vs 82, 179 
Svalöv Sk 44, 65, 120,

in, 165, 261 
Svanskog Vr 69 
Svanstein Nb 179,261,

265, 274, 276 
Svarteborg Bo 99 
Svarttorp Sm 30,58,

172, 262, 278 
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*168, 171, 261 
Västerås Vs 131,188, 

207
Västland Up 50,58, 

122, 262, 269, 278 
Västra Alstad Sk 126 
Västra Broby Sk 39,

117, 261, 280 
Västra Ed Sm 55, 58, 
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*235» 243, 268 

Zwingmann, Christian 
209, 242, 244

Å
Åbom, Johan Fredrik 

15, 34,4°, ‘41,42, 
48, toi, 182,197, 
‘198, *242, 244, 268 

Åby Sm 92, X18 
Åkerby Up 179 
Åman, Anders 16 
ÅmseleVg 263, 265,

274,276
Årstad Ha 130,131, 

*154, 174, 260, 274 
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STUDIER TILL SVERIGES KYRKOR

470 NYA KYRKOR
är en bok om de kyrkor som 
nybyggdes mellan 1850 och 
1890, en av de aktivaste 
kyrkobyggnadsperioderna i 
landet. I boken analyseras 
dessa kyrkors formegenska
per med särskild hänsyn till 
kronologiska och geografis
ka skillnader. Målet är att 
öka kunskapen om detta 
svåröverskådliga och föga 
uppmärksammade bygg
nadsbestånd. Arbetet bidrar 
också till tolkningen av 
enskilda kyrkors arkitek
toniska uttryck.
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