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Abstract
The new church of Ytterlännäs, a large Neo-Classical sermon
church, was consecrated in 1854. The old, medieval church was far
too small to house the growing number of visitors. It was therefore
abandoned, but managed to be spared from demolition. A co uple of
decades into the twentieth century did the church once again become
the object of the congregation's maintenance. It was restored and
has been used for services since 1939.
These abandoned churches are the subject of the present disser
tation. The main aim of this thesis is answering such questions as:
Why where the ancient churches abandoned? Why where they later
restored and which individuals or groups advocated restoration?
How where the projects realized? What guiding principles informed
their work and how was the practical matter of restoration done?
What values did the people involved see in the restored objects?
The chapter Old and New Churches is a general introduction to
the subject and certain aspects of the Neo-Classical churches are
treated. The chapter entitled The Congregation and the Abandoned
Churches deals with the situation from the perspective of the Swe
dish Lutheran Church, where the Young Church movement embra
ced a faith in the church as a force capable of cultural renewal,
which resulted in a wider interest in preservation and restoration of
the old churches. The chapter The Ideology of Restoration deals with
how modern ideas about restoration were mediated from Europe to
Sweden. Sigurd Curman presented the new antiquarian doctrine of
restoration in two articles from 1905 and 1906. The chapter The
Preservation of Cultural Monuments and the Abandoned Churches
shows that the restorations was made possible by the fact that the
responsible authorities possessed better tools for the successful
completion of their task by this time.
In the chapter Erik Salvén and the Abandoned Churches the
man is introduced, that meant the most for the restoration of the
churches which this thesis deals with. These are the subjects of the
following five chapters: Trönö in Hälsingland, Alnö in Medelpad,
Ragunda and Oviken in Jämtland and Ytterlännäs in Ångerman
land. The results of this thesis are discussed and summarized in t he
last chapter, Interpreting the History of a Church.
Key words: Restoration of Churches, Preservation of Cultural Mo
numents, The Young Church movement, Sigurd Curman, Nathan
Söderblom, Erik Salvén.
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FÖRORD

Sedan våren 1988 har jag ofta återvänt till Ragunda i Jämtland. För
sta gången kom jag dit på en exkursion, som anordnades för forskar
studerande vid Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet.
Vid den forna Ragundasjöns strand, stod en liten medeltida kyrka
med brant lutande spåntak och oputsade gråstensmurar. Bredvid den
en klockstapel av ålderdomlig karaktär, som vid närmare efterforsk
ning visade sig vara byggd 1946. Mellan dessa båda byggnadsverk en
bautasten, ett särpräglat nationalromantiskt minnesmonument med
inskriptionen "Till minnet av hänsovna släkten". Kyrkogården inra
mades av en stenmur och en granhäck. Och som kontrast därtill: På
en höjd i närheten en större nyklassicistisk kyrka, med stora rundbågade fönster och lågt torn. Denna omgavs istället av ett nygotiskt
gjutjärnsstaket.
Den suggestiva miljön i Ragunda väckte frågor. Varför hade denna
märkliga sammanställning uppstått? Och varför såg den ut som den
gjorde? Under de följande åren tillbringade jag många sommarveckor
med att resa runt och besöka kyrkorna i Norrland, och då i synnerhet
ödekyrkorna, som blev ämnet för denna avhandling. Jag fick också
möjlighet att skaffa mig ett stort jämförelsematerial och en överblick
över kyrkobyggande i allmänhet, genom att delta i forskningsprojek
tet Sockenkyrkor och bebyggelsehistoria i Övre Norrland 1989-91, un
der ledning av professor Anders Åman.
På sätt och vis känns avhandlingens ämne mer aktuellt nu, än då
jag påbörjade arbetet. År 2000 upplöses föreningen mellan kyrka och
stat och just nu diskuteras hur Svenska kyrkan i sin nya samhällsroll
och i en förändrad ekonomisk situation, skall kunna underhålla och
bevara sina kyrkobyggnader. Begreppet "övertaliga kyrkor" har eta
blerats som en benämning på kyrkor som inte används i så stor ut
sträckning, att det anses försvarbart att behålla dem. Olika lösningar
diskuteras och de mest drastiska inläggen förordar, att kyrkorivningar
kan tolereras och kanske är att föredra framför att byggnaderna pro
faneras genom att få en annan användning än den de ursprungligen
var avsedda för.
I detta sammanhang kan det vara meningsfullt att blicka tillbaka
på ett skede, då kyrkor revs i tusental. Den historiska process som gav
Ragunda socken två kyrkor, resulterade i andra socknar i att de gamla
kyrkorna revs, när de ersatts av nybyggnader. 1700- och 1800-talens
kyrkorivningar är fullt förståeliga sedda i ett historiskt perspektiv, men
eftervärldens dom över dem har ändå varit hård. Med dessa byggna
der försvann uppenbarligen en del av sockenbornas identitet. Förlus
ten rev upp sår som inte självklart läkts av tiden, utan spåren finns
kvar ännu på 1990-talet.

De församlingar som idag har en ödekyrka stående vid sidan av
den gamla, skattar sig lyckliga och de ödekyrkorestaureringar som
genomfördes vid seklets början betecknas som milstolpar i socknens
historia. I de bygder där den gamla kyrkan revs, ha r man istället vid
senare restaureringar av de nya kyrkorna, på olika sätt sökt återknyta
till historien. Om det verkligen är så, att vi kan lära av historien, är
det min önskan att denna avhandling, förutom att ge kunskap om ett
historiskt skeende, även kan bidra till att bredda perspektivet på da
gens situation.
När nu avhandlingsskrivandet är avslutat vill jag framförallt tacka
mina båda handledare, som lotsat mig fram på ett generöst och mycket
konstruktivt sätt: Professor Anders Åman som i inledningsskedet, fram
till avfärden till Uppsala 1993, hjälpte mig att formulera avhandlings
ämnet och dra upp riktlinjerna för arbetet. Universitetslektor Marta
Järnfeldt-Carlsson, som därefter handlett mig i arbetet med att ge
avhandlingen stadga genom urval, disposition och tolkning och till
sist stått för det ovärderliga stödet som gjort det möjligt att föra sku
tan i hamn, den sista tunga biten.
I maj 1995 anordnades ett seminarium vid Institutionen för konst
vetenskap, Umeå universitet, som anslöt till avhandlingens ämne. Jag
vill rikta ett varmt tack till de personer som medverkade, till Siegrun
Fernlund, Lund, Marta Järnfeldt-Carlsson, Umeå, Maj Nodermann,
Stockholm, Göran Tegnér, Stockholm, Roland Spolander, Umeå och
Richard Pettersson, Umeå. Ett tack också till doktoranderna som del
tog i den efterföljande exkursionen där flera av ödekyrkorna besöktes.
Vid ett par tillfällen har tidigare delversioner av texten ventilerats
vid doktorandseminariet och i slutskedet har olika kapitel granskats
av forskare och doktorander vid institutionen. Ett tack för värdefulla
synpunkter till Hans Dackenberg, Lennart Pettersson, Anna Rådström
och Per-Inge Planefors.
Många institutioner, föreningar, församlingar, arkiv och bibliotek
har varit mig behjälplig vid materialinsamlingen. Två vill jag rikta ett
särskilt tack till: Antikvarisk-Topografiska Arkivet i Stockholm som
hela tiden bidragit med arkivalier och under slutskedet lagt ner ett
stort arbete på avhandlingens illustrering, och Stadsbiblioteket i Pi
teå, som svarat för en omfattande fjärrlåneverksamhet.
Slutligen vill jag tacka min familj för stöd och tålamod, mina för
äldrar och syskon samt min man Stefan och barnen Jonas, Rebecka
och Susanna, som kommit till under samma period som avhandling
en vuxit fram.
Norrfärden den 23 april 1997
Anna Elmén Berg.
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Men ditt öde ärfylldt, ditt mål uppnådt. Redan sänker sig afto
nen med sin nedgående sol och sina dystra skuggor öfwer din gråa,
mossbelupna hjessäs hwalf, och snart genljuda ej mer dina murar
af lof, afmenniskoröster, som prisa, tacka och lofwa Herran. Du
öfwergifwes av jordens wandringsmän; men himmelens foglar skola
ej öfwergifwa att bygga, bo oc h söka skydd under ditt tak, att der
sjunga sina gla da sånger till Hans ära oc h lof, som här re ste dig
upp till ett åminnelsetecken af sina under Från denna dag, från
denna stund står du öde och tom, åt dig sjelf lemnad.
Så talade kyrkoherden Paul Wilhelm Huss till den gamla kyrkan och
till församlingen, vid en avskedsgudstjänst i Ytterlännäs den 22 okto
ber 1854. Socknens nya kyrka invigdes en vecka senare. Det var en
stor nyklassicistisk predikokyrka, med plats för 900 personer. Nybyg
get var en följdriktig konsekvens av den kraftiga befolkningsökning
som socknen genomgått. Den gamla kyrkan från medeltiden var allt
för trång för att rymma den växande skaran av kyrkobesökare. Därför
dömdes den ut. Den övergavs, men förskonades ifrån det som drab
bade många andra medeltidskyrkor: att rivas och forslas bort, sten för
sten. I stället blev den ödekyrka för en lång tid framåt. Ett par decen
nier in på 1900-talet blev den åter föremål för församlingens omvård
nad. Kyrkan restaurerades och brukas sedan 1939 för gudstjänster.
Ytterlännäs gamla kyrka är inte den enda Norrlandskyrka som ge
nomgått detta förlopp, att först kasseras och sedan återupprättas. Under
likartade förhållanden övergavs ett flertal andra kyrkobyggnader. Det
skedde exempelvis i Högsjö i Ångermanland 1789 och i Oviken i
Jämtland mer än hundra år senare, 1906. Enbart i de norrländska
landskapen fanns tolv medeltida ödekyrkor och ytterligare några som
härstammar från 1600- och 1700-talen.
En bit in på 1900-talet vaknade sockenbornas och myndigheternas
intresse för ödekyrkorna. Samtliga iståndsattes och togs åter i bruk för
gudstjänständamål. De första reparationer som syftade till något slags
återställande utfördes redan i slutet av 1800-talet. Riktigt genomgripan
de restaureringar kom därefter till stånd på 1920-talet, i H ögsjö och
Ramsele, Ångermanland, i Trönö, Hälsingland och i Åre, Jämtland.
Ämnet för denna avhandling är ödekyrkorna. Framställningens
tyngdpunkt ligger på restaureringarna och återupprättandet står i fo
kus. För att ge bilden av de gamla kyrkorna en djupdimension, har
jag även ägnat övergivandet och orsakerna till övergivandet en genom
gång, och därmed även byggandet av de nya kyrkorna. De exempel
som studerats är norrländska. Men för att söka en stabilare förklarings
grund har bakgrunden tecknats ur ett riksperspektiv.

Avhandlingens målsättning är att urskilja och beskriva det histo
riska händelseförloppet och att analysera det i relation till den kultur
historiska kontexten, genom att söka dess konsthistoriska och idéhis
toriska förutsättningar. Särskild vikt har jag la gt vid att urskilja de
olika agerande personernas insatser, var för sig och i samverkan med
varandra. I detta ingår även frågor om vilka bevekelsegrunder de hade
för sitt handlande.
Det finns flera orsaker till att ödekyrkorestaureringarna är ett ämne
värt att studera. För det första är 1900-talet i de svenska medeltids
kyrkornas historia inte förut dokumenterat genom någon grundligare
undersökning. Tidigare forskning har rört medeltidskyrkornas till
komst, deras utveckling genom om- och tillbyggnader samt inred
ning och inventarier. Deras tillstånd under 1800-talet, såväl som ri
vandet av medeltidskyrkor har behandlats. Medeltidskyrkornas 1900tal är däremot inte särskilt välkänt.
För det andra sammanfaller restaureringarna med en expansiv pe
riod i den institutionaliserade kulturminnesvårdens historia i Sverige.
Ur detta perspektiv är ödekyrkorna lämpliga objekt för en undersök
ning. Det finns dessutom en talande innebörd i att de antikvariska
myndigheternas omsorg vid denna tid utsträcks till att gälla även norr
ländska landskyrkor, inte enbart de stora nationalmonumenten.
För det tredje är ödekyrkorestaureringarna samtida med genom
brottet för en ny restaureringspraxis. Som ett alternativ till de stilen
hetliga restaureringarna som ifrågasattes och debatterades under 1890talet, fördes en ny restaureringsideologi fram vid 1900-talets början.
Dess mest betydelsefulle förespråkare var Sigurd Curman, arkitekt,
konsthistoriker och från 1923 riksantikvarie. De nya idéerna kom till
praktisk användning först vid Curmans egna restaureringar och blev
därefter normbildande för kyrkorestaurering överhuvudtaget.
Ur arkitekturhistoriskt perspektiv finns det ett fjärde skäl att ta
upp de medeltida landskyrkorna. Det är den betydelse som de hade
även för den samtida kyrkoarkitekturen. I den tävlan mellan moder
nism och traditionalism i arkitekturen som karaktäriserar hela 1900talet, är det i kyrkoarkitekturen som traditionalismen haft sina säk
raste fästen. Ännu på 1960-talet har kyrkor utformats som på medelti
den, som rektangulära salar med utbyggnader för sakristia och vapen
hus och fristående klockstaplar. Ibland har det varit beställarens, kyr
kans, önskemål om en traditionell form som styrt. Så var det exem
pelvis i Boliden i Västerbotten, där kyrkan från I960 är ritad av Peter
Celsing.
Men lika ofta torde arkitekten själv ha värnat om konventionen
eller till och med känt motvilja mot tanken på en modern form. Ha
kon Ahlberg ritade Malmbergets kyrka i Norrbotten på 1940-talet
och presenterade den i Byggmästaren 1946. Han följde traditionens
väg, därför att han just i kyrkans fall såg särskilda kvaliteter i en arki
tektur på historisk grund. Men även därför att han var övertygad om
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att en modern form inte skulle berika gudstjänsten, utan istället utar
ma den. För att förstå detta, är det nödvändigt att veta vilka värden
man såg i de vanliga sockenkyrkorna, varför "det var de återställda
gamla kyrkorna, inte de nyritade och nybyggda, som var 1910- och
20-talens kyrkor par préférence", som Anders Åman uttrycker det i
"Den norrländska medeltidens upptäcktshistoria" (1991).
Under de senaste decennierna har mycket av den konstvetenskapliga
forskningen om kyrkor utgått ifrån övergripande frågeställningar som
förutom de arkitekturhistoriska rört samhälleliga, sociala, kyrkohisto
riska och religiösa perspektiv. Göran Lindahls bok Högkyrkligt, lågkyrkligt och frikyrkligt i svenskarkitektur 1800-1950 (1955) behandlar
förhållandet mellan arkitekturen och de olika kyrkliga och frikyrkliga
riktningarna. Ett liknande idéhistoriskt perspektiv har Per Gustaf
Hamberg i Tempelbygge för protestanter (1955).
Detta förhållningssätt återfinns även i flera volymer av Sveriges kyr
kor som utkommit under senare år. Viktigast i detta sammanhang är
de tre delar som hittills publicerats av projektet Kyrkobyggnader 17601860 (1989-1993) av flera författare, bland andra Siegrun Fernlund,
Barbro Flodin, Ingrid Sjöström och Marian Ullén. Här, liksom i pro
jektet Övre Norrlands kyrkor, Bebyggelsehistorisk tids krift 22/1991 av
Marta Järnfeldt-Carlsson, Anders Åman och Anna Elmén Berg, har
de kyrkohistoriska och idéhistoriska perspektiven kompletterats av
en rad olika aspekter, såväl ekonomiska och geografiska som sociala.
En viktig utgångspunkt för mitt avhandlingsarbete är Siegrun Fernlunds doktorsavhandling "ett Herranom värdigt TempelKyrkorivningar
och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912 (1982) som berört alla de fyra
punkter som bildar motiveringen för denna studie och dessutom är
en utmärkt förebild i metodiskt avseende.
Den problematik som rör rivandet av medeltidskyrkor har ofta varit
föremål för diskussion. De flesta texter som behandlar ämnet, tar emel
lertid alltför ensidigt ställning för den gamla kyrkan och ställer den i
motsats till den nya. Ett fördjupat perspektiv finns egentligen inte
förrän i Marian Ulléns uppsats Biskopens tempel och böndernas ky rka
(1977).
Omhändertagandet av ödekyrkorna är en del av en vidare proble
matik som rör den svenska kulturminnesvårdens historia under 1900talet. Ola Wetterbergs doktorsavhandling Monument och miljö: Per
spektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige (1992) behand
lar bland annat hur de kulturhistoriska aspekterna på byggnadsvård
vann insteg genom att Vitterhetsakademiens och riksantikvariens ställ
ning stärktes gentemot Overintendentsämbetet/Byggnadsstyrelsen.
Forskning om restaureringsarkitektur introducerades i en artikel i
Byggmästaren 1953, med titeln "Restaureringsproblemet: en idéhisto
risk skiss", där Göran Lindahl översiktligt presenterade idéerna bak
om både 1800- och det tidiga 1900-talets restaureringar. Ett viktigt

verk nästan fyrtio år senare som rör restaureringsteorierna i ett inter
nationellt perspektiv är Göran Kårings doktorsavhandling När med
eltidens sol gått ned: D ebatten om byggnadsvård i England, Frankrike
och Tyskland 1815-1914 (1992).
1800-talets restaureringar har behandlats utförligt av flera olika
forskare: Anders Åman i en licentiatavhandling om Helgo Zettervalls
domkyrkorestaureringar (1963), Bo Grandien i a vhandlingen Dröm
men om medeltiden: Carl Georg Bruniu s som byggmästare och idéförmedlare (1974) och Drömmen om renässansen: Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare som utgavs fem år senare; samt
Lars Ljungström i ...aendnu Gamblare: Fredrik Lilljekvists restaurering
av Gripsholms slott och 1890-talets restaureringsdebatt ( 1987). Även
Ove Hidemark har i olika sammanhang bidragit med aspekter på både
1800- och 1900-talens restaureringar, senast i artikeln "Restaurering
— en fråga om förhållningssätt" (1995).
Det finns däremot få större studier om 1900-talets restaurerings
historia. Ett avhandlingsarbete pågår dock, vars ämne är av grundläg
gande betydelse för förståelsen av den restaureringsdoktrin som kom
att dominera 1900-talets första hälft. Göran Tegnér har ur denna stu
die publicerat artikeln "Sigurd Curmans restaureringar", i Kulturmil
jövård Al ^9\.
Grunden till den konsthistoriska forskningen rörande Norrlands
kyrkor lades med de utställningar av äldre kyrklig konst som hölls i
Östersund, Härnösand och Hudiksvall under 1910-talet. Inför dessa
evenemang gjordes preliminära inventeringar av kyrkornas konstfö
remål som därmed för första gången blev kända och föremål för stu
dium. Det resulterade även i två doktorsavhandlingar: Henrik Cor
nells Norrlands kyrkliga konst under medeltiden (1918) och Erik Salvéns Bonaden från Skog{ 1923). Numera är Norrlands kyrkor och deras
inventarier tämligen väl k ända. Forskare som Henrik Cornell, Hans
Beskow, M anne Hofrén och Per Gustaf Hamberg, i senare tid Boel
Almqvist, Ann Catherine Bonnier, Åke Nisbeth, Maj Nodermann,
Ingrid Swartling och Ingrid Telhammer har i e tt stort antal böcker
och artiklar dokumenterat arkitekturen såväl som inredningskonsten.
Särskilt för Jämtlands del är kunskaperna goda, i andra landskap åter
står mer att göra.
Avhandlingen består av två delar. I den första delen skisseras en bak
grund till händelseutvecklingen. Den har en tematisk indelning, där
varje kapitel bidrar till att belysa e n sida av problematiken. I första
kapitlet introduceras ämnet gamla och nya kyrkor. De nya kyrkorna
analyseras ur vissa särskilda aspekter. Andra kapitlet handlar om en
viktig rörelse inom Svenska kyrkan, ungkyrkorörelsen, och dess in
ställning till ödekyrkorna. I tredje kapitlet behandlas restaurerings
teorin och framväxten av en ny restaureringspraxis. Fjärde kapitlet
beskriver förhållandet mellan kulturminnesvården och ödekyrkorna.
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Andra delen är den empiriska bas som undersökningen vilar på,
fem ödekyrkosocknars nybyggnads- och restaureringsprojekt: Trönö i
Hälsingland, Alnö i Medelpad, Ragunda och Oviken i Jämtland samt
Ytterlännäs i Ångermanland. Studierna har placerats i kronologisk
ordning efter den tidsperiod då respektive ödekyrkorestaurering ut
fördes. Av nödvändighet har referaten blivit utförliga. Syftet har varit
att låta hela skeendet avspeglas. Att bygga en ny kyrka eller att restau
rera en gammal var en långsam process i sockensjälvstyrelsens tid.
Den nutida människans rationalitet visar sig i mitt eget förhållnings
sätt till källmaterialet. Det har växlat mellan upptäckarglädje, sympa
ti, fascination, men till sist även en otålighet och irritation över de
segdragna diskussionerna. Fallstudierna är utformade med tanke på
att de skall kunna läsas fristående. Om man ser dem i ett samman
hang utkristalliserar sig dock ett mönster, som varje fall f ör sig inte
kan ge. Slutligen diskuteras och sammanfattas undersökningens re
sultat i avslutningskapitlet.
De frågeställningar som styrt arbetet är: Varför övergavs de gamla
kyrkorna? Hur argumenterade parterna för sina ståndpunkter och hur
värderades kyrkorna?
Varför undgick vissa g amla kyrkor att rivas och blev ödekyrkor?
Hur såg man på kyrkorna under ödekyrkotiden och hur vårdades el
ler vanvårdades de?
Varför återupprättades kyrkorna? Vilka personer eller grupper ver
kade för restaureringarna och hur genomfördes projekten?
Vilka restaureringspriciper var vägledande för arbetet och hur såg
utförandet ut i praktiken?
Vilka värden såg personerna hos objekten?
I medvetande om att de svar man får är beroende av vem man frågar,
har jag genomgående försökt urskilja de olika intressenternas förhåll
ningssätt genom att betrakta händelseförloppet ur tre olika perspek
tiv: församlingens, kulturminnesvårdens och kyrkosamfundets. En
teoretisk utgångspunkt har varit Michael Baxandalls uppfattning om
att betraktaren av ett konstverk uppfattar det utifrån sina egna förut
sättningar, som är socialt, kulturellt och till sist även individuellt be
stämda. Baxandall utvecklar tanken i b oken Painting and Experience
in Fifieenth Century Italy: A primer in the social history of pictorial style
(1972). Han använder sig här av begreppet kognitiv stil.
Begreppet stil är mångtydigt och har i k onsthistorien använts för
att karaktärisera det enhetliga, det som är gemensamt för flera olika
konstverk och därmed förenar dem. Här är perspektivet förskjutet:
från konstobjektet till det mänskliga subjektet.
Adjektivet kognitiv indikerar det som berör kunskap. Kognitiv stil
är ursprungligen en psykologisk term som används om människors
sätt att behandla information. Jag tolkar det som att begreppet hos
Baxandall står som en benämning för den utrustning, i form av kun
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skap och erfarenhet, som en människa bär med sig och som är förut
sättningen för hur hon i en viss historisk situation uppfattar och tol
kar ett objekt. Perspektivet är socialt, om man så vill receptionshistoriskt. Genom att rekonstruera kontexten och därmed det som konsti
tuerar betraktarnas kognitiva stil, kan man nå fram till en större för
ståelse för hur konstverken fungerade i den miljö för vilken de ur
sprungligen utformades.
Tidsmässigt omfattar avhandlingen huvudsakligen 1900-talet. I lo
kalstudierna har det dock varit nödvändigt att föra undersökningen
längre tillbaka i tiden. Därför finns kyrkornas tidiga historia översikt
ligt beskriven ur ett konsthistoriskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger
på tiden från det att byggandet av den nya kyrkan börjar diskuteras
(och följaktligen även den gamla kyrkans övergivande) och fram till
det att den gamla kyrkan återinvigs efter restaureringen. Denna period
skildras utförligt.
Undersökningsperioden avslutas 1939, då den sista av de studera
de ödekyrkorna åter togs i bruk. Två år tidigare, den 6 juni 1937,
hade signaturen Lindy, skribenten Karl Olof Hedström, deklarerat
ödekyrkornas renässans i Stockholms-Tidningen. Därmed var segern på
sätt och vis vunnen. Inga ödekyrkor hotades längre av förstörelse, utan
kvarstående problem rörde ödekyrkornas underhåll på sikt. Men även
där såg man framtiden an med tillförsikt. På riksplanet inträffade
emellertid de intressantaste händelserna under 1910- och 1920-talen. Följaktligen är det också där som betoningen ligger.
Studien baseras på skriftliga källor: protokoll, korrespondens, ritningar
och fotografier samt det historiska källmaterial som byggnaderna och
dess inventarier utgör. Vad gäller församlingarnas 1700- och 1800-tal
har arkivinsamlingen koncentrerats till församlingarnas kyrkorådspro
tokoll, sockenstämmoprotokoll och efter 1864 kyrkostämmoproto
koll. En genomgång av räkenskaperna hade säkert tillfört detalj upp
gifter om kyrkornas underhåll, men inte förändrat kunskapsbilden i
stort. Därför har jag avstått från det.
Äldre arkivalier förvaras i Härnösands och Östersunds landsarkiv.
Nyare material finns kvar i respektive församling. Källmaterialet är
stort och omfattande. Trots det finns ibland kännbara luckor. Ragunda prästgård brann exempelvis 1849 och en del av kyrkoarkivet för
stördes, bland annat sockenstämmoprotokollen. Information om kyrkobyggnadernas tillstånd och kyrkoärendenas läge vid olika tidpunk
ter, har Visitationsprotokoll och ämbetsberättelser gett. Där finns i
vissa fall även biskoparnas och prästernas åsikter deklarerade. Detta
material bevaras i Härnösands och Uppsala landsarkiv.
Det viktigaste materialet kring 1900-talsrestaureringarna finns i
Antikvarisk-Topografiska Arkivet, som förvarar Vitterhetsakademi
ens, Riksantikvarieämbetets och Byggnadsstyrelsens (K-byråns) arkiv.
Det innefattar protokoll, skrivelser, korrespondens, restaureringsför
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slag, kostnadsberäkningar, ritningar och övriga handlingar angående
kyrkorna. Förutom direkta sakuppgifter om ärendena avspeglar hand
lingarna ibland också handläggarnas ideologiska förhållningssätt. I
domkapitlens och församlingarnas kyrkoarkiv finns däremot bara
enstaka handlingar av intresse. Undantaget är Alnö församling där en
intresserad kyrkoherde, Gustaf Mellberg, omsorgsfullt sett till att det
mesta arkiverats.
När det gäller att utröna sockenbornas attityder till kyrkorna visar
sig bristerna i källmaterialet tydligast. De åsikter som sockenborna
har uttryckt om sin kyrka har framförts muntligt. Därmed är de till
största del förlorade för eftervärlden. Deras attityder till byggnaderna
kommer därför till uttryck endast indirekt, exempelvis genom deras
agerande i kyrkobyggnadsärendena. Bristen på skriftliga källor har
gjort det motiverat att istället ägna den muntliga traditionen en viss
uppmärksamhet. Särskilt omkring den gamla kyrkan i Ragunda finns
dokumentation av sägner och legender med anknytning till såväl bygg
naden som särskilda inventarier. Detta material bär vittnesmål om
sockenbornas förhållande till den historiska miljön.
Inte heller invigningstal eller predikningar, som uttrycker talarnas,
det vill säga prästernas och biskoparnas idéer, finns bevarade i någon
större utsträckning. Det inledningsvis citerade talet av Paul Wilhelm
Huss utgör därför ett utomordentligt viktigt undantag. På 1900-talet
förbättras källäget i detta avseende något. Antalet publicerade predik
ningar och högtidstal ökar. Artiklar av hembygdsforskare visar hur
intresserade församlingsmedlemmar såg på kyrkorna.
De källkritiska problem som uppstått vid bearbetningen är av tra
ditionell art. Det har exempelvis gällt att fastslå samband mellan or
sak och verkan, olika personers insatser, tidpunkten för viktiga hän
delser och så vidare. En än större svårighet har varit att tolka det fysis
ka källmaterialet, byggnaderna och deras inventarier, i relation till det
skrivna. Trots att restaureringsprogrammen, som de framställdes av
antikvarierna och arkitekterna var utförliga, fanns ändå ett stort ut
rymme för självständigt arbete av de byggmästare, snickare och kon
servatorer som utförde åtgärderna. Avståndet mellan de skriftliga in
struktionerna och det slutliga utförandet är ibland svårt att urskilja.
En viss ledning för att kunna bedöma resultatet har jag haft i de fall
där exempelvis en konservator själv dokumenterat sitt arbete i ord
och fotografier. I vissa fall har jag även kunnat ta del av rapporter från
senare konserveringar och byggnadsarkeologiska undersökningar.
Ytterligare ett problem har varit att ta ställning till den stora hem
bygdslitteratur av varierande kvalitet, som avhandlar kyrkor. I ett dis
kussionsinlägg i Härnösands stifts historiska sällskap: Studier och upp
satser II(1990) har förre landsantikvarien Bo Hellman påpekat att ett
vanligt fel bland hembygdsforskare är, att händelser och ställningsta
ganden inte bedöms utifrån de förutsättningar som fanns i den speci
ella historiska situationen, utan utifrån nutidens värderingar. Enligt
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min mening finns bristen i a rbetsmetoden. Istället för att förutsätt
ningslöst låta källornas vittnesmål leda fram till en slutsats, används
källorna för att belägga en förutfattad tes. Grundregeln för mig har
därför varit, att aldrig godta en slutsats utan att själv pröva dess håll
barhet och att alltid kontrollera påståenden i sakfrågor mot andra
källor.
Terminologin är problematisk eftersom användningen av begreppen
inte är helt entydig och dessutom varierar över tiden. Restaurering
används i denna bok som en sammanfattande beteckning för alla in
grepp och åtgärder som syftar till att återställa ett objekt till ett tidiga
re historiskt skede eller iståndsätta det till användbart skick. Det kan
både innebära att man reparerar, det vill säga lagar uppkomna skador,
och renoverar, som ibland kan betyda nästan samma sak men samti
digt indikerar ett visst mått av förnyelse. Att rekonstruera är att åter
uppbygga eller återställa till ett tidigare utseende. Restaureringens mål
kan antingen vara att bevara byggnaden i befintligt skick eller att
modifiera den efter vissa normer. Gränsen mellan de olika förhåll
ningssätten är flytande och i praktiken sammanfaller de oftast. För
tydlighetens skull har jag reserverat termen konservering för objekt
som ruiner, skulpturer, målningar etc. Beteckningen används för åt
gärder som tas till för att ett objekt skall kunna bevaras. Även i sådana
fall k an det handla om att återföra det till ett tidigare skede eller att
vidmakthålla det i befintligt skick. Denna tolkning av begreppen tor
de bäst sammanfalla med nutida språkbruk.
Med ödekyrka menas en kvarstående kyrkobyggnad som mist sin
funktion som gudstjänstlokal. En ruin är däremot bara delvis bevarad
genom kvarstående byggnadsdelar. I avhandlingen används även två
begrepp som är något otydliga, men på sätt och vis redan vedertagna.
De gamla kyrkorna syftar på de kyrkor som övergavs och senare res
taurerades, alltså oftast en medeltidskyrka, men ibland en byggnad
från 1600- eller 1700-talen. De nya kyrkorna var de som ersatte de
gamla. Det har fått bli en sammanfattande beteckning för kyrkor bygg
da från 1750-talet och framåt, ända till 1900-talets början. Detta oav
sett om deras arkitektur kan karaktäriseras som nyklassicistisk, nygotisk eller nationalromantisk.
De fotografier som illustrerar avhandlingen är med få undantag
från restaureringarnas tid. De kan alltså göra anspråk på att utgöra
källmaterial i samma bemärkelse som de skriftliga dokumenten i ar
kiven. Jag har inte ansett det nödvändigt att komplettera med nytagna bilder. Nästan ingenting har nämligen förändrats i kyrkorna sedan
restaureringarnas tid. Det ligger dessutom en särskild poäng i att de
personer som fotograferade kyrkomiljöerna, i många fall var de sam
ma som var verksamma inom byggnadsvården som arkitekter och
antikvarier.
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KYRKORNA, KYRKOSAMFUNDET OCH KULTURMINNESVÅRDEN

L G A M L A OC H N Y A K Y R K O R
Kyrkorivningar och nybyggen i N orrland
För Sveriges del innebar 1700- och 1800-talen en befolkningsut
veckling och en samhällsförändring som även avspeglar sig i k yrko
byggandet. Under perioden 1750-1900 tredubblades landets befolk
ning och år 1750 var befolkningen knappt 1,8 miljoner. Under sena
re delen av 1700-talet var tillväxten måttlig. Det skedde en jämn ök
ning, med vissa tillfälliga nedgångar under krigsperioder och missväxtår. År 1810 uppgick befolkningen till 2,4 miljoner. Därefter vid
tog den kraftigaste tillväxtperioden i landets historia. På endast fyrtio
år ökade befolkningen med 1,1 miljoner, så att den vid mitten av
seklet närmade sig 3,5 miljoner.1
När det gäller att förklara denna utveckling är det nästan omöjligt
att förbigå Esaias Tegnérs kärnfulla formulering om freden,, vaccinen
och potäterna från 1830-talet. Trots att Tegnér själv befann sig mitt i
händelseförloppet, kunde han så träffande utpeka dessa tre faktorer
som på ett avgörande sätt främjade befolkningsexpansionen. Efter
krigsslutet 1809 deltog Sverige inte i några krig som påverkade mortaliteten. Vaccinering och andra medicinska och hygieniska framsteg
gjorde att befolkningens motståndskraft mot epidemier stärktes. Po
tatisodlingens införande gav den jordbrukande befolkningen ett vik
tigt näringstillskott. Andra jordbrukstekniska nyheter innebar att jor
darnas avkastning ökade.
Däremot kännetecknas perioden 1860-1900 för landet som helhet
av en långsammare tillväxttakt. Den stora emigrationen hade en kraf
tigt reducerande effekt på befolkningsökningen. Trots det var folk
mängden omkring sekelskiftet drygt 5,1 miljoner.
För Norrlands del ser utvecklingen något annorlunda ut. Gene
rellt för hela landet gäller att de största folkökningarna inte skedde i
de befolkningstätaste regionerna, utan i de glesarebefolkade områdena.
I Norrland fanns stora möjligheter till nyodling. Följaktligen gick
befolkningsökningen här betydligt snabbare än i ö vriga landet. Vid
mitten av 1700-talet hade Norrlandslänen en befolkning på drygt
146.000 personer, vilket motsvarade omkring 8,2 procent av rikets
totala folkmängd. Hundra år senare hade den norrländska befolknings
andelen stigit till 11,5 procent.

Beträffande tiden efter 1850 kan man till Tegnérs tre faktorer för
Norrlands del lägga till en fjärde: trävaruindustrin. Skogs- och
sågverksindustrins expansion bidrog under senare delen av 1800-talet såväl till en starkt ökad inflyttning, som till en ökad naturlig re
produktion. Vid sekelskiftet 1900 uppgick Norrlands befolkning till
mer än 760.000 personer. Norrlands andel av landets totala befolk
ning uppgick därmed till 16,7 procent. På 150 år hade befolkningen
mer än femdubblats.
Befolkningsökningen avsatte tydliga spår i det norrländska bestån
det av landskyrkor. För att rymma de allt talrikare folkskarorna måste
sockenkyrkorna förstoras. Till att börja med sökte församlingarna de
enklaste lösningarna, läktare och större bänkinredningar. Om detta
visade sig otillräckligt, gick man vidare. Många kyrkor byggdes ut,
men ofta nödgades socknarna ändå bygga nytt.
Förhållandena såg något olika ut i de olika delarna av Norrland. I
övre Norrland, de nuvarande länen Norrbotten och Västerbotten,
fanns åtta medeltidskyrkor. Sju var stenkyrkor och det åttonde, Särkilax, var ett träkapell i Tornedalen. Stenkyrkorna låg glest utplacerade
vid älvmynningarna.2 Som en följd av det ekonomiska välstånd som
rått här under den senare delen av medeltiden, hade stenkyrkorna
genomgående byggts betydligt större än i landskapen från Ångerman
land och söderut. De var även av en byggnadstekniskt sett högre kva
litet.
Med början på 1750-talet genomfördes grundliga renoveringar av
samtliga dessa medeltidskyrkor som var i gott tekniskt skick.3 De
flesta var redan så stora att några utvidgningar inte behövdes och där
för fick de i a llmänhet behålla sin medeltida karaktär. I Piteå lands
församling, Ojebyn, tillbyggdes emellertid korsarmar. Kyrkan i Skellef
teå ersattes av en nyklassicistisk centralkyrka, där medeltidsmurar in
går i sakristian samt östra och västra korsarmarna. Därmed var ut
rymmesbehovet i övre Norrlands medeltidskyrkor tillgodosett för en
lång tid framöver.
När den stora befolkningstillväxten satte in under 1800-talet, fanns
ett annat problem som överskuggade trängseln i sockenkyrkan. Det
var de långa resvägarna. De medeltida socknarna i övre Norrland var
stora, ursprungligen sträckte de sigfrån kusten och ända upp till norska
gränsen. Under 1600- och 1700-talen skedde en viss uppdelning ge
nom utflyttning till nya kyrkplatser i lappmarken och etablerande av
nya församlingar. Men storsocknarna bestod ännu, så när folkökningen
i nedre Norrland tvingade fram större kyrkor, var detta inte en ända
målsenlig lösning i övre Norrlands medeltidssocknar. Här löstes istäl
let problemet genom sockendelning. Nya kyrkor uppfördes längre in
i landet och därefter var medeltidskyrkorna tillräckligt stora för mo
derförsamlingens minskade invånarantal.4
I mellersta och södra Norrland var socknarna mindre till ytan och
medeltidskyrkorna låg tätare. Ådalen i Ångermanland, Storsjö-områ
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det i Jämtland och vissa d elar av Hälsingland var de områden som
hade störst befolkningskoncentration och följaktligen var kyrktätast.
Det var här som befolkningstillväxten orsakade flest nybyggda kyr
kor. De flesta tillkom i de medeltida socknarna, medan nybildning av
socknar förekom i mindre utsträckning.
Nybyggandet innebar att många gamla kyrkor revs. Vid medel
tidens slut hade det funnits minst 146 kyrkor i d e nuvarande norr
ländska landskapen från Gästrikland och norrut.5 Vid 1900-talets
början återstod endast en fjärdedel, 36 kyrkor, som bevarade sin
medeltida karaktär. Några få, 14 kyrkobyggnader, hade försvunnit
tidigt, redan under 1500- och 1600-talen.6 Senare, under 1700- och
1800-talen om- och tillbyggdes många medeltidskyrkor. Några för
vandlades till oigenkännlighet, medan andra fick behålla något av sitt
medeltida utseende. I vissa fall byggdes helt nya kyrkor där delar av
de medeltida murpartierna återanvändes. I andra fall revs medeltids
kyrkan helt och ersattes av ett nybygge. Det var under denna period
som de allra flesta medeltidskyrkorna försvann. De kyrkor som revs
eller ombyggdes helt var totalt 97 stycken, varav 50 försvann på 1700talet och 45 på 1800-talet. Den sista ombyggnaden var inte slutförd
förrän en bit in på 1900-talet.
I Gästrikland fanns tio kyrkor under medeltiden. Av dessa förstördes
en under 1600-talet. Sju ersattes av nybyggen under perioden 17541861, varav fyra på 1700-talet och tre på 1800-talet. Två bevarar sitt
medeltida utseende, Valbo och Årsunda.
För Hälsinglands del finns 32 medeltidskyrkor dokumenterade. Av
dessa återstår sex i någorlunda medeltida skick: Enånger, Idenor, Njut
ånger, Söderala, Tuna, Trönö. Två har bevarats som ödekyrkor: Enånger
och Trönö. Ytterligare tre kvarstår som ruiner: Mo, Undersvik och
Skog. En medeltidskyrka försvann redan på 1600-talet. Därefter för
siggick förvandlingen av medeltidskyrkorna under hela 1700- och
1800-talen. Omvandlingsperioden kan sägas h a inletts redan 170203 då Högs kyrka ombyggdes. Därefter om- eller nybyggdes totalt
ytterligare 14 kyrkor under 1700-talet och under 1800-talet samman
lagt tio.
Av Medelpads 18 kända medeltidskyrkor återstår två, Alnö och Li
den. Båda har bevarats som ödekyrkor. Av de försvunna kyrkorna var
det två som försvann redan på 1500- och 1600-talen. Därefter ersat
tes elva kyrkor på 1700-talet, men bara tre på 1800-talet. Hela för
nyelseprocessen försiggick mellan 1756 då ombyggnaden avTynderö
påbörjades och 1862 när Njurunda nya kyrka stod klar. Därefter till
kom Alnö nya kyrka 1896 och Holm 1904, men då inte som ersätt
ning för medeltidskyrkor, utan för senare byggnadsverk. Tre kyrkorui
ner finns i landskapet: Sättna, Selånger och Njurunda.
För Ångermanland finns 37 medeltidskyrkor dokumenterade. Av
dessa återstår 14 som i stort sett bevarat medel tidskaraktären: Anund-
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Medeltidskyrkor som ombygg
des eller ersattes av nybyggen
1700-1910. Sgrafferingar anger
kyrkor som bevarar medeltida
murpartier.
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sjö, Boteå, Ed, Grundsunda, Högsjö, Nordmaling, Ramsele, Siden
sjö, Skog, Sånga, Torsåker, Vibyggerå, Ytterlännäs samt Overlännäs.
Av dessa är Högsjö, Ramsele, Vibyggerå och Ytterlännäs ödekyrkor.
Av d e 24 som betecknas som försvunna, var fyra borta redan före
1600-talets slut. Omvandlingsperioden verkar ha inletts omkring 1759
då Säbrå nya kyrka byggdes. Under 1700-talet förstördes därefter ytter
ligare fem kyrkor. Under det följande 1800-talet försvann tolv medel
tidskyrkor och så sent som 1909 avslutades den sista omvandlingen
av en medeltidskyrka, Ullånger. Av de försvunna medeltidskyrkorna
finns ruiner efter fyra: Bjärtrå, Gudmundrå, Nordingrå och Nätra.
I Härjedalen finns bevis för åtminstone tre medeltidskyrkor. Av
dessa försvann en på 1500-talet, en på 1600-talet och en på 1700talet. I Jämtland är minst 38 medeltidskyrkor kända. En försvann
redan på medeltiden och två på 1600-talet. Idag återstår sju med hu
vudsakligen medeltida utseende: Frösö, Hackås, Norderön, Kyrkås,
Marby, Ragunda och Åre. De fyra sistnämnda bevarades som ödekyr
kor. Dessutom kvarstår sju som ruiner: Aspås, Häggenås, Lit, Marieby, Sundsjö, Sunne och Undersåker. Rivnings- och nybyggnadsperio
den försiggick mellan 1758, då ombyggnaden av Oviken påbörjades
och 1894, då den nya kyrkan i Duved (som ersatte Åre kyrka) stod
färdig. Då hade elva medeltidskyrkor försvunnit under 1700-talet och
17 under 1800-talet. Så sent som 1906 uppfördes ännu en ny kyrka i
Oviken, men då som ersättning för 1700-talskyrkan.
I nuvarande Västerbotten och Norrbotten fanns slutligen åtta medel
tidskyrkor. Här återstår fem i medeltidsskick: Bygdeå, Lövånger, Nederkalix, Nederluleå och Umeå landsförsamling. En försvann på 1600talet. Två ombyggdes kraftigt mellan 1751 och 1800.
En uppställning över norrländska ombyggnader och ersättnings
byggen under huvudsakligen 1700- och 1800-talen (se stapeldiagram)
visar att den största byggnadsaktiviteten försiggick under senare hälf
ten av 1700-talet. Då genomfördes omkring ett tiotal byggen under
varje decennium. Redan då, innan den verkligt kraftiga befolknings-
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ökningen satt in, hade många socknar blivit så stora att landskyrkor
na måste utvidgas. Efter sekelskiftet 1800 gick förnyandet i en något
långsammare takt. Byggandet är jämnt fördelat med fyra eller fem
byggen under de följande decennierna, med undantag för en topp på
1840-talet, när elva kyrkobyggen genomfördes. Gränserna mellan ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad syns inte i diagrammet och var
även i verkligheten ofta flytande. En slutsats som kan dras av materi
alet är ändå, att det under 1700-talet var vanligare att kyrkorna bara
delvis byggdes om eller att delar av medeltidskyrkornas murverk fick
ingå i de nya kyrkorna. Under 1800-talet var de flesta ersättnings
byggena rena nybyggen, även om bruket att återanvända
murdelar aldrig helt avtog under perioden.
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och tre jämtländska kyrkobyggnader: Håsjökyrka från 1680-talet, Stu
gans kyrka som byggdes på 1780-talet och Ovikens kyrka, som bygg
des 1758-1763, till stor del med användande av en medeltidskyrkas
murar.
I Norrbottens län står Gällivare gamla kyrka, byggd på 1740-talet,
och Jokkmokks gamla kyrka, uppförd 1753, men brunnen och nume
ra ersatt av en kopia. Nära Lapplandsgränsen står det rekonstruerade
kapellet i Gråträsk.7 I Västerbotten finns rekonstruktioner av gamla
kyrkor i Vindeln och Lycksele. På Gammlia-området i Umeå står den
rekonstruerade gamla kyrkan från Holmön. Till denna grupp av över
givna byggnadsverk kommer också de mer eller mindre fragmenta
riskt bevarade ruinerna efter medeltidskyrkor, sjutton till antalet.8
Odekyrkor och ruiner finns i hela landet, men talrikare i vissa de
lar än andra. En förteckning från 1922 upptar för hela landet 147
kyrkoruiner och 103 ödekyrkor.9 Den är för ödekyrkornas del något
för generös, eftersom den även räknar övergivna kastaler, klockstap
lar, kvarstående gravkor och sakristior som ödekyrkor, samt dessutom
en del fiske- och fjällkapell vars särskilda problematik faller utanför
ramen för denna undersökning. Men trots det ger den i huvudsak en
rättvisande bild av var ödekyrkorna bevarats.
I hela Norrland fanns enligt förteckningen sammanlagt 37 öde
kyrkor. Flest fanns i Skåne (16), Småland (14) och Västergötland (20).
Däremot hade Uppland bara tre ödekyrkor och i Södermanland och
Östergötland fanns två respektive sju. I relativt små landskap som
Dalsland, Bohuslän och Västmanland fanns däremot fem, tre respek
tive tre och i Närke två. Detta framstår som ganska mycket i jämförelse
med de stora landskapen Värmland och Dalarna som bara hade tre
var. För Halland, Oland och Gotland upptog förteckningen vardera
en, medan Blekinge helt saknade ödekyrkor.
Inte oväntat fanns alltså flest ödekyrkor i d e områden, som dels var
förhållandevis kyrktäta, dels hade haft ett omfattande kyrkorivande
och nybyggande under 1700- och 1800-talen.
I Skåne hade medeltidskyrkorna varit omkring 420 stycken. Vid
mitten av 1700-talet fanns ännu de flesta kvar, nästan oförändrade
sedan medeltiden. Men med början på 1780-talet uppfördes fram till
år 1910 nästan 150 nya kyrkor, de flesta som ersättning för medeltids
kyrkor. Till dessa kommer att många medeltidskyrkor både tidigare
och samtidigt utvidgats och ombyggts. Man räknar därför med att
drygt en tredjedel av Skånes medeltidskyrkor försvann under denna
period. Av de 16 ödekyrkor som förteckningen från 1922 upptar hade
13 övergivits då.10
Om ödekyrkornas antal sätts i r elation till landskapets totala kyr
kobestånd, framstår dock Småland som ödekyrkornas landskap fram
för andra. Där var medeltidskyrkorna färre, omkring 300 på en yta
betydligt större än Skånes. Men en stor del av dessa var träkyrkor och
även de stenkyrkor som fanns var ofta små och tornlösa. Därför var
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nybyggnadsviljan stor. Enbart under perioden 1760-1860, när Växjö
stift omfattade 171 av Smålands socknar, byggdes där 79 helt nya
kyrkor samtidigt som 25 kyrkor om- och tillbyggdes. I Värendsbygden, det område som utgjorde det medeltida stiftet, var omvandlingen
ännu mer omfattande. Där var medeltidssocknarna 62 och ännu vid
1700-talets senare del var 57 av dessa medeltidskyrkor, omkring hälf
ten av trä. Ett hundratal år senare fanns bara ett tiotal medeltids
kyrkor kvar, men i ombyggt skick. Samt sju kyrkor som bevarats orörda
som ödekyrkor, däribland en träkyrka. I hela Småland fanns alltså
fjorton bevarade ödekyrkor. Nästan alla hade övergivits under den
omvälvande nybyggnadsperioden.11
Västergötland hör till de kyrktätaste områdena i landet. Under ti
dig medeltid uppges ha funnits över 500 kyrkor. Eftersom de flesta då
var av trä, var omsättningen stor redan under medeltiden. Under 1200och 1500-talen ödelades många kyrkor och Västergötland är det land
skap där flest kyrkor övergetts genom seklerna. Men den största
omdaningsperioden inträffade även här under senare delen av 1700talet och hela 1800-talet. Då ersattes omkring ett hundratal av kyr
korna med nybyggen. Av de tjugo ödekyrkor som upptas i 1922 års
förteckning övergavs samtliga under den perioden.12
Det finns andra delar av landet som står i stark kontrast till dessa,
där så stora delar av byggnadsbeståndet byttes ut under 1700- och
1800-talen. I de områden där medeltidskyrkorna i stor utsträckning
bevarats saknas ödekyrkor nästan helt.
Gotland är ett utmärkt exempel på detta. Redan under tidig medel
tid fanns här, på grund av öns läge och den internationella handeln,
ekonomiska förutsättningar för att bygga ett mycket stort antal, drygt
hundratalet, relativt stora kyrkor av hög byggnadsteknisk kvalitet. De
flesta medeltidskyrkorna finns bevarade och under 1700- och 1800talen genomfördes inga kyrkorivningar. Endast ett fatal kyrkor förstora
des på grund av folkökningen. De kyrkor som bevarats som ruiner
övergavs inte heller under denna period, utan tidigare under senme
deltiden (som Visby-ruinerna) och 1500- och 1600-talen.13 Här finns
heller inga ödekyrkor. Den som avsågs i 1922 års förteckning var kas
talen i Lärbro.
Även i det kyrktäta Uppland är ödekyrkorna få. Också här finns
större delen av medeltidskyrkorna i behåll. Vid 1300-talets början
fanns här 170 socknar och ännu fler kyrkor. Av dessa har mer än 90
procent helt eller delvis bevarats. Mer än hundra sockenkyrkor kvar
står sedan senmedeltiden i orört skick. Förklaringen till detta är att
det tidigt fanns en stor, relativt välbärgad befolkningen här och att
bygderna hade kontakt med både den världsliga och den kyrkliga cen
tralmakten. I detta område fanns därför förutsättningar för att upp
föra relativt stora stenkyrkor. Dessa var därtill av en sådan kvalitet att
de under senare århundraden har kunnat anpassas till nya krav, utan
några större ingrepp.14 Tre ödekyrkor upptogs i förteckningen 1922.
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Alla övergavs på 1800-talet. De kunde ha varit fyra, men vid denna
tid var Balingsta ödekyrka redan restaurerad och återinvigd (se kapi
tel tre).

De gamla kyrkorna
Frågan om varför me deltidskyrkorna revs var lä nge känsloladdad och
de som försökte besvara den gjorde det i indignation. Den harm och
förtrytelse man kände över förstörelsen av de gamla kyrkorna gjorde
det svårt att se problemet ur ett vidare perspektiv. Först genom de
senaste decenniernas forskning har frågan behandlats på ett nyanserat
sätt. Utförligast har Siegrun Fernlund gjort det i sin doktorsavhand
ling "ett Herranom värdigt Tempel": Kyrkorivningar och kyrkobyggen i
Skåne 1812-1912(1982).
I sammanfattning ser Fernlunds mångfasetterade framställning ut
så här: Kyrkorivningarna och kyrkobyggena var ett resultat av 1800talets omvälvande samhälls- och kulturförändringar. De gamla kyr
korna revs och ersattes av nya bara delvis av p raktiska skäl, även om
det fanns en rad sådana som talade för nybygge. Socknens befolkning
hade ökat, medeltidskyrkan var ofta både trång, mörk och i uselt skick,
församlingens struktur hade ibland förändrats, exempelvis på grund
av industri- eller järnvägsetableringar, så att befolkningscentrat för
skjutits. Avgörande var även församlingens ekonomi.
Därutöver fanns betydelsefulla prestigeskäl De nya kyrkorna bygg
des även därför att man ville följa med sin tid. En ny, tidsenlig kyrka
hade tillkommit i grannförsamlingen, industrialiseringen hade kom
mit till byn. Ett nytt tempel manifesterade socknens status och mo
derna tänkande. Däremot fanns känsloskälsom i första hand motver
kade en alltför snabb förändring. Kärleken till den gamla kyrkan, som
symboliserade församlingen och bandet med det förflutna, vördna
den för kyrkplatsen och kyrkogården med förfädernas gravar.
Om de praktiska skälen gjorde det oundvikligt att bygga nya kyr
kor under det tidiga 1800-talet, såg situationen ut på ett annat sätt
vid sekelslutet. Det var då som medeltidskyrkor revs som represen
tanter för ett lämnat kulturstadium. De försvann därför att det inte
motsvarade den moderna tidens religiösa, moraliska och estetiska
krav.15
Denna beskrivning avser Skåne, men kan i s tort sett anses giltig
även för Norrland. En viktig skillnad är dock att medan merparten av
Skånes nya kyrkor tillkom under 1800-talet, byggdes i Norrland fler
kyrkor under 1700-talet än under 1800-talet. Det norrländska
kyrkobyggandet hör alltså delvis till en tidigare period.
Under perioden före 1749, då tabellverket inrättades, är det svårt
att bedöma befolkningsutvecklingen.16 Men med tanke på att kyrko
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byggandet var så frekvent, måste den ha varit avsevärd. Under 1700talet var det bland annat som en följd av bruksetableringar som beho
vet av större kyrkorum uppstod. I socknar där det fanns brukssamhällen
ökade befolkningen genom inflyttning snabbare än i de omkringliggande socknarna. Så var det exempelvis i Ovansjö (Gästrikland)
och i Högsjö (Ångermanland).17
Orsakerna till kyrkobyggena var alltså samma som i S kåne. Kyr
korna var för trånga, de var för mörka och många av dem var i dåligt
skick. Hammerdctls socken (Jämtland) byggde först ut sin medeltids
kyrka omkring 1730. Den hade då befunnits allt för liten, mörk och
oansenlig. Trettio år senare blev den på nytt för trång och 1782 stod
en nybyggd kyrka färdig, där delar av medeltidsmurverket återan
vänts.18 När sockenborna i ÀIvros ( Härjedalen) 1877 beslutade att
bygga en ny kyrka, berodde det på att den gamla var för trång, för
kall, dragig och dessutom ganska förfallen.19 I Högsjö (Ån german
land) byggdes en ny kyrka som invigdes 1789. Skälet var först och
främst befolkningsökningen. Efter anläggandet av ett järnbruk 1738
växte socknen så a tt det blev brist på sittplatser i sockenkyrkan.20 I
Lockne (Jämtland) var kyrkan för liten, samtidigt som det fanns "många
åtskilliga sprickor och remnor i dess murar".21 Exemplen är otaliga.
De flesta av dessa medeltidskyrkor var små. Den första kyrkan i
Hammerdalvar bara 11x9 meter. Efter den första utbyggnaden var
den 18x12, men ändå inte tillräcklig. Högsjö gamla kyrka är ungefär
15x9,5 meter. Hallen (Jämtland) var drygt 13x7 meter (möjligen med
koret oräknat). Detta kan man jämföra med den ännu kvarstående
gamla kyrkan i Håsjö (Jämtland) som mäter 13x6 meter.22
Men det saknas inte exempel på att även större byggnadsverk revs.
Den märkliga korskyrkan i Brunflo (Jämtland) från 1100-talet revs
Älvros gamla kyrka fick sitt
nuvarande utseende vid en
ombyggnad 1739-1740. Den
övergavs när en ny kyrka togs
i bruk 1883.
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och ersattes av ett nybygge 1769-1777. Den uppges dels ha varit i
mycket dålig kondition, dels ha haft otillräckligt utrymme. Förmod
ligen var det förstnämnda skälet det övervägande, eftersom kyrkan
anses ha varit en av de största medeltidskyrkorna i Jämtland, 26 me
ter lång och 16 meter bred, korsarmarna oräknade.23
Kyrkan i Nordingrå (Ångermanland) var ännu större, 28x16 me
ter. Men med enbart 617 bänkplatser var den ändå för liten för en
församling på drygt 1.600 personer. Dessutom var den i dåligt skick.
Murarna hade sprickor och rämnor, och ett valv hade rasat in. Den
revs, men har bevarats som ruin. Ny kyrka byggdes 1818-1825.24
Järvsö medeltidskyrka (Hälsingland) hade ombyggts till korskyrka på
1740-talet. Den hade hela 1.700 sittplatser. Trots det revs den för att
den var för trång. Församlingen bestod av 3.400 personer och i den
nya kyrkan som stod färdig 1838 fanns plats för 2.400.25
Den nyklassicistiska kyrkan i
Nordingrå byggdes 1818-1825
av Simon Geting d.y. Försam
lingen hade då drygt 1.600
invånare.

Den gamla kyrkan i N ordingrå
hörde till de större medeltids
kyrkorna, men revs ändå där
för att den inte räckte till för
den växande församlingen.
Ruinen konserverades 19381939 av d åvarande landsantik
varien i H ärnösand Bo Hell-
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På många ställen revs den gamla kyrkan bara delvis, och gamla
murpartier återbrukades i nybyggnaden. Exempelvis i Oviken (Jämt
land) använde man sig av de norra och östra murarna, som förläng
des, höjdes och byggdes samman med de nya murarna i s öder och
väster. I Aspås (Jämtland) avvisade man däremot den lösningen. Där
beslutade man istället att bygga på en annan plats. Fördelen var att
man då skulle kunna använda den gamla kyrkan som gudstjänstlokal
under byggnadstiden. Först därefter revs den.26
Mot 1800-talets slut blir de så kallade prestigeskälen tydligare, i
Norrland liksom i Skåne. Många socknar hade redan byggt nya kyr
kor. För de församlingar som gick i nybyggnadstankar blev grann
församlingarnas exempel en bidragande orsak till att man gjorde slag
i saken. När Åre socken (Jämtland) skulle bygga ny kyrka, hade nya
kyrkor redan tillkommit i de närbelägna socknarna Undersåker 1854,
i Mörsil 1856 och i Kall 1868. Deras föredöme var nog betydelsefullt.
Åre nya kyrka placerades i Duved oc\i invigdes 1894.27 Även i fallet
Oviken hade de omkringliggande socknarna byggt nya kyrkor och
prestigeskälen vägde tungt (se vidare kapitel nio).
Valet mellan att riva eller bevara den gamla kyrkan var i de flesta
fall ingen kontroversiell fråga. Även i församlingar där frågan om den
nya kyrkans byggande, finansiering eller placering orsakade segslitna
tvister togs beslutet om rivning av den gamla i endräkt. Så var det i
Norrland såväl som i Skåne.28 I de flesta fall
var orsakerna till att kyrkan revs praktiska
och ekonomiska. Om man kunde använda
sten från den gamla kyrkan i nybygget, såg
man den som en ekonomisk resurs, som kun
de göra det kostsamma byggnadsföretaget bil
ligare. I Liden (Medelpad) revs den gamla
kyrkans fönster- och portalomfattningar samt
valv, därför att man avsåg att återanvända
teglet i den nya kyrkan.29 När Ås nya kyrka
(Jämtland) byggdes hade man problem med
att få sockenmännen att leverera överens
kommen mängd av sten. Därför påskyndades
rivningen av den gamla kyrkan så att murste
nen skulle kunna utnyttjas, trots att det fanns
motståndare mot rivningen.30 Stenmateria
let återanvändes även i till exempel Rengsjö
(Hälsingland).31
Men ofta var anledningen till rivningen
helt enkelt den, att församlingen ville undvi
ka framtida underhållskostnader. Om man
däremot kunde finna en alternativ använd
ning för byggnaden fick den stå kvar. I Små
land var det tämligen vanligt att medel-

Lidens medeltidskyrka rasera
des delvis på 1850-talet, när
församlingen behövde bygg
nadsmaterial till den nya
kyrkan. Interiörens valv revs
och muröppningarnas tegel
omfattningar hackades loss.
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tidskyrkor överlevde därför att de kunde användas som socken
magasin.32 Så var det bland annat under en tid i Granhult, Drev och
Dädesjö. Så var det även på andra håll i landet, exempelvis i Tösse och
Åmål kyrkor (Dalsland), i Västervik (Småland) och i Råbelöfs gårds
kyrka (Skåne).
Om man inte använde kyrkan för sädesförvaring kunde man, som
i Falkenberg (H alland), använda den som kombinerad gymnastik-,
konsert- och föreläsningssal. En alternativ användning av det ovanli
gare slaget fick även Högsjö gamla kyrka (Ångermanland), tidvis an
vänd som smedja. Mer passande i våra ögon var det kanske att använ
da den som begravningskapell, som man gjorde på många håll. I flera
fall användes ödekyrkorna även som hembygdsmuseer, till exempel i
Enånger (Hälsingland) och Marby (Jämtland), i S ärna (Dalarna) och
Ornunga (Västergötland).33
Någon riktig opinion mot rivningarna fanns sällan. Marian Ullén
har dock redogjort för ett fall i Småland. Där var det granhultsbönderna som på det bestämdaste motsatte sig en sammanbyggnad med
grannsocknen Nottebäck. En ny gemensam kyrka byggdes trots det i
Nottebäck och invigdes 1837. Men den gamla kyrkan i Granhult fick
stå kvar, efter en kamp som sträckte sig över femtio år. Även i Skåne
var det så, att protester emot rivningar förekom i de fall där socknens
bestånd var hotad, alltså i de fall där det var på tal att två socknar
skulle förenas och ny gemensam kyrka skulle byggas.34
Problematiken med sammanslagning av socknar fanns inte i Norr
land. Här restes de protester som förekom nästan alltid av enskilda
personer, ofta prästen i församlingen. Redan under tidigt 1800-tal
finns exempel på agerande av kulturhistoriskt intresserade präster.
Sunne nya kyrka (Jämtland) stod färdig att tas i bruk 1835. Vid sock
enstämman i mars samma år försökte prosten Gunnar Backman för
må sockenborna, att inte riva den gamla kyrkan, utan bevara den
"såsom ett värdigt Monument från en Aflägsen Forntid".35 Genom
att hänvisa till att kyrkobyggnaden kunde tjäna något annat ända
mål, sökte prosten motivera bevarandet ur praktisk synpunkt. Men
hans framställan bifölls inte. Sunne gamla kyrka och kastal revs och
kunde enbart bevaras som ruiner.
Att riva en medeltidskyrka var ett arbetsamt företag. Ibland skedde
rivningen succesivt under många år, genom att man när så behövdes
hämtade sten från den. I exempelvis Hassela (Hälsingland) invigdes
en ny kyrka 1829. Den gamla övergavs och lämnades utan tillsyn.
Ännu på 1850-talet fanns den i behåll. Men när prästgården byggdes
om 1856 revs den, delvis med hjälp av sprängämnen, och materialet
togs till vara.
Där, liksom på många andra ställen skingrades inventarierna när
den gamla kyrkan revs. Från Hassela berättas det att helgonbilder blev
leksaker.36 Sådana vittnesmål finns även från andra socknar. I Sunne
försvann merparten av inredningen på okända vägar. Altaruppsatsen
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fanns på 1890-talet i en lada vid kyrkoruinen. Där lekte prästgårds
barnen med gubbarna och skåpet. Under kyrkoherden A.E. Linde
mans tid (från 1899) och genom hans försorg, blev altarprydnadens
delar emellertid ihopsamlade och tagna till kyrkan, där de sedan stod
undanställda i sakristian i femtio år.37

De nya kyrkorna
Vad fick då församlingarna istället för den medeltidskyrka som revs
eller övergavs? Denna byggnad skiljde sig från den gamla i en rad
avseenden.
Den idealtypiska nya kyrkan var under slutet av 1700-talet och
1800-talets första del nyklassicistisk och bestod av ett brett, rektangu
lärt långhus där koret var inskrivet i grundplanen och inte gestaltats
som en separat del. Istället för en fristående klockstapel hade den nya
kyrkan västtorn. Den hade stora, regelbundet placerade fönster och
var skinande vitputsad såväl exteriört som interiört. Interiören var
överskådlig, symmetrisk, ljus och rymlig. Där den gamla kyrkan ofta
hade tegelvalv som tyngde och skuggade interiören, hade den nya ett
flackt tunnvalv i t rä som gav hela kyrkorummet en lyftning. Medan
medeltidskyrkans murar var skrovliga och kärva, var den nya kyrkans
slätputsade och rena.
Skillnaderna mellan kyrkorummens inredningar var också stora.
Den gamla kyrkans interiör var historiskt framvuxen och inrednings
föremålen kan ses som uttryck för en lokal, provinsiell kultur. Inven
tarierna hade kommit till under olika perioder, under medeltiden,
1600- och 1700-talen. Det var polykroma föremål i mustiga färger, i
rött, blått och grönt, i brunt, svart och guld. I den nya kyrkan var
inredningen alltigenom enhetligt planerad och hållen i en svalare
färgskala: vitt, guld och kanske några bleka pasteller, rosa eller blå.
Från och med 1880-talet var den ideala nya kyrkan vanligtvis en
nygotisk byggnad med stora, spetsbågiga ljusinsläpp, utanpåliggande
strävpelare och gavelformationer samt en hög, spetsig tornspira.
Grundplanen var långsträckt, ofta treskeppig och korets dignitet
markerades gestaltningsmässigt genom en flersidig utbyggnad. Former
na var distinktare och detaljerna var fler. Byggnaden var inte längre
skinande vit, utan byggd i rött tegel. Det mörkt röda gav tillsammans
med ljust gula och grå toner en mer dämpad färgskala. Arkitekturen
var höjdsträvande, både till det yttre och i det inre, där kyrkorummet
täcktes av en öppen takstol. Interiören dekorerades med ornamentala
målningar, nygotiska, så småningom med drag av jugend. Läktare,
bänkinredning, predikstol och altaruppsats specialritades så att hela
inredningen blev enhetlig, stilren i ordets rätta bemärkelse.
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Både nyklassicismen och nygotiken är väl kända genom tidigare
forskning. Den nyklassicistiska kyrkoarkitekturen har sedan 1984 varit
föremål för ett forskningsprojekt av Sveriges kyrkor, Kyrkobyggnader
1760-1860. Tre delar har publicerats, varav en omfattar övre Norr
land. De mellersta och södra delarna av Norrland är under utgivning.
Nygotiken var ämnet för en undersökning av Konsthögskolans arki
tekturskola, vars resultat publicerades 1991 under rubriken Nygotiska
kyrkor i Skåne. Den karaktärisering av arkitekturen som görs där, av
ser visserligen Skåne, men är väl tillämplig även på det norrländska
materialet.38
I detta sammanhang är det därför inte nödvändigt att gå närmare
in på arkitekturens form och gestaltning. Den följande framställning
en koncentreras istället på hur de nya kyrkorna tedde sig ur brukarnas
perspektiv. Frågan är alltså: hur uppfattade församlingsborna och präs
terna dem?
För att få en uppfattning om församlingens förhållningssätt till sin
kyrka kan man se på vad som försiggick inom dess murar. Nyklassicismens kyrkorum karaktäriseras oftast som predikosal. Det är ett rum
där predikstolen har en framskjuten plats, vilket antyder att det var
förkunnelsen som stod i centrum. Det som förkunnades var natur
ligtvis den kyrkliga läran, men vid denna tid även den världsliga mak
tens påbud. Direkt efter högmässan föredrogs varje söndag kungörel
ser från myndigheterna i Stockholm, såväl som från landshövdinge
ämbetet och andra lokala myndigheter eller enskilda medborgare.
Detta bruk var, som Anders Åman påpekat, möjligen en bidragande
orsak till kyrkorummets utformning.39
För prästerna i Härnösands stift var denna lagstadgade arbets
uppgift åtminstone under senare delen av 1800-talet illa sedd. När
informationsflödet tilltog hårdnade prästernas motstånd. De ansåg
att detta "liturgiska ogräs" vanhelgade andakten och berövade både
prästen och församlingen tillfälle till enskild bön och sabbatsvila efter
gudstjänsten.40 På denna punkt var åtminstone prästerna angelägna
om att dra en tydligare gräns mellan sakralt och profant. Vad för
samlingen, lyssnarna, ansåg är oklart. Men för de senare väckelsekristna
var kungörelseläsandet utan tvekan en styggelse.
Det som predikades skulle alltså helst vara enbart den kyrkliga lä
ran. Det är också i predikosammanhang, som de få källor som formu
lerar sig omkring kyrkobyggnaderna förekommer. Det var prästerna
och biskoparna, som i samband med kyrkoinvigningar och visitationer
framförde tal och predikningar med de nya kyrkorna som ternata.
Tyvärr har dessa predikningar inte bevarats i någon större utsträckning.
Vad som trängt ned till eftervärlden är bara fragmentariska fraser. Ofta
fälldes svepande omdömen, som att den nya kyrka som invigdes var
den vackraste i länet.
Mot bakgrund av detta är Paul Wilhelm Huss högtidstal ytterst
värdefulla. Han var kontraktsprost och kyrkoherde i Torsåker, som
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Ytterlännäs utgjorde annex till (se kapitel tio). Han hade predikat vid
avskedsgudstjänsten i Ytterlännäs gamla kyrka och när den nya kyr
kan, orgeln och kyrkogården skulle invigas, talade han igen. Det skedde
den 29 oktober 1854. De högtidstal som hölls vid dessa tillfällen finns
bevarade, eftersom de på åhörarnas begäran trycktes fyra år senare,
efter kyrkoherdens död. Det framgår av utgivarens förord att syftet
med skriften var att bevara dessa "oförgätliga själshögtider och uppbyggelserika andaktsstunder". Ännu intressantare i detta sammanhang
är emellertid utgivarens uppfattning att Huss här "lyckligt tolkat de
föresatta helgedomsföremålens betydelse".41 En bidragande orsak till
att talen gavs u t var med andra ord kyrkoherdens konstpedagogiska
insats, att för församlingen förklara och levandegöra den moderna
kyrkans ikonografi.

Ytterlännäs nya kyrka:
kyrkoherde Huss invigningstalar
Ännu efter 140 år är det möjligt att göra sig en föreställning om den
stämning som rådde, när Paul Wilhelm Huss högtidstalade vid kyr
koinvigningen.
När sockenborna stiger in i kyrkorummet den 29 oktober 1854, är
skillnaden mellan detta och hemmet som de lämnade på morgonen
överväldigande. Den rymd som omsluter dem liknar ingenting an
nat. De går fram och tar plats, försiktigt och med långsamma rörelser,
som om klumpiga steg och skarpa ljudav smällande bänkdörrar, kunde
bryta den högtidliga stämningen. Vissa samtalar lågmält i bänkrum
men. Låter blicken glida över salen, bländas av ljuset från fönstren
som reflekteras i de kritvita väggarna. Fascineras av de guldglänsande
relieferna som smyckar inredningen, av korset över altaret. När kyr
koherden för första gången bestiger den nya predikstolen och börjar
tala, tystnar sorlet och stillhet råder.
"På hwad rum jag stiftar mitt namns åminnelse, will jag komma
till dig och wälsigna dig".42 Huss börjar sitt tal med att ge en förkla
ring till varför man bygger kyrkor. Det gör han genom att erinra om
det löfte som Gud gav till Moses (2 Mos. Kap. 20:24). Det finns tre
skäl till att man bygger kyrkor: Guds ära, församlingens uppbyggelse
och "all andelig wälsignelse i de himmelska ting genom Christum".43
Gud själv har påbjudit den offentliga gudstjänsten. Genom att befalla
judarna att bygga tabernakel och tempel, har han även indirekt för
ordnat sina sentida församlingar att bygga de hus där Gud skall tjänas
och dyrkas. Kyrkorna är vårdtecken som upprests över Guds nåd, de
är församlingarnas hem på jorden och murarna som skyddar männis
korna mot sedesfördärv, ogudaktighet och synd. Fastän årtusenden
förflutit sedan tiden för löftet till Moses, gäller det fortfarande. Även
hit, till Ytterlännäs kyrka, vill Han komma och välsigna sitt folk.

Ytterlännäs nya kyrka med
predikstol och korarrange
mang av kyrkokonstnären
Olof Hofrén, det senare efter
ritningar avJ.F.Åbom vid
Överintendentsämbetet.
Bildutsmyckningen tolkades i
Paul Wilhelm Huss invignings
predikan 1854.
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Efter denna inledning övergår Huss till att tala om den kyrka man
idag samlats i för att inviga. Om ett av skälen till kyrkobyggen är
människornas uppbyggelse, så uppnås detta redan av byggnadens
gestaltning. Kyrkoherden tilltror arkitekturen förmågan att påverka
människornas sinnen. Den rymliga kyrkans lätta, ljusa och enkla men
prydliga utseende försätter kyrkobesökaren i en andäktig stämning.
Den får människosjälen att känna sig upplyft från jorden och ger en
föraning om himmelen. Man får ett intryck av att detta är ett heligt
rum; "här är himmelens port och här bor wisserligen Gud".44
Församlingen följer noga hans tal och instämmer när han anser att
intrycket av helighet förstärkes ännu mer i betraktandet av korväg
gens prydnad. Det vitmålade korset framstår i ett svagt dis och kontu
rerna suddas ut av sidoljuset. Huss tolkar korset med svepeduken och
törnekronan symboliskt. Varje del är ett betydelsebärande tecken och
delarna ställs samman till en lärosats. Han förklarar att framställning
en är en sinnebild av försoningsläran. Korset leder tankarna till Kristi
offerdöd. För våra synders skull offrades han, för att vi skall uppnå
försoning i Gud. Korset är en uppmaning till oss att själva "korsfästa
wårt kött med dess lustar och begärelser, wedersaka oss sjelfwa, taga
wårt kors uppå oss och så följa wår store Föregångare genom ära och
smälek".45 Först när korset står på vår grav, som ett tecken på att vi
härdat ut, kan vi själva få del i den försoning som efter Kristi död för

alltid gäller hos Gud. Törnekronan får oss att minnas, att det som
förde Kristus till korset, det som var orsaken till hans lidande, var
människornas synder. Det var "du och jag o ch hwar och en annan
syndare i werlden" som törnekrönte honom.46 Kronan påminner oss
om att Kristus genomled denna kränkning och smärta med ödmjuk
het, för att en gång kunna "kröna oss med ära och herrlighet wid sin
sida i himmelen".47 Vetskapen om detta gör att ingen kan stå oberörd
inför törnekronan. Var och en bör känna ett stygn av förebråelse, en
törnetagg i sitt hjärta. Bilden av korset och törnekronan fördriver allt
högmod och hjälper oss att ödmjuka oss inför Gud.
Tygstycket som är virat runt korset ser Huss både som lindakläde
och svepeduk. Det erinrar oss såväl om Frälsarens början som hans
slut, om hans födelse under torftiga förhållanden och hans enkla be
gravning. Det snövita klädet är oskuldens och rättfärdighetens skrud.
Den bör uppmana oss alla, att genom Honom söka vinna denna skrud.
Med den skall vi "med Christo begrafne warda och med Honom uppstå
till ett nytt oförgängligt lif i ewig herrlighet".48
Bakom korset syns en utsikt. Rymden är oändlig, men vad som
finns där är dolt för oss. Med grumlig blick skådar vi in i evigheten.
Först genom tron på Kristus öppnar sig portarna mot himlen. I nisch
erna på ömse sidor om korset finns två änglafigurer. Den ena förestäl
ler bönen, den andra dopet. Huss menar att änglar är tjänsteandar.
De är osynligt närvarande och deras uppgift är att vaka över männis
korna och beskydda dem. Även idag, vid denna invigningsgudstjänst
tjänar de som tempelsvenner. Och vid varje gudstjänst som firas "i
anda och sanning" finns de med.49
Nedanför korset finns en mindre tavla skuren i relief. H uss förkla
rar att den föreställer kalken, lagens tavlor och korset. En lätt täckelse
hänger över lagen. Kalken och korset kastar milda skuggor över den,
enligt Huss för att mildra dess glans. Detta har en motsvarighet i att
när Moses steg ned från berget Sinai efter att ha talat med Gud, måste
han dölja sitt ansikte för att folket inte skulle bländas. För Huss har
dessa sinnebilder den lärorika och tröstefulla betydelsen, att Sinais
blixtar äro släckte i det blod, som på korset utgjöts till all werldens
försoning och frid, att Guds wrede och lage ns förba nnelse icke
drabbar dem, som stä lla sig under För sonarens kor s och geno m
tron söka delaktighet af wälsignelsens kalk och det blod , som re
nar oss afalla wåra synder.50
Huss inledde talet lugnt, litet stillsamt undervisande. Så småningom
allvarligare. För åskådarna är hans ord både förskräckande och hopp
ingivande, både fasansfulla och sköna. Hans framtoning som predi
kant är vördnadsbjudande och hans ord är kraftfulla nog att uppfylla
hela det stora predikorummet. Församlingen lyssnar och lägger för
klaringarna på minnet. Det är inte svårt, eftersom man har troslärans
innehåll helt klart för sig. Det nya är bara att se utsagorna formu
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lerade i bild. Men symbolerna uppfattas som entydiga. På så sätt blir
tecknens abstraktioner ett stöd för minnet.
Stämningen stegras när prästen övergår till att tala om den predik
stol han själv står i, "denna glänsande, skönt zirade predikstol, som
wisar oss Frälsaren i Gethsemanes örtagård och på sidorna om Ho
nom Lagen och Evangelium".51 Dess betydelse förklarar han sålunda:
Genom syndafallet förbröt sig människorna mot lagens helgd och
från den stunden vilade en förbannelse över jorden. Olydnaden mot
Hans bud måste bestraffas med döden. Här blir Huss predikan så
monumental att den inte längre kan refereras, utan måste återges ord
för ord och helst läsas högt:
Huru skulle nu dess stränghet mildras, dess förbannelse fôrwandlas
i wälsignelse? Det wisste ingen; "men hwad lagen icke kunde åstad
komma, hwad ingen Engel eller menniska ku nde åstadkomma,
det gjorde Gud\ i det Han sände sin Son i syndelig kötts liknelse."
Och här se wi Honom, Guds och menniskones Son, i Gethsemanes
örtagård framställa sig inför den ewiga rättfärdighetens domstol,
beredd att lida alla de straff, som alla syndare i alla werldens tider
bort hwar för sig i all ewighet lida och umgälla. /- -/
Du ser Honom här avbildad liggande på knä, böjd till jorden
under den stora bördan af all werldens syndaskuld och alla dess
ewiga plågor och qwal. Bredwid Honom står den bittra kalken,
wåra synder hade iskänkt; Han beder: "Fader! är det möjligt, så
gånge denna kalken ifrån mig; dock, ske icke min wilje, utan
din."Men han beder förgäves om försoning. Han är
öfwergifwen af jord och himmel, Gud och menniskor /- -/
"Så låg näpsten på fesum, att wi måtte frid hafwa och genom
Hans sår helad e warda." Derföre se wi på ena taflan bredwid
Honom grönskande oliveqwistar, sinnebilden af det nåden s, fri
dens och salighetens Evangelium, Han framburit, såsom en wälsignad frukt af sitt lidande. Och derfö re skole ock w i, som sänd
ningebud äro i Christi stad, från det heliga rummet predika Chris
tum och Honom korsfästan, icke allenast lagen, att syndares ögon
måtte öppnas, deras hjertan wäckas och genom dess tuktan drifwas
till Christum, som är lage ns ände; utan ock i oskiljaktigt sam
band dermed Evangelii milda budskap om försoningen i Christo,
genom hwilken nåd och sanning är kommen. Och till en enrinran
derom, att Christus är kommen och hafwer genom Evangelium
bebådat oss frid, så swäf war ock fridens s innebild i dufwogestalt
öfwer Fridsbudbärarens hufwud.52
Predikan är uppbyggd på en crescendoeffekt. Nästa föremål han talar
om är orgeln och här når talet sin retoriska höjdpunkt för att sedan
avklinga. Huss anser att orgeln, detta tonkonstens mästerverk, är ett
vackert föremål som värdigt upptar sin plats på läktaren. Den är kyr
kans dyrbaraste utsmyckning och angenäm som ögonfägnad. Men
hur mycket den än betyder för kyrkorummets utseende är det inte

34

uppgiften att pryda som är den primära. Utan det är i an seende till
den plats den har i den offentliga gudstjänsten, som den intar en sär
ställning. Denna uppgift är av vida större betydelse. Den gäller att
göra gudstjänsten till en högtidsstund, att med sina toner uppväcka
besökarens längtan och stämma till andakt. Huss vänder sig i bön
direkt till Gud:
Men, o Gud! af kärlek rik, wäck o ss ur syndens dwala genom alla
de medel wisheten lagt i din hand!Blifwe äfwen denna Orgel ditt
wäckelsemedel! Påminne den med sitt basunaljud alla säkre syn
dare om din domsbasun, som skall ljuda öfwer alla grafwars djup
en gång! Och när de wäckte blifwit och känna den Rättfärdiges
hand tung på sina hjertan dag och natt, så sjung Guds wrede till
hwila och ljud ini deras sorgsna och förkrossade ande medEvangelii
hugswalelse och tröst; låt dem i dina toners hänförande magt för
nimma ett återljud afEnglarnas lofsång i Jesu födelsetimma om
frid på jorden och menniskorna en god wilje!53

De nya kyrkornas ikonografi
och 1800-talets kognitiva stil
I invigningstalet ger oss Huss sin uppfattning om vad som är den
kyrkliga konstens uppgift. Han talar nu särskilt om orgeln, men hans
ord kunde lika gärna gälla allt som ger kyrkorummet och gudstjäns
ten en estetisk dimension. Enligt Huss ligger det i människans "fall
na, förderfvade natur" en viss tröghet inför andliga ting.54 Hon är
visserligen ett både andligt och sinnligt väsende. Men med sin drag
ning till synden och sinnligheten, tenderar hon att med kropp och
själ dras ned till jorden och fängslas vid dess stoft. Därigenom förlo
rar hon kunskapen om att det finns högre och renare njutningar än
de sinnliga.
För att väckas till denna insikt behöver hon kraftiga medel, både
yttre och inre:
högljudda påminnelser af jord och himmel, wäldiga intryck af
både Guds ords krafi och allt hwad Han dermedförbundet, som
kan befordra o rdets inträngande i hjertat, om hon skall kun na
upplyftas ur förgängelsens träldom till Guds barnas her rliga fri
het.55
De estetiska uttrycksmedlens uppgift är alltså ytterst att väcka män
niskan till tro, genom att bryta igenom den barriär som hennes jord
bundna natur utgör. Bäst lämpat att göra detta anser Huss orgeln
vara. Det är musiken som kan "överrösta lidelsens stormar" och stär
ka människan i sin tro.56

Men trots att han anser att övertalningsmedlen skall vara kraftful
la, ser han inga brister i altaruppsatsens och predikstolens mycket
enkla och avskalade framställningar. För Huss ligger den kyrkliga
konstens värde inte i va d vi skulle kalla dess konstnärliga kvaliteter.
För honom är det inte viktigt att framställningarna är gjorda på ett
personligt eller särskilt uttrycksfullt sätt. Hans inställning är mer nyttobetonad. Konstverkens värden finns bara i de tros- och lärosatser
som det är deras uppgift att symbolisera. Deras religiösa funktion är
att tjäna som andaktsbilder. Det gör de genom att uppväcka associ
ationer och stämningar hos betraktarna. Men tolkningen av konstver
ken är inte fri. Bilderna har ett mycket bestämt innehåll: de religiösa
dogmerna. Huss pedagogiska uppgift är därför ytterst viktig. Han inte
bara tolkar dem för församlingen - han förklarar deras betydelse.
Bilderna i 1 800-talets kyrkor är sällan didaktiska i den mening som
det medeltida och efterreformatoriska måleriet var.57 De framställer
inga sammanhängande berättelser som församlingen kan lära och
uppbyggas av. D en konkreta korsfästelseframställningen är ersatt av
ett crux nuda, ett tomt kors med svepning och törnekrona. Den sa
krala ikonografin är överhuvudtaget abstraktare och motiven färre.
Bilderna är enkla och har ofta en emblematisk karaktär, de är tecken
som står för särskilda begrepp.
Därför har Mabel Lundberg i sin bok om kristen bildkonst funnit
anledning att tala om en bildförträngning i det tidiga 1800-talets kyr
kokonst. Orsaken ser hon dels i nyklassicismens stilideal, dels i de
tidiga väckelserörelsernas likgiltighet inför konsten.58
Anders Åman har istället valt att se i konografin i f örhållande till
den kristendom som kyrkorna byggdes för. Han har funnit att det rör
sig om "en reducerad estetik som har till uppgift att bära fram en
reducerad teologi".59 När den nyklassicistiska kyrkotypen utforma
des var neologin den viktigaste teologiska riktningen. Den var en teo
logi som fått sin karaktär av upplysningstidens rationalism, där mysti
ken och allt som kunde verka anstötligt i exempelvis passionshistorien
var nedtonat. Begreppet Guds försyn var centralt och stod som en
sammanfattning för både det vi förstår och inte förstår här i värl
den.60 Mot den bakgrunden är det förståeligt att Getsemanemotivet
blev så vanligt.
Bildutsmyckningen i Ytterlännäs nya kyrka är representativ för de
nyklassicistiska kyrkorummen. Bildframställningar är sparsamt före
kommande och koncentrerade till de tre delar av r ummet som även
var viktiga ur liturgisk synpunkt: predikstolen, altaret och orgelläkta
ren. Inredningen utfördes av snidaren och målaren Olof Hofrén, som
var den mest betydelsefulla kyrkokonstnären i Ångermanland under
1840- och 1850-talen.61 Korväggens uppställning utfördes efter en
ritning av arkitekten J.F. Åbom vid Överintendentsämbetet. Den är
ändå typisk för Hofréns produktion, även om det var vanligare att
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altarväggen målades som skenperspektiv, istället för att som här byg
gas i t rä (se bild s. 32).
Altararrangemanget, som avlägsnades redan på 1890-talet, upptog
en stor del av korväggen. Det bestod av en klassicistisk arkitektonisk
uppbyggnad i tv å våningar med förhöjt mittparti. I bottenvåningen
inramades altaret och de två sakristiedörrarna, i övervåningen tre bågformationer, den största i mitten över altaret. Arkitekturen smycka
des av de bildmotiv vi redan lärt känna genom Huss predikan: över
altaret emblemet med korset, kalken och lagens tavlor. I de flankeran
de nischerna två änglafigurer och i mitten det nakna korset med svep
ning och törnekrans mot ett diffus landskapsfond.
Korset med svepeduk och törnekrona, denna ytterst förenklade bild
av lidande, död och försoning var under en tid en mycket vanlig altarutsmyckning i de svenska kyrkorna. Hedvig Bränder Jonsson har i
avhandlingen Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige (1994) gjort en
preliminär undersökning av nyanskaffningar av altarprydnader i kyr
korna under 1800-talet. Under perioden 1800-1829 fann hon att
målade altartavlor fortfarande dominerade, men att antalet korsstille
ben succesivt ökade. Under tiden 1830-1869 tillkom däremot fler
kors än målningar. Men 1870-1899 övervägde på nytt altarmålningarna bland de nyproducerade korutsmyckningarna. Efter 1870 byttes
dessutom många altarkors ut. Det som ersatte korsen var målningar
med ett rikare innehåll, både vad beträffar formen och ikonografin.62
För att vända tillbaka till frågan om hur församlingen uppfattade
kyrkorummet, kan svaret sökas genom ett närmare studium av exem
pelvis al tar utsmyckningen. Korset med en krona av sammanvirade
törnen och ett tygstycke svept runt omkring har visserligen en ab
strakt karaktär. Men trots detta var det inte alls svårt att förstå för den
vanlige kyrkobesökaren. Huss utläggningar visar att de i alla fall fung
erade i andakten. Och detta beror på vad Michael Baxandall, i en
studie av italienskt 1400-talsmåleri, kallat för mottagarnas kognitiva
stil.63 Betraktarnas upplevelse av ett konstverk är beroende av dels
kontexten, det sammanhang som de förekommer i, dels sina egna
kunskaper och erfarenheter. Hit hör först och främst färdigheter som
är grundläggande för all bildtolkning. Om vi tittar på en målning
måste vi exempelvis kunna förstå konventionen att en tvådimensio
nell sammanställning av färg och form representerar en tredimensio
nell verklighet. Men än viktigare i detta sammanhang är allt det ve
tande och kunnande av mer allmän karaktär som betraktarna besitter.64
1800-talsmänniskan var inte något tomt kärl som konstverken skul
le fylla med innehåll. Tvärtom var hon redan försedd med kunskaper
och erfarenheter som gjorde henne utomordentligt väl kapabel att
förstå konstverken. På ett liknande sätt som Baxandall generaliserade
1400-talsmänniskan i Italien, kan vi säga att en vanlig kyrkobesökare
i Norrland under 1800-talet var av bondefamilj, konfirmerad och gick
regelbundet i kyrkan. Hon var dessutom i allmänhet troende.
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Som konfirmerad kyrkobesökare besatt 1800-talsmänniskorna av
sevärda kunskaper i kristendomshistorien och dess betydelse, sådan
den uttolkades av teologerna och församlingsprästerna. Kunskapen
hade de fått genom kyrkans undervisning och i h emmen fanns den
utlärd i katekes, psalmbok och bibel, i postillor och andaktsböcker.
Hos de flesta fanns den till och med färdigformulerad i utsagor man
lärt utantill. Detta var en viktig del av 1800-talets kognitiva stil.
Trots sin abstrakta prägel var altarkorset med tygstycket och törne
kronan därför inte alls svårtytt. Korset var en vedertagen symbol för
kristendomens mest centrala motiv, Kristi lidande och död. Place
ringen på altaret väckte associationen om korsfästelsen som offer. Även
försoningsläran var välkänd. Jesus har dött för våra synder. Hans död
är ställföreträdande, genom den vinner människorna frälsning och
evigt liv. Kristendomsundervisningens karaktär av utantillinlärning
gjorde att något fritt, kritiskt tänkande i allmänhet inte utvecklades.
Till detta kommer den religiösa dimensionen. Att den religiösa
människan rent generellt har en upplevelse av ett annat slag än en
icke-troende är uppenbart.65 Som troende under 1800-talet hade man
även en känsla för att Guds ord var heliga. Ordet måste respekteras.
Därför kan man nog också säga att det inte förekom någon direkt
interaktion mellan bilden och betraktaren. Den tjänade istället mer
som ett objekt att applicera ett innehåll på.
Om vi idag betraktar altarprydnaden och predikstolsbilderna som
torftiga och intetsägande, så beror det i första hand på att den kontext
som de skapades för inte längre finns. Detsamma gäller kyrkorummen.
När de predikningar som hölls inte längre var så kraftfulla som på
Huss tid, så svarade egentligen inte formen mot innehållet. När det
skedde en förskjutning från uppfostringskristendom till väckel
sekristendom, så fick gudstjänsterna ett mer innerligt innehåll och en
mer intim karaktär. Då försvann även själva grunden för de klassi
cistiska kyrkorummen. Man sökte bättre samstämmighet mellan rum
men och gudstjänsternas innehåll.

De nya kyrkorna för eftervärlden
Om de nya kyrkorna uppskattades vid invigningen, så har eftervärl
dens dom över dem varit desto hårdare. Kyrkorivningarna och den
ruinering av historiska och kulturella värden som de medförde har
fördömts i t ermer av pietetslöshet och vandalism. Harmen över den
behandling de gamla kyrkorna utsatts för har varit stor och de sympa
tier man har känt för dem har ofta vänts till indignation mot de nya
kyrkorna.66 Som även framgår av de följande kapitlen, har attityden
till de nya kyrkorna varit avståndstagande, ofta rent föraktfull. De
gamla och de nya har setts som varandras motsatser. Detta motsats
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förhållande kan bäst beskrivas med begreppen natur och kultur. Den
gamla kyrkan har setts som organisk, nästan naturvuxen, och djupt
förankrad i landskapet och bygden. Den nya kyrkan har däremot setts
som kultur i bemärkelsen onaturlig, förkonstlad. Det är ett betraktel
sesätt som kan förklaras utifrån den natur- och hembygdsromantik
som hör hemma i tiden omkring sekelskiftet.
Men när kritiken av de nya kyrkorna först uppstod, var det inte
utifrån sådana idealiserande respektive svartmålande resonemang. Det
var paradoxalt nog istället byggnadernas ändamålsenlighet som ifråga
sattes. Vad gällde storleken motsvarade inte alla kyrkobyggnader sin
funktion. När de planerades var ofta socknens befolkning i stark till
växt och det fanns ingen anledning att anta att ökningstakten skulle
mattas av. Den nya kyrkan planerades liksom den gamla för att kun
na stå i århundraden. Kyrksamheten var också fortfarande stor och
ökade till och med under vissa p erioder. Men om befolkningsprog
nosen slog fel samtidigt som kyrkobesökarnas antal minskade, blev
församlingen stående med en alldeles för stor kyrka. Så var det exem
pelvis i Ragunda, där den nya kyrkan beräknades för 750 personer.
Trots detta befarade församlingen att den skulle bli för liten. Men när
kyrkan väl stod på plats visade det sig att den mer än väl räckte till.
Vid biskopsvisitation 1861 sägs utrymmet vara så väl tilltaget, att den
beräknas rymma mer än dubbelt så många personer som det vanliga
antalet kyrkobesökare.67
I Trönö klagade prästerskapet tre decennier efter invigningen över
den ödslighet som uppstod då besökarna placerade sig på läktarna
istället för på bänkarna nere i kyrkan. Kyrkans storlek verkar vara
upphovet till en sägen som uppstod i Trönö. Det berättas nämligen
att vid uppförandet skulle byggnadsritningarna har förväxlats och på
så sätt kom det sig att här byggdes en annan kyrka än den som sock
nen beslutat om.68 Sägnen torde ha uppstått när det fallit i glömska
att församlingen själv beslutat att kyrkan skulle inrymma minst 1.200
personer (se kapitel sex).
En än allvarligare kritik riktades emot att kyrkorna inte fungerade
tillfredsställande som predikorum, eftersom de akustiska förhållan
dena inte var bra. I salkyrkorna kunde nämligen så starka ekon upp
stå, att lyssnarna hade svårt att uppfatta prästens ord. Vid prästmötet
i Härnösand 1877 riktade biskopen Lars Landgren skarp kritik emot
Överintendentsämbetet, som verkat för uppförandet av "en sådan
mängd rectangelformiga kyrkor".69 Han påtalade vikten av att stiftets
präster skaffade sig bättre kunskaper om kyrkobyggande, för att där
med kunna eliminera risken för sådana misstag i framtiden.
Landgren uppfattade även kyrkobyggnaderna som anmärkningsvärt
kalla. Han uppgav att det under vintrarna kunde bli upp till 30-40
minusgrader inomhus.70 Byggnaderna stod under den första tiden
helt ouppvärmda. Taken och golven var inte isolerade och det drog
genom de stora fönstren. Kyrkoherden Gustaf Mellberg i Alnö, som
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skrev en synodalavhandling om Medelpadskyrkan vid mitten av 1800talet (1939), ansåg att i jämförelse med de gamla kyrkorna så var de
nya avgjort kallare.71 De gamla var förhållandevis små och försedda
med mindre och färre fönster. Det gjorde att draget blev mindre. De
gamla kyrkorna var dessutom byggda på ett annat sätt, de var murade
i skalmursteknik. Mellan en yttre och en inre mur fanns ett löst lagt
mellanskikt, som verkade isolerande, på ett mer effektivt sätt än de
nya kyrkornas kompakta gråstensmurar.
Men, som kyrkoherde Mellberg uttryckte det, "det ödesdigra med
1800-talskyrkan är under alla förhållanden dess strama stelhet".72
Mellberg talar här som representant för den generation som kommit
längst ifrån förståelsen av de nya kyrkorna, fastän hans resonemang
omkring dem är ovanligt nyanserat. Vid denna tid hade man kommit
att betrakta byggnaderna som mindre monumentala än bara stora.
De rena, obrutna murytorna uppfattades som kala, den vita avfärgningen ansågs göra murarna kalla och livlösa. I Mellbergs ögon står
den nyklassicistiska kyrkan för någonting puritanskt, asketiskt. Det
slätputsade, rätvinkliga verkar på honom dött. Och beträffande den
strålande ljusverkan som 1800-talet eftersträvade, anser han den som
ett misslyckande. De djupa murnischerna runt fönstren skuggar, vil
ket ger en oroligt flackande belysning.
Däremot tilltalar den gamla kyrkan honom. Där finns ingen rätlinjighet eller sträng symmetri och därför känns den levande. Inom
dess murar finns en atmosfär av andakt. Det historiska perspektivet
tillför upplevelsen av byggnaden ytterligare en kvalitet.73
År 1939 ansåg Gustaf Mellberg att senare restaureringar gjort myck
et för att förbättra de nya kyrkorna. De nyklassicistisk kyrkorna har
alltsedan 1800-talets slut förändrats i en sådan utsträckning, att det
idag finns få kyrkorum som uppvisar sitt ursprungliga utseende. Även
i de kyrkor som är bäst bevarade har den första färgsättningen över
getts och rummet avfärgats i dovare toner. Många åtgärder har ge
nomförts för att skapa mindre rum för gudstjänster med färre delta
gare. Däremot är exteriörerna ofta orörda.
Genom senare restaureringar har man i de nya kyrkorna på alla
sätt sökt anknyta till historien. Detta sker genom att inventarierna
från den gamla kyrkan tas till vara och placeras in i kyrkorummet.
Tendensen är av naturliga skäl tydligast i de församlingar som inte
har någon ödekyrka, utan där den gamla kyrkan oåterkalleligen revs.
I Nordingrå (Ångermanland) har exempelvis det medeltida altarskå
pet återfått sin forna status som altarprydnad. Men nu i en alldeles ny
miljö, den nyklassicistiska kyrkan från 1825. Skåpet har placerats fram
för den ursprungliga altarutsmyckningen, som består av ett enkelt
kors i e n nisch, omgivet av pelare som uppbär ett entablement där
symbolen för det allseende ögat vilar. Under läktaren inrättades 1989
en lillkyrka med plats för 75 personer. Även detta rum är dekorerat
med äldre inventarier. Där finns både en medeltida träskulptur och
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åtta figurer som man antar har stått i den gamla predikstolens ni
scher. Ruinen av den gamla kyrkan som står alldeles intill är en turis
tisk sevärdhet (se bild s. 26).
När ett sidoaltare inrättats för mindre högtider i kyrkorummet,
har det ofta gjorts genom att en äldre altarprydnad placerats vid ena
långsidan. Därefter har en grupp sittplatser orienterats mot den. I
Sunne (Jämtland) har den märkvärdiga altaruppsatsen från 1694 re
konstruerats vid en restaurering 1954 och satts upp på norra långhus
muren.74 Minnet av den gamla kyrkan kan högtidlighållas även på
andra sätt. I exempelvis Bjärtrå (Ångermanland) står en modell av
den gamla kyrkan i brudkammaren.
I de församlingar där den gamla medeltidskyrkan rivits fanns ingen
återvändo. Men där ödekyrkor eller ruiner ännu fanns kvar, blev det
till dessa som ansträngningarna koncentrerades, när församlingen vil
le anknyta till historien. Under första hälften av 1900-talet restaure
rades samtliga ödekyrkor och ruiner i Norrland.

Interiör av kyrkan i N ordingrå.
Det medeltida altarskåpet, ett
1500-talsarbete från Bryssel,
har återfått sin plats på altaret,
men nu i en helt ny miljö
framför det nyklassicistiska
arkitekturarrangemanget från
1825.
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2. K Y R K O S A M F U N D E T
OCH ÖDEKYRKORNA
Svenska kyrkan och ungkyrkorörelsen
1900-talets återupprättande av ödekyrkorna - som senare benämn
des ödekyrkornas renässans — hade en motsvarighet inom det kyrkliga
samfundet. Med den så kallade ungkyrkorörelsen återföddes efter se
kelskiftet känslan för Svenska kyrkan och en optimistisk tro på kyr
kans möjligheter. Denna kyrkliga renässans avteckar sig i skarp kon
trast mot den nedgång i kyrkligt avseende som det föregående seklet
innebar.
Omkring sekelskiftet befann sig Svenska kyrkan i en kris, den kan
ske dittills svåraste i de ss månghundraåriga historia. Efter att under
hela senare delen av 1800-talet ha fått utstå hård kritik hade kyrkans
ställning betydligt försvagats, bland människorna och i samhället. Den
samhällsförändring som påbörjats vid 1800-talets mitt förvandlade
det svenska agrarsamhället till en modern industrination.1 Moderni
seringen förändrade på ett genomgripande sätt människornas levnads
förhållanden. Förändringarna ledde till emigration och till att fler
människor än förut levde i s täder och tätorter. Nya sociala grupper
framträdde, som inte på samma självklara sätt som den jordbrukande
befolkningen kände samhörighet med kyrkan, som var djupt förank
rad i det gamla agrarsamhället.
Tidigare hade kyrkans förening med staten gett den en enastående
position. Dess organisation omfattade hela befolkningen och kyrkans
åskådning ingick i alla människors ideologiska fostran. Men samhällsomdaningen undergrävde på sikt kyrkans ställning, eftersom det ställ
des nya krav i det moderna samhället. Alltefter 1850-talet fick kyrkan
därför utstå att ständigt granskas och omprövas. Oppositionen kom
från både religiöst och politiskt håll.2
Den mest svidande kritiken var den som samtidigt utgjorde det
största hotet mot kyrkan. Den kom från väckelse- och frikyrkorörel
sen, som hade en stark stödjepunkt i den nya medelklassen och före
trädde en mer utpräglat individualistisk kristendomssyn.3 Till en bör
jan hade väckelsen vitaliserat kyrkolivet. Men i takt med att menings
motsättningarna ökade, ledde det till att kyrkans enhet splittrades
och separatistiska rörelser bildade egna, fria församlingar. Frikyrkorö
relsens kritik av kyrkan var fundamental. Trots att frikyrkosamfun
den sinsemellan var mycket olika kunde de i stort sett samstämmigt
fördöma Svenska kyrkan, för att den inte byggde på en rättrogen kris
ten grund.
Det som främst kritiserades var kyrkans organisationsform och dess
karaktär av öppet samfund. De frireligiösa uppställde ett annat för
samlingsideal. De ansåg att kyrkan skulle vara en förening av likasin
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nade. Den omvända människan skulle efter eget fritt val ansluta sig
till församlingen. Endast de rätt troende skulle ha rättighet att delta i
gudstjänst och nattvardsgång. Svenska kyrkan kritiserades dessutom
för den statskyrkliga organisationen. Från frikyrkligt håll hävdades att
samröret med staten var otillbörligt, eftersom det stred mot den bib
liska församlingsprincipen, som den uttrycktes i Nya Testamentet.4
Även den andra stora folkrörelsen, arbetarrörelsen, bidrog till kriti
ken, men från andra utgångspunkter. Båda folkrörelserna opponera
de sig emot kyrkans auktoritet. Men medan det för väckelsens folk
var det religiösa budskapet som var det mest väsentliga, deklarerade
socialdemokratin att religionen var en privat angelägenhet, som var
och en fick ta ställning till. Den ställde sig i princip neutral i livs
åskådningsfrågor, men däremot starkt kritisk till kyrkan som sam
hällsinstitution.5
I denna tid då gammalt och nytt möttes hade kyrkan stora svårig
heter att anpassa sig. Särskilt under 1880- och 1890-talen minskade
antalet deltagare i olika kyrkliga förrättningar kraftigt. Det gamla
mönstret av kyrklig sed bröts succesivt ned.6 Sekulariseringen påskyn
dades av att mycket av det som tidigare varit kyrkans uppgift överför
des till andra institutioner. Därigenom krympte kyrkans ansvarsom
råde. Efter att ha varit både samhälls- och kulturbärande reducerades
den nu till att enbart handha religiösa frågor.
När det nya seklet gick in befann sig Svenska kyrkan på stark till
bakagång. Den hårda kritiken hade även bland kyrkans eget präster
skap undergrävt tron på statskyrkoformens existensberättigande.7 Med
ungkyrkorörelsen åstadkoms dock en ny tro på en framtid för kyrkan.
De ungkyrkliga kom att få stor betydelse för vilka former det kyrkliga
livet och teologin i Sverige t og sig under de närmaste decennierna.
Ungkyrkorörelsen uppstod omkring 1908-1909 i Uppsala. Den
började som en nationellt orienterad väckelse bland studenterna, men
kom senare att utvecklas till en viktig riktning inom Svenska kyrkan.
Rörelsen hade en förutsättning i den nya teologi som utvecklades i
Uppsala decenniet efter sekelskiftet och vars främsta företrädare var
Nathan Söderblom och Einar Billing.8 De utformade sin teologi un
der intryck av den idealistiska historiesyn och källkritiska metod som
företräddes av professorn i historia, Harald Hjärne. Kristendomen
betraktades som en viktig drivkraft i historien. För Söderblom och
Billing var historien uppenbarelsehistoria, som bar vittnesmål om att
Gud fortsätter att verka i världen. Jesus frälsningsgärning ansågs fort
sätta i kyrkan, Guds syndaförlåtelse til l människorna? De historiska
personligheterna tillskrevs betydelse som uppenbarelsens bärare och
forskningen präglades ofta av personlighetsstudium.10 Vid högtidliga
fosterländska jubileer hyllades minnet av Uppsala möte 1593 och
Gustav II Adolf som den lutherska evangeliska kyrkans försvarare.
Teologen Einar Billing, blivande biskop i Västerås, utformade den
folkkyrkotankesom var grundläggande för ungkyrkorörelsen. Den for
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mulerades i viss polemik mot frikyrkornas troendeförsamlingsbegrepp
som Billing avvisade som alltför exklusivt, eftersom det uteslöt olik
tänkande människor ur gemenskapen. Billing hävdade med religiösa
argument att den svenska kyrkan i första hand var en kristen kyrka
och återgav den därmed det existensberättigande som undergrävts
under det föregående seklet. Enligt Billing var statskyrkoorganisatio
nen endast av sekundär betydelse.11 Det viktiga var kyrkans ändamål,
att förmedla Guds nåd till alla människor, till hela det svenska folket.
Och det var i den territorialt avgränsade lokalförsamlingen som folk
kyrkan hade sin ideala organisationsform.12
En annan utgångspunkt för de ungkyrkliga var den så kallade för
samlingsrörelsen,13 Alltsedan 1890-talet hade kyrkan försökt möta det
nya samhällets krav genom ett livskraftigare församlingsliv. Detta tog
sig bland annat uttryck i ökat intresse för sociala frågor, diakoni och
själavård, i insatser för fattigvård och särskilda aktiviteter för barn och
ungdomar.14 Inspiration fick man framför allt från J.A. Eklund, psalm
diktare i nittiotalistisk anda och liksom Söderblom och Billing påver
kad av den idealistiska historiefilosofin. Han blev senare biskop i Karl
stad, men var vid denna tid vice pastor i U ppsala domkyrkoförsamling.
För Eklund var gemenskapen i församlingen grundläggande.15 Och
församlingen var lokalförsamlingen, den gamla socknen, som vuxit fram
historiskt och som inom ett geografiskt avgränsat område omfattar
alla människor.16 I Eklunds lokalförsamlingstanke finns nittiotalets
hembygdskänsla i kristen tappning. Karl Josef Sundberg anser i s in
avhandling om folkkyrkotanken hos Eklund, att det finns många be
röringspunkter mellan honom och Verner von Heidenstam, men att
han vänder sig emot Heidenstams materialistiska verklighetsuppfatt
ning och istället för fram den kristna grundsynen. I Heidenstams dikt
Ensamhetens tankar (1888) är det till marken och stenarna där han
lekt som barn, som han längtar.17 För Eklund är det istället människor
na, det andliga livet och kyrkan som är det väsentliga i hembygden.18
Billing, Eklund och Söderblom brukar kallas ungkyrkorörelsens
fäder.19 De inspirerade rörelsen och dess grundläggande idéer. Billing
gav rörelsen dess teologiska motivering. Eklund var betydelsefull för
den kultursyn som utvecklades. Söderblom medverkade till att inspi
rera återupptäckten av kyrkan och med skriften Sveriges kyrka (1908)
förde han fram kyrkotanken till en större allmänhet.20
Förutom de tre ungkyrkofäderna fanns en tredje person, Manfred
Björkqvist, som spelade en viktig roll. Han var den mest betydelsefulle av rörelsens ledare, formulerade rörelsens program i skriften Kyrko
tanken (1909) och var redaktör för den ungkyrkliga tidskriften Vår
Lösen}1 Med den retorik som karaktäriserar rörelsen kan man säga,
att det var han som anförde kampen.
Vari består då ungkyrkorörelsens ideologi? Kärnan är fyra grund
element, i v ilka idéinnehållet i s tort sett kan inordnas. Ideologin är
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kollektivistisk utan att därför förlora individen ur sikte. Den är natio
nalistisk och historiskt inriktad,, men samtidigt kultur- och samhällstill
vänd.
Den ungkyrkliga ideologin avtecknar sig tydligast i kontrast emot
de äldre väckelserörelsernas tänkesätt. Den mest markanta skiljelin
jen mellan det gamla väckelsekristna och det nya ungkyrkliga synsät
tet rörde frälsningen. För väckelsen var det den personliga tron och
den enskilda människans förhållande till Gud som var det centrala.
Det var till människorna en och en som Gud talade. Ungkyrkorörel
sen avvisade denna ensidigt individualistiska hållning. Istället före
språkade man en kollektivistisk tanke, gemenskapen i folket. Kyrkan
skulle givetvis verka för individens frälsning, men lika viktigt var ar
betet i församlingen. Samhörigheten mellan folket och kyrkan beto
nades. En syntes mellan det individuella och det kollektiva synsättet
eftersträvades.22 Individen skulle inte söka sin frälsning oberoende av
sitt folks frälsning. Människan betraktades inte bara som enskild in
divid, utan som medlem av en större grupp. Hon sågs som djupt
beroende av samhörigheten i gruppbildningar som familj, släkte eller
folk.23
Medan väckelse- och frikyrkorörelserna ofta hade sitt ursprung i
andra länder och till sin karaktär var anationella, var ungkyrkoideologin nationalistisk. Denna nationalism fanns i samtidens politik och
kulturliv och var samtidigt en av de viktigaste förutsättningarna för
rörelsen.24 Det nationella inställningen samspelade med en politiskt
konservativ grundsyn och föranledde framför allt J.A. Eklund och
Manfred Björkqvist att förespråka en stark försvarspolitik under åren
före första världskriget.
Inom rörelsen fanns en föreställning om Sveriges folk som ett ut
valt folk. Liksom Israels folk i Bibeln hade sin speciella utkorelse, har
även andra folk sitt kall. Enligt Eklunds uppfattning hade Gud gett
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svenskarna i uppgift att försvara den protestantiska läran, mot katoli
cismen i söder och den ortodoxa kyrkan i öster. Hans sympatier fanns
följaktligen hos Tyskland, medan särskilt Ryssland sågs som ett hot.
Även attityden till Frankrike var fientlig.25 Nationalismen i rö relsen
dämpades dock efterhand, delvis på grund av Nathan Söderbloms
kritik, delvis genom att första världskrigets utbrott påverkade ung
kyrkomännen att inta en annan ståndpunkt. Under en senare period
märks istället en orientering mot Söderbloms ekumeniska och inter
nationella inriktning.26
Väckelse- och frikyrkorörelsens brott med kyrkan var i många fall
mycket radikalt. Traditionen, den kyrkliga seden, betraktades som
urvattnad form utan egentlig substans. För ungkyrkorörelsen innebar
emellertid återupptäckten av kyrkan även ett förnyat intresse för kyr
kans roll i historien. Ideologien var på så sätt historiskt inriktad. I syn
nerhet Eklund såg ett särskilt värde i att anlägga ett historiskt per
spektiv på kyrkan. Den månghundraåriga kontinuiteten betonades
och folkets gemensamma historia i kyrkan betraktades som något som
förenade.27 Särskilt blickade han tillbaka på 1600-talet, tiden efter
Uppsala möte 1593, då en nationell kyrklig enhetskultur hade fun
nits. Däremot var han kritisk särskilt till 1700-talets historielöshet
och ensidiga betoning av fönuftet.28
Men ungkyrkorörelsen var inte traditionalistisk i d en mening att
den eftersträvade en återgång till det förflutna. Istället ville man ur
det gamla söka kraft och inspiration till förnyelse. Kyrkan skulle ver
ka i sin samtid. Inom frikyrkorna fanns en benägenhet att ta avstånd
från kultur och samhälle, från det värdsliga.29 Denna tendens bör
inte överdrivas. Men den blir mycket tydlig i jämförelse med ungkyr
korörelsen, som på ett helt annat sätt var kultur- och samhällstillvänd.
Det fanns ett aktivt, utåtriktat drag i rörelsen.
Ungkyrkomännen inspirerades av Manfred Björkqvist att se sig själ
va som Guds kämpar. Rörelsens lösenord, Sveriges folk — ett Guds folk,
anger vad kampen syftade till.30 Genom de så kallade korstågen sökte
de ungkyrkliga studenterna sprida visionen om en svensk kristen kul
tur och göra kyrkan till en samlingspunkt.31 Genom kyrkan skulle
kristendomen åter bli en kultur- och samhällsomdanande faktor. En
kristen anda skulle härska både i d e enskilda människorna, i kultur
och samhälle. Kristendomen skulle förverkligas i såväl politik och
ekonomi som i litteratur och konst.32 Ungkyrkomännens engagemang
i aktuella sociala och politiska frågor, som exempelvis arbetar-, nyk
terhets-, försvars- och fredsfrågorna, visar på en vilja att ta del av sam
hällsdebatten och aktivt propagera för sin ståndpunkt.33 Intresset för
folkbildningsfrågor ledde till att kristna folkhögskolor startades. Den
kanske viktigaste insatsen för kulturlivet var Sigtunastiftelsen, som
grundades av Manfred Björkqvist och invigdes 1917.34
Den slutsats som det ungkyrkliga idésystemet utmynnar i är folk
kyrkan:351 detta sammanhang är det viktigt att konstatera att folkkyr-
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4. Fädernas Sverige sig kämpat fram,
Kristus var med det på banan,
Visade vägen för trofast stam:
Kristus är trofast och svek är skam;
Korset stod tecknat på fanan.
5. Kristus har vunnit vår bästa gärd
Både i äran och nöden.
Vida gick striden kring Sveriges härd,
Frid åt Guds kyrka var kampen värd,
Konungens kamp intill döden.
6. Minnen från templet och klockors malm
Fäderna följde, och sången.
Ännu ur fängelsets natt och kvalm
Ljöd genom gallret en kämpes psalm;
Det var en svensk, som satt fången.
1. Fädernas kyrka i Sveriges land,
Kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
Fast är hon grundad av Herrens hand,
Byggd till hans tempel i Norden.

7. Adel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fatt frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
Ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.

2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn:
Brudgummens löfte till bruden,
Hemmet, de nyföddas kristna namn,
Kämparnas färd till den sista hamn,
Fanan och konungaskruden.

8. Komme nu åter till strid för Gud
Skaran sin Konung till möte,
Väpnad och villig, i helig skrud,
Samlad som daggen på ljusets bud
Flödar ur morgonens sköte.

3. Kristet och fritt ville Sverige bo,
Råda för landet allena.
Därom i manlig och kristen tro,
Därom i strid eller lagfäst ro
Konung och folk sig förena.

9. Kristnade ungdom, diggånge väl.
Strid för Guds ära i Norden.
Kämpa för frihet åt bunden träl.
Gud bringe friden till Sveriges själ,
Gud bjude frid över jorden.
J.A. Eklund (1909)
Psalm 169 i 1937års Svenska psalmbok.

kan i ungkyrkorörelsens idébygge inte enbart är ett abstrakt begrepp,
utan ofta den konkreta kyrkobyggnaden, sockenkyrkan. Redan 1908,
i ett tal som Einar Billing höll för Uppsala kristliga studentförbund,
var utgångspunkten kyrkan Ì landskapet. Han menade att dess liv och
historia är det band som förenar den med folket.36 I J.A. Eklunds
åskådning var folkkyrkan Sveriges kyrka, men framför allt Fädernas
kyrka?7 Så löd också titeln på den psalm som han skrev 1909 och som,
tonsatt av teologen Gustaf Aulén, blev de ungkyrkligas kampsång.
Den ungkyrkliga riktningen blev inflytelserik på förhållandevis kort
tid. Ingen som utbildats till präst i Uppsala under denna period kun
de undgå påverkan, eftersom de ungkyrkliga idéerna präglade de le-

Nummertavlan i Ä lvros gamla
kyrka, ett 1700-talsarbete av
okänd hand-
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dande kyrkomännens hållning. Svenska kyrkans diakonistyrelse till
kom 1910 som ett organ för församlingsvården och medarbetarna
rekryterades främst från de ungkyrkliga, som därmed i praktiken kunde
verka för förnyelsen av svenskt kyrkoliv i ungkyrklig anda.38 År 1914
utnämndes Nathan Söderblom till ärkebiskop, vilket också bidrog till
rörelsens legitimitet.39 Teologen och kyrkohistorikern Alf Tergel, som
skrivit ungkyrkorörelsens historia, betecknar särskilt perioden 19141917 som den tid då rörelsens idéer inlemmades i kyrkans organisa
tion.40

Kyrka och kultur
Bland kyrkohistoriker finns en uppfattning om att 1800-talets väck
else sedd i ett långt perspektiv egentligen motverkade sitt eget syfte.
Genom att avsäga sig kontakten med det världsliga uteslöt väckelse
rörelsen konst, litteratur och andra kulturyttringar från församlings
livet. Därmed gick en viktig dimension i människornas religiösa upp
levelse förlorad. Detta bidrog till att gränsen mellan andligt och världsligt gjordes tydligare än förut, vilket främjade den allmänna sekulari
seringen.41
Ungkyrkorörelsen förstod däremot att använda sig av de estetiska
uttrycksmedlen på ett mycket offensivt sätt, som vapen i kampen.
Målet var en enhetlig kristen kultur som utgick från kyrkan. Medlet
var vad Manfred Björkqvist benämnde "kyrkligt arbete":
Allt vad som hjälp er oss att finna oss själva såsom Guds folk är
kyrkligt arbete. Kyrkligt arbe te kan utföras vid diktarens skriv
bord lika väl som på predik stolen, i konstnärens arbetsrum lika
väl som i ungdom skretsen. Då en mor sök er fostra sina barn till
sunda,, svenska kristna människor; utför hon varje dag ett kyrkligt
arbete. Alltsom hjälper oss att förstå gudstanken och realisera den
- allt detta är kyrkligt arbete.42
Den kristna andan skall med andra ord genomsyra alla delar av fol
kets kultur. Björkqvist betonar kyrkans roll som kulturkyrka. Den inne
bär enligt hans uppfattning att kyrkan skall ta kulturen i sin tjänst för
att främja sin sak.43 Både hos Björkqvist och J.A. Eklund är tron på
kyrkan som en kulturomskapande kraft grundläggande. Kyrkan skall
aktivt verka för samhällets och kulturens förnyelse, inte minst på kon
stens område. Även Nathan Söderbloms samfundsideal har en kulturtillvänd sida.44
Denna kulturella inriktning frambringade ett brett intresse för de
estetiska delarna av kyrkolivet i den kyrkliga kretsen. Mabel Lund
berg har i sin bok om kristen bildkonst påpekat, att ungkyrkorörelsen
inom detta område var påverkade av den liturgiska förnyelserörelse
som fanns i Tyskland, Frankrike och England under denna tid. Im
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pulserna till Sverige förmedlades främst av Nathan Söderblom. Rö
relsen inspirerade till nya liturgiska former.45 Även intresset för kyrko
musik, kyrkoinredningskonst och inte minst kyrkoarkitektur ökade.
Det började ställas krav på en förnyelse av de olika konstformerna.
Under rubriken Skönhetslivets förnyelse på kristlig grund höll Eklund
föredrag på ett kyrkosångsmöte 1910. Där gick han bland annat till
storms mot det förfall som arkitekturen enligt hans mening befann
sig i. Hans tes var att ingen livskraftig konst kunde uppstå, om för
bindelsen med den kristna tron saknades. Det sistlidna seklets kyrkobyggnader karaktäriserades som "andelöst fula".46
Även inom andra konstformer som måleri och litteratur var det
just den förmenta bristen på andlighet som var orsaken till Eklunds
fördömanden. Han efterlyste en ny konst, som skulle vara en syntes
av skönhetssinne och kristen andlighet. En konst som kunde verka
för "lifsförnyelse" i det svenska folket.47 I sin egen samtid såg han de
första tendenserna till förnyelse. Genom kontakten med det förflutna
hade arkitekturen funnit en källa till vitalisering. Enligt Eklund hade
man använt sig av det gamla först för att imitera, men sedan även för
att skapa egna självständiga verk, med förebilderna som klangbotten.
Eklund betecknade dock de första försöken sommisslyckade. Dit hörde
Gustaf Hermanssons stockholmskyrkor i Oscars församling (1903)
och Sofia församling (1906). Men ur detta frö ansåg han att en stor
konst kunde växa fram, om arkitekturen hämtade sin näring ur "Kristi
kyrkas inre liv".48
Den förnyelse av arkitekturen som Eklund önskade hade redan
kommit. Omkring 1910 utbildades enligt Göran Lindahl en bygg
nadskonst som svarade emot teologernas folkkyrkoprogram. Det var
en stämningsfylld arkitektur som stod på traditionens grund. I kyr
korummet var altaret det centrala, men även dopet tillmättes större
betydelse än tidigare och gavs en framträdande plats. Teologin ut
trycktes också i bildframställningar. Nathan Söderblom medverkade
som teologisk rådgivare, när flera av de ledande arkitekterna skapade
sina mest berömda verk: Lars Israel Wahlman Engelbrektskyrkan
(1909-1914), Ferdinand Boberg Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden
(1910-1913) och IvarTengbom Högalidskyrkan (1917-1923).49
Det finns ännu ett viktigt exempel på att en kyrkans man tog del i
ett arkitekturverks tillblivelseprocess. Som Sigtunastiftelsens byggherre
kunde Manfred Björkqvist omsätta ungkyrkorrörelsens ideologi i ar
kitektur. Sigtunastiftelsen kom till 1916-1918, i e tt nära samarbete
mellan Björkqvist och arkitekten John Åkerlund. Resultatet blev en
arkitektur präglad av teologiska och historiska hänsyftningar i så hög
grad, att Mabel Lundberg tolkar anläggningen som en symbol för
kyrkans kamp genom tiderna för att förverkliga tanken om Sveriges
folk som ett Guds folk.50
För Svenska kyrkans officiella syn på konsten fick Diakonistyrel
sen stor betydelse. Året efter bildandet 1910, tillsattes en särskild kom

49

mitté för att handha konstfrågorna. Där ingick bland annat Mats
Åmark, präst med kulturella intressen och expert på kyrkklockor. Sak
kunnig rådgivare var Sigurd Curman, arkitekt, konsthistoriker och
sedermera riksantikvarie (se vidare kapitel tre).
Arbetsuppgifterna ökade och därför tillsatte Diakonistyrelsen ett
särskilt konstutskott 1918. Det hade till uppgift, att dels råda försam
lingarna i frågor som rörde konst och liturgi, dels förmedla kontakter
till de statliga myndigheterna. En av konstutskottets viktigaste upp
gifter var utbildning och information om kyrkokonst och arkitek
tur.31 Genom sin sammansättning av kyrkliga representanter, konst
historiker och antikvariskt sakkunniga samt arkitekter, blev konstut
skottet även ett samarbetsorgan för den kyrkliga konstens olika in
tresseinriktningar.
Ärkebiskopen Nathan Söderblom var Diakonistyrelsens ordföran
de och under åren 1919-1920 även ordförande i konstutskottet. Han
efterträddes som konstutskottets ordförande av kyrkoherden i Solna,
Sven Nilsson och tre år senare övertogs ledningen av Gustaf Lizell,
domprost i Uppsala. I utskottet ingick även prästen Oscar Mannström, som hade ett förflutet som journalist och var särskilt inriktad
på kyrklig konst. Mats Åmark och Sigurd Curman var medlemmar
sedan kommitténs dagar och konsthistorikern Johnny Roosval inval
des 1921. Arkitekterna Harald Wadsjö och Hakon Ahlberg fanns med
redan från början. Knut Martin Westerberg var verkställande leda
mot från 1920 och ansvarade för de utställningar som utskottet ord
nade under 1920- och 1930-talen.
Birgitta Rosén har behandlat konstutskottets verksamhet i en kyrkohistorisk avhandling om Svenska kyrkan och kyrkorummets ut
formning under perioden 1890-1930. Trots att det fanns ett intresse
för samtidskonsten i utskottet, anser hon att dess verksamhet inte i
första hand var inriktad på att utveckla församlingslivet genom nybyggda kyrkor. Det som prioriterades var istället bevarandet och åter
upplivandet av äldre former, både inom liturgin och kyrkokonsten.52
Även Nathan Söderblom bidrog till denna inställning genom sitt kul
turhistoriska intresse och sin lära om uppenbarelsen i historien. Cur
man och Roosval påverkade konstutskottet främst i riktning mot ett
större intresse för äldre kyrklig konst och en antikvarisk syn på kyrko
rummet. I praktiken sammanföll de olika intressena i uppskattning
en av det medeltida kyrkorummet.
Inom kyrkan fanns också ett stort kyrkohistoriskt intresse. Det
kombinerades med en vilja att på olika sätt manifestera historien. Ett
sätt var jubileerna, som förekom redan på 1800-talet. Från seklets
början är reformationsjubileet 1917, där Luther stod i centrum, det
viktigaste exemplet. Ett annat sätt var att resa m onument i form av
minnesstenar över viktiga personer eller händelser. Det var vanligt att
man gjorde så även i små landssocknar. Ett par norrländska exempel
är minnesstenen som restes över Petrus Laestadius i Vibyggerå,
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Ångermanland 1911 och monumentet över Nicolaus Bothniensis i
byn Långnäs i Piteå landsförsamling, Norrbotten, som invigdes av
biskopen Olof Bergqvist vid en ceremoni 1927, där även Nathan Sö
derblom deltog som talare. Det var även möjligt att resa ett minnes
märke för att helt enkelt bara upprätta en relation till det förflutna.
Det gjordes i Ragunda i Jämtland, där minnesstenen från 1912 bär
inskriptionen "Till minnet av hänsovna släkten".53
I detta sammanhang intar de medeltida sockenkyrkorna en nyck
elposition. Vid 1900-talets början inleddes en "ädel tävlan" mellan de
svenska församlingarna om att restaurera sina medeltidskyrkor.54 Res
taureringarna blev, på samma sätt som de kyrkohistoriska monumen
ten, ett sätt att överbrygga klyftan mellan det moderna samhället och
det förflutna. Att restaurera en medeltidskyrka blev ett sätt att bevara
sambandet med historien och samtidigt en garant för fortsatt konti
nuitet.
Det finns flera exempel som belyser vilken ställning medeltidskyr
korna hade hos de ledande ungkyrkomännen. Både Nathan Söder
blom och J.A. Eklund vidtog också avgörande åtgärder för att stärka
deras ställning i det allmänna medvetandet. Betydelsen av Eklunds
artikel Stenkyrkan, som trycktes i Vår Lösen 1910, kan i detta avseen
de svårligen överskattas. Denna artikel är en kort betraktelse över kyr
kans historia i Sveriges folk. Utgångspunkten är den medeltida kyr
kobyggnaden. Om den kunde berätta sin historia, vore det:
...ej blott kyrkans histori a. Det vore nästan hela Sver iges. Det
vore på samma gång historien om Sveriges yttre öden och inre lif,
om Sveriges land och om Sveriges själ. Ty aldrig kämpades en
strid, till seger eller till nederlag, hvars genljud icke hördes ända
hit. Och sådana storm ar; som väcka bäfvan i själarnes värld\
samvetsbäfvan, de gingo aldrig fram genom vårt folk u tan att
dess ilar nådde ända hit.55
Det finns en strimma av romantik i Eklunds sätt att se stenkyrkan
som en spegelbild av Sveriges historia. Men syftet med hans berättelse
är inte enbart att levandegöra skeendet. Det är även hans avsikt att
påverka läsarens attityd. Därför är tilltalet personligt och därtill upp
fordrande:
Du skall icke vara öfverlägsen och högmodig. /- -/ Du har, menar
jag, ingen djup blick och ingen djup tanke, om du ringaktar sten
kyrkan, som står därbo rta på kullen vid sjön, gammal och grå ,
med den korsbärande spiran mot höjden. 56
Eklund predikar aktning för den gamla kyrkan. Den bär vittnesbörd
om förfädernas liv i arbete och tro och om kyrkans djupa samhörig
het med det svenska folket under de åttahundra år som gått sedan
kyrkan byggdes. Han talar med förtrytelse om dem som i självförhävelse föraktat stenkyrkan, med sorg om den brist på andlighet som
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han ser i d en nya 1800-tals kyrkan. Han avslutar med en förhopp
ning, att den känsla som en gång förenat människorna med kyrkan
skall återfödas:
Ty — hvem vet — kanske vaknar den än en gång, den känsla, som
bundit samman led vid led i Sveriges folk, släktled vid släktled i
Sveriges kyrkofolk. Om Sveriges kyrka vaknar!
Sveriges kyrka är icke stenkyrkan. Icke ens de tusen stenkyrkorna.
Men det kan hända,att, om hon vaknar, hon skall känna sig glad
för sina barns skull, att hon har stenkyrkorna , de många, där
fäderna böjt knä.37
Sveriges kyrka är inte stenkyrkan - det är människorna i k yrkosam
fundet. Och bland dessa spreds Stenkyrkan i massupplaga som sär
tryck. Reaktionerna på artikeln visar att Eklund slagit an precis rätt
känslosträngar.58 Han hade uppställt den gamla kyrkan som en för
enande symbol, inte bara för kyrkosamfundet, utan även för kyrkans
gärning i den nationella historien och som den grund som framtiden
skulle bygga på. Därigenom lyckades han hos många människor upp
väcka ett engagemang för medeltidskyrkorna. Även tanken på de kyr
kor som rivits vaknade.59 Dessa minnen präglades av sorg och vrede.
I de församlingar som ännu hade sin kyrka kvar, om än i ruinerat eller
förfallet skick, bidrog därför Eklunds artikel till att frammana starka
emotionella skäl till att återupprätta den. Att iståndsätta socknens
övergivna kyrka blev en gest av respekt och vördnad för förfädernas
trofasthet, för många kanske till och med en akt av botgöreise. Att
restaurera inte bara byggnaden, utan även kyrkosamfundet.
Ett av de första kända initiativen som syftade till iståndsättande av
en ödekyrka togs 1906. Det var Nathan Söderblom, som efter det att
Läby kyrkas bedrövliga tillstånd uppmärksammats i pressen, gjorde
en framställan om att domkapitlet skulle ingripa. Domkapitlet ställ
de sig visserligen positivt till förslaget och beslutade att ta kontakt
med församlingen. Av ekonomiska skäl kom dock restaureringen inte
till stånd förrän långt senare. Först 1928 återinvigdes kyrkan.60 Bland
dem som på slutet av 1910-talet verkade för detta var professor Edgar
Reuterskiöld (senare biskop i V äxjö) och docent K.B.Westman, le
dande ungkyrkoman.61
Det är emellertid intressant att se med vilka argument Söderblom
år 1906 pläderar för att kyrkan skall återställas. Hans intresse för Läby
ligger nämligen inte bara på det praktiska, utan också på det sedliga
planet. Kyrkobyggnadens förfall ges en moralisk innebörd. Söderblom
uttrycker en farhåga om att det kan ha ett "förråande inflytande" på
ungdomen, att den gamla kyrkan, som under generationer varit plat
sen för gudstjänst och andakt, tillåts stå övergiven och förfalla.62 Han
ansluter i sitt resonemang till den traditionella synen på kyrkan som
en fostrande kraft. Vad han vill säga är, att om kyrkan inte respekterar
de gamla traditionerna, hur skall den då kunna förmå ungdomen att
vörda religionen?
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Läby k yrka i Up pland övergavs
1886, då moderkyrkan iVänge
tillbyggts med ett tvärskepp
för att kunna husera Läbyborna. Den uppmärksammades
redan 1906 av bland andra
Nathan Söderblom, men av
ekonomiska skäl dröjde res
taureringen. Först 1928 kunde
den återinvigas.

Nathan Söderblom återkommer till denna tankegång femton år
senare, när han som ärkebiskop återinviger den första restaurerade
ödekyrkan, Balingsta i Uppland 1919 (se kapitel tre). Även för Söder
blom står kyrkan som en metafor för samfundet. Men det som för
Eklund är Sveriges kyrka är naturligtvis för Söderblom hela den krist
na kyrkan. Söderblom predikar över en vers i Amos 9:11:
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall
mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den,
sådan den var i forna dagar
/- -/ Det finns en såd an helgedom, som nu står ömkligt förhärjad
och förstörd. Jag menar kristenhetens stora tempel. Revor gapa i
dess murar. Och genom öppningarna vina onda luftdrag: hat och
hämnd, hunger och håglöshet, hårdhet och högmod.
Man kan betagas av samma sedliga vårdslöshet som vid åsynen av
Balingsta sönderfallna kyrka, när man blickar ut över kristenheten.
Skall Herren förmå att upprätta denna förfallna hydda? Hjälpen
är densamma för kriste nheten och för mänskli gheten i stort so m
för denna lilla helgedom. Det behöv s tro. Aldrig i världens histo
ria har det varit en angelägnare plikt a tt tro och icke förtvivla
eller mista tilliten till Herrens verk. 63
Förutom tron är det den kyrkliga traditionen som utgör grunden för
framtiden. Efter återställandet står nu Balingsta kyrka redo att åter
träda i församlingens tjänst. Därmed återupprättas den månghundra
åriga kontinuiteten. Men där finns också någonting helt nytt. Söder
blom anför en "konstkännares" uppfattning, att aldrig förut har ett
rum inrättats så "att det utan några ord eller ceremonier genom sin
egen beskaffenhet uppväcker andakt".64
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RESTAURERINGSIDEOLOGIN
Sigurd Curman och restaureringsprinciperna

Arkitekten och konsthistori
kern Sigurd Curman år 1919,
vid denna tid chef för Bygg
nadsstyrelsens kulturhistoris
ka b yrå (K-byrån).
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Den debatt rörande restaureringsprinciper som fördes i Sverige i det
slutande 1800-talet är väl känd och skall inte refereras här.1 Debatten
kom att leda till en teoretisk nyorientering i restaureringsfrågor. En
restaureringsideologi, som förfäktade principen att en byggnad skulle
återföras till ett ursprungligt stadium och därmed en ren stil, övergick
vid 1900-talets början i en annan som istället var inriktad på konser
vering av den historiskt framvuxna byggnaden. Detta medförde att
även förändringar och tillägg från senare perioder skulle bevaras. Denna
omorientering hade sin förutsättning och motsvarighet i de diskus
sioner som fördes i övriga Europa. Dessa har kartlagts och analyserats
av Göran Kåring i avhandlingen När medeltidens sol gått ned: Debat
ten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tys kland 1815-1914
(1992).
Åren 1905 och 1906 publicerades två artiklar med titlarna De se
naste restaureringsarbetena i Venedig och Restaureringsprinciper: Några
exempel och önskemål i tidskriften Kult och konst. Författare var Sigurd
Curman, ung arkitekt, konsthistoriker och nyss hemkommen från en
två år lång utlandsvistelse. Curman var den som kom att få störst
betydelse i förmedlingen av den nya antikvariska restaureringideolo
gin till Sverige.
Tidigare forskare har ibland velat göra gällande, att det var i dessa
artiklar som de nya restaureringsidéerna för första gången presentera
des.2 I själva verket var de inte särskilt nydanan
de. Texterna utgör snarare slutpunkten i e tt idé
historiskt förlopp. Redan de tidigaste kritikerna
på 1890-talet hade pekat på ett alternativ till de
stilenhetliga restaureringarna. Curmans text an
sluter till flera tidigare debattörer, under 1890-talet Edvard Alkman och Georg J:son Karlin, under
1900-talet främst Ferdinand Boberg, Hans Hil
debrand och Emil Ekhoff.3 Det radikala ligger is
tället i att idéerna hävdas med sådan konsekvens.
I Curmans Restaureringsprinciper (1906) är
restaureringsdoktrinen slutgiltigt formulerad för
svenska förhållanden under denna tidsperiod. Med
utgångspunkt från ett antal europeiska exempel
redogör Curman här för de restaureringsprinci
per som praktiseras utomlands. Trots uppsatsens
titel, tillbakavisar Curman idén att det skulle vara
möjligt att uppställa några allmänt giltiga grund
satser för restaureringar, en tanke som exempelvis
framförts av Ferdinand Boberg.4 Istället anser han

att det är restaureringens mål och synen på objektet som skall vara väg
ledande.
Restaureringens målsättning bör vara att söka "sätta ett monument
i stånd, att själft så äkta och så vackert som möjligt berätta sin historia
och visa sina skatter".5 Samtidigt skall det varsamt anpassas till sam
tidens krav. Varje restaureringsobjekt måste bedömas utifrån sina in
dividuella förutsättningar. Det är ett originalverk och dess autentici
tet måste bevaras av hänsyn till den framtida forskningen. Men även
de praktiska och estetiska kraven måste tillgodoses.
Curman skiljer mellan levande och döda byggnader, det vill sä ga
byggnader som fortfarande är i bruk och ruiner. För ruiner "gäller
numera endast lösen: konservera, icke rekonstruera!"6 Men ruinerna
skall ej bevaras som sterila preparat. Även deras stämningsvärden måste
tas till vara. Det gör man, enligt Curman, genom att se till monu
mentens omgivningar. Han anser det föredömligt, att man efter de
senaste årens utgrävningar i Rom, nu åter låter klätterrosor slingra på
Forum Romanums ruiner.
Restaureringsåtgärderna skall säkerställa ruinens fortbestånd, inte
tillföra någonting nytt. I d e fall där byggnadsdelar behöver stöd för
att förhindra fortsatt förfall, kan det emellertid av hänsyn till monu
mentets utseende vara olämpligt att använda exempelvis järnstöttor
eller strävpelare. Det kan då vara motiverat att utföra vissa komplette
ringar. Sådana skall utformas på ett diskret sätt, men de skall samti
digt vara möjliga att urskilja som lagningar. Detta uppnås genom att
kompletteringen görs mycket enkel, utan att exempelvis profileringar
och ornamenteringar rekonstrueras.
Denna hänsynsfulla kompletteringsmetod kan även tillämpas i li
ten skala på levande byggnader, då exempelvis en portal komplette
ras.7 Situationen blir mer komplicerad då det rör sig om större struk
turer. Vid restaureringen av katedralen i Metz hade man nödgats för
stärka konstruktionen, genom att ombygga och nyuppföra vissa sträv
pelare. Mot dem som ansåg att man i sådana fall skulle komplettera i
moderna former, genmälde Curman:
Vi ha skyldighet att söka bev ara de hi storiska dokument vi fått,
men vi ha rakt inte skyldighet att skrifva reparationshistoria för
framtiden med fetstil.8
Han ansåg att en följsamhet mot monumentet här var viktigare än
äktheten. För att markera ett nytillskott rekommenderade han istäl
let, att nya delar skulle märkas med F.S. (fac-simile ) och årtal.
Däremot ville Curman inte rekommendera samma metod för ex
empelvis skulpturala detaljer eller för lagning av skador som inte var
konstruktivt viktiga. Han betonade att utbyten av byggnadsdelar el
ler detaljer alltid måste ses som en sista utväg, eftersom det samtidigt
spolierar värden som inte kan ersättas. Att byta ut en skadad skulpte
rad detalj mot en nyhuggen kopia vore en form av historieförfalsk
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ning. Bättre då att tolerera en ofullkomlig byggnad, menade Curman. En förnyelse innebär nämligen även att byggnaden förlorar "sitt
dyrbaraste smycke: patinan!"9 Den yta som patinerats av ålder, bär på
en information och en skönhet som aldrig kan återskapas. Mot det
tidigare bruket, att av estetiska skäl göra stilriktiga tillägg och kom
pletteringar, ställde sig Curman därför totalt avvisande. Hans devis
lydde istället:
Underhåll och rep arera om sorgsfullt, framlocka, hvad som tilläfventyrs finns doldt, men låt fór öfrigt byggnaden vara i fred.10
Curman är medveten om att de principer han företräder ställer stora
krav på hänsyn till restaureringsobjektet. Detta är något helt nytt,
som enligt Curman har sin bakgrund i d et historiemedvetande som
utvecklades under 1800-talet. Med detta följde en förmåga att förstå
och uppskatta äldre tiders konstformer. Denna insikt förpliktigar till
hänsyn. Under en period innebar emellertid den höga värderingen av
det gamla, att den moderna människan miste tron på sin förmåga att
skapa i samklang med sin egen tid. När detta stadium väl är övervun
net, anser Curman att det är just denna kombination av självständigt
skapande och uppskattning av det gamla, som är karaktäristiskt för
samtiden.
När det gäller att utvidga eller tillbygga en historisk byggnad av
funktionella skäl, ger detta frihet för restaureringsarkitekten att välja
en historisk stil såväl som en modern form. Det viktiga är att förnyel
sen sker på det gamlas villkor. Principiellt sett vill Curman hellre se
en modern utformning - "Nytt vin i nya läglar!"11 Men detta ställer
höga krav på konstnärlig kvalitet. Detsamma gäller eventuella nytill
skott i form av dekorationsmåleri i interiörerna. Sådana skall inte vara
konstlade imitationer av det gamla — "Vi fordra äkthet hos det gamla.
Men vi fordra det också af det nya. /- -/ Gif oss konst, icke stil!"12
Samma paroll gäller för kalkmålningarna, som Curman tillmätte
en utomordentligt stor betydelse. Han påtalade, att den övervägande
delen av Europas väggmålningar utgjordes av verk som förvanskats
genom kompletteringar och övermålningar. Som en förebild fram
höll han istället restaureringen av de målningar som tillskrivs Pietro
Cavallini i S. Cecilia in Trastevere i Rom. En pietetsfull behandling
av kalkmålningar hade Curman också funnit i Frankrike.13
Den metod för målningsrestaurering som praktiserades i Italien,
presenterade Curman i artikeln De senaste restau reringsarbetena i Ve
nedig (1905). Målet var att bevara målningarna i ett så orört skick
som möjligt. Målningarna skulle med yttersta försiktighet frigöras från
överliggande putslager. Putsen skulle fixeras, rengöras och slutligen
dras över med en konserverande lösning. Enligt äldre metoder skulle
dessa åtgärder sedan följas av att ofullständiga delar av målningen
kompletterades och att färgerna fräschades upp. I den venetianska
metod som Curman föredrog, ställdes istället kraven på historisk au
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tenticitet i första rummet. Målningens blekta färger bättrades inte på,
utan fick behålla den dämpade ton som tiden gett dem. Fläckar som
lyste vita på grund av bortfallen puts kompletterades inte genom över
målning. De neutraliserades enbart, genom att färgas i en diskret ton
som harmonierade med målningens helhetsverkan.14
Curmans två artiklar i Kult och konstkzn ses som hans programförkla
ring. Den restaureringsdoktrin som förespråkas där omfattar de flesta
punkter som Kåring funnit karaktäristiska för vad han kallat den
antikvariska, eller restriktiva, restaureringsskolan.15 Där finns respek
ten för det autentiska, uppskattningen av patinan liksom synen på
byggnaderna som historiska dokument, som vid ovarsamma ingrepp
löper risk att förvanskas. Där återfinns även uppfattningen att repara
tioner inte skall utformas som rekonstruktioner, utan utföras i enkla
re form. För att restaurerade partier skall kunna skiljas från originalet,
bör nya partier märkas med årtal. Tillägg och tillbyggnader skall helst
ske i samtidens stil.
I Kårings uppdelning står den antikvariska linjen i motsatsställ
ning till den stilenhetliga skolan. Han betonar dock att en restaure
ringsteori sällan är renodlad, utan att mellanformer är vanliga. Hos
Curman återfinns mycket riktigt även uppdelningen mellan levande
och döda byggnader. Den var praxis inom byggnadsvården, men hade
övertagits från stilenlighetens företrädare. Dessa kunde använda be
greppen för att rättfärdiga ganska långtgående förändringar, genom
att hävda att en byggnad i bruk måste anpassas till användarna, såväl
praktiskt som estetiskt. En ruin var däremot enbart ett historiskt minne
och kunde därför bevaras genom konservering. Skillnaden gentemot
Curmans sätt att använda kategorierna är mindre en artskillnad än en
gradskillnad.
I den tredje inriktningen som Kåring urskiljer, betonas synsättet
att restaureringar skall utföras med den estetiska helheten som övergri
pande mål.16 Även denna tanke återfinns hos Curman. Men för ho
nom är det inte längre det stilrena som är det sköna, utan det äkta och
konstnärligt uttrycksfulla.
De idéer som Curman förde fram vid seklets början är i stort sett
gångbara än idag. Men synen på restaureringsobjekten har fördju
pats, bland annat genom att man numera även ser på byggnadstekni
ken som en bevaransvärd del av byggnadens historia. För Curman var
det ytskiktet, eller "konstverkets öfverhud", som var det avgörande:
Det är mig ju likgiltigt, om murmassan bakom mosaiken är gjord
af gammal eller ny sten, blott den har det gam la hvalfvets form,
men det är mig ingalunda likgiltigt, om mosaiken är sammansatt
af bröderna Zuccati själfva eller om det är en modern ko pia...17
På 1990-talet betraktar slottsarkitekt Ove Hidemark Curmans för
hållningssätt som tolerant, men anser att vår egen tid tagit ännu ett
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steg längre, när det gäller att bevara byggnader på deras egna villkor.
För Curman fanns ännu ej den motsättning mellan äldre och moder
na tekniker och material, som Hidemark menar uppstod efter andra
världskriget. Därför kunde Curman inte heller se den konflikt som
en nutida restaureringsarkitekt upplever i att använda betong för att
restaurera en medeltidskyrka.18
Hidemark tolkar Curmans tankar om ytans betydelse som gällan
de konstverkets form och patina. För Hidemark själv, som verksam
restaureringsarkitekt, är det väsentligt att se byggnaden som en mate
riell helhet, där även tekniska aspekter är betydelsefulla.19

Kyrkan i U llånger restaurera
des 1907-1909 efter arkitek
ten Gustaf Hermanssons
ritningar. Det var förmodligen
sista gången en medeltidskyr
ka utsattes för en så genom
gripande omgestaltning.

58

Den antikvariska restaureringsideologin vinner mark
Vid seklets början hade de arkitekter som förespråkade stilenhetliga
restaureringar redan tystnat. Åtminstone förmådde deras röster inte
längre göra sig hörda i det offentliga samtalet. Ett tecken på att arki
tektkåren stödde de nya strömningarna var, att deras organisation
'Svenska Teknologföreningens avdelning för husbyggnadskonst' gav
sitt helhjärtade stöd till den skrivelse som
Konstakademien 1902 ställde till Kungl.
Maj:t i restaureringsfrågan.20 När Curman
höll föredrag på Teknologföreningen fem år
senare, noterades att arkitekterna i stort sett
var eniga om de allmänna principerna.21
Däremot förekom fortfarande våldsamt
omskapande restaureringsprojekt, som syfta
de till att omgestalta kyrkobyggnader till en
hetliga, stilrena miljöer. Ett par sena exempel
är Kristine kyrka i Falun, som restaurerades
1904-1906 av arkitekten och överintenden
ten Carl Möller samt Gustaf Hermanssons
restaureringsförslag för Alnö i Medelpad och
Ullånger i Ångermanland, varav det sistnämn
da kom till utförande 1907-1909.22
Sigurd Curman var den förste egentlige
restaureringsarkitekten i landet. Tidigare ar
kitekter hade sett restaureringsuppgiften som
ett uppdrag bland många.23 Curman hade dä
remot redan från början specialiserat sig på
byggnadsvårds- och restaureringsfrågor. Den
som inspirerat honom till detta var förste in
tendenten vid Overintendentsämbetet, Isak
Gustaf Clason, som även var hans lärare vid

Tekniska högskolan. Efter arkitektutbildningen följde en två år lång
studieresa i Europa. Främst studerade han restaureringsmetoder och
kulturvårdslagstiftning.24
Vid hemkomsten var Curman, trots sin ungdom, den person i lan
det som hade störst kunskaper om de moderna restaureringsmetod
erna på kontinenten. Därför blev hans framgångar omedelbara, både
vad gäller den personliga karriären och det ideologiska inflytandet.
Han förde fram sina idéer på ett övertygande sätt och han vann an
hängare. Vid en diskussionsafton på den kulturhistoriska föreningen
Urd i Uppsala 1906, möttes hans inlägg till och med av bravo rop och
applåder.25
Fastän Curmans idégods inte till alla delar var nytt, så gjorde hans
erfarenheter att han, mer radikalt än andra, vågade dra konsekvenser
na av de nya principerna. När det gällde attityden till målningsrestau
rering, fanns andra som före honom på ett teoretiskt plan erkänt det
berättigade i, att framtagna kalkmålningar inte skulle kompletteras
och bättras. Men för exempelvis Emil Ekhoff var det omöjligt att
tänka sig ofullständiga målningar i ett i övrigt prydligt kyrkorum.26
Curman hade däremot sett idealen förverkligade och kunde därför
tro att man även i Sverige skulle kunna lära sig uppskatta målningar
na för deras äkthets skull.27
Ytterligare en förklaring till den framgång som Curman rönte, lig
ger i att hans kunskaper var efterfrågade i den praktiska verksamhe
ten. Redan från början hade han både riksantikvarien Hans Hildebrands och Isak Gustaf Clasons förtroende.28
Vid sitt första besök på Överintendentsämbetet 1905 uppges Cur
man ha fått ett förslag till restaurering av Vreta klosterkyrka i Öster
götland i s in hand. I sitt yttrande över detta, kritiserade Curman i
skarpa ordalag det aktuella förslaget i synnerhet och svensk restaure
ringspraxis i allmänhet.29 Han preciserade även sina krav på hur en
restaurering borde förberedas. Ett restaureringsförslag skulle enligt
Curman föregås av en grundlig byggnadsundersökning. Den skulle
innefatta murverken under putsen, grundens tekniska tillstånd samt
grävningar för att klarlägga eventuella tidigare byggnadsstadier. Det
skulle upprättas uppmätningsritningar, och till det färdiga förslaget
skulle fotografier samt en kortfattad redogörelse för kyrkans bygg
nadshistoria och dess nuvarande tillstånd bifogas.30
När en sådan undersökning gjordes i Vreta 1907 var detta någon
ting alldeles nytt inom svensk byggnadsminnesvård.31 För att utföra
en stilrestaurering krävdes egentligen inte någon djupare kunskap om
det aktuella restaureringsobjektet. Kravet för att man skulle anses
kunna utföra korrekta rekonstruktioner var goda stilhistoriska kun
skaper. Kompletteringar gjordes genom analogislut, vilket innebar att
förlagor hämtades från liknande monument från samma tid och sam
ma region. På så sätt trodde man sig kunna nå vetenskaplig exakt
het.32 Men uppenbarligen använde de svenska arkitekterna metoden
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ganska vårdslöst. I ett restaureringsförslag för Västerås domkyrka 1895
föreslogs exempelvis att stenportaler med gotländska former skulle
sättas in.33
Liknande fall föranledde Hans Hildebrand att 1903 påpeka att det
inte var tillräckligt att känna till den allmänna konstutvecklingen.
Man måste även ha kunskaper om regionala särdrag.34 Sigurd Curman tog ytterligare ett steg när han ville föra ned kunskapskravet på
individnivå.
Restaureringen av Gripsholms slott (1892-1899) hade varit en fö
regångare i detta avseende. Den leddes av arkitekten Fredrik Lilljekvist och intendenten för Nationalmuseum Gustaf Upmarck d.ä. som
parallellt studerade slottets historia. Som Lars Ljungström visat med
förde den kunskapsbild som här växte fram en större respekt för det
historiska monumentet. Detta gav dem anledning att på flera punk
ter revidera restaureringsprogrammet.35 Men här kom undersökningen
in på ett senare stadium och inslaget av omgestaltning i enlighet med
gällande stilnormer var fortfarande stort.
Enligt Curman skulle byggnadsundersökningen istället vara en förutsättning fot restaureringsprogrammet. För att kunna restaurera Vreta, var det visserligen viktigt att känna den generella stilen, den cisterciensiska arkitekturen i a llmänhet. Enligt arkitekten och arkitektur
historikern Erik Lundberg var det detta som fick Curman att dispute
ra på en avhandling om denna klosterordens arkitektur 1912.36 Men
det var också nödvändigt att skaffa sig gedigna kunskaper om det
individuella byggnadsverket. Curman ansåg även att man måste ha
en flexibel inställning, med viss fri het att förändra programmet om
nya faktorer som påverkade synen på byggnaden dök upp under ar
betets gång - "ty först under arbetet lär man sig fullt känna densammas fördolda både brister och skatter".37 Den historiska realiteten skulle
med andra ord vara det som uppställde villkoren.
År 1907 blev Curman amanuens i Överintendentsämbetet och
därmed ämbetets sakkunnige inom restaureringsområdet. Under de
följande åren kunde han som ämbetets tjänsteman föra över restaure
ringsidéerna till den praktiska byggnadsvården.38 Restaureringen av
domkyrkan i S trängnäs (1907-1910) har gått till historien som det
tillfälle då Curman, som Vitterhetsakademiens kulturhistoriske kon
trollant, i samarbete med arkitekten Fredrik Lilljekvist fick tillfälle att
förverkliga restaureringsteorin. Tillsammans med konservatorn C.L.
Lundin kunde Curman praktiskt utarbeta den metod för restaurering
av kalkmålningar som sedan bildade norm. Metoden kom därefter
att utövas av många konservatorer. De mest kända är Allan Norblad
och Alfred Nilson.39
Overintendentsämbetets officiella stöd för de moderna restaure
ringsidéerna uttrycktes först i samband med att ett restaureringsför
slag för Värnhems klosterkyrka i Västergötland skulle fastställas 1908.
Ämbetet hade då nått fram till ståndpunkten, att kyrkan i största
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möjliga utsträckning skulle bevaras i den gestalt den då befann sig
och inte återföras till något tidigare stadium.
Detta fick k onsekvenser för hur förslaget behandlades. En föresla
gen rekonstruktion av den stora tornspiran fick exempelvis inte utfö
ras. Istället skulle den befintliga spiran repareras. Takspånet fick inte
bytas ut mot något annat material, eftersom detta skulle förvanska
byggnadens utseende. Likaledes måste den gamla bänkinredningen
bevaras intakt, trots att församlingen begärt att få byta ut dem. Istäl
let fick bänkarna byggas om för att bli bekvämare. Overintendentsämbetets ställningstagande stöddes på alla punkter av Kungl. Maj:t.
Därmed hade den nya ideologin sanktionerats i allra högsta instans.
Kungl. Maj:ts brev i ärendet tillmättes stor principiell betydelse och
publicerades i tidskriften Kult och konst 1908.40
De nya restaureringsprinciperna introducerades i arkitektutbild
ningen 1909, då Sigurd Curman började undervisa på Konstakade
miens arkitekturskola. År 1912 tillträdde han en nyinrättad professur
i arkitekturhistoria. Förutom byggnadshistoriska ämnen föreläste han
om restaureringskonst. Han innehade tjänsten fram till 1918. Den
arkitektgeneration som utbildades under hans inflytande kom däref
ter att tillämpa de moderna idéerna. Bland dem var Sven Brandel,
Erik Fant, Ragnar Hjorth och Erik Lundberg.

Från te ori till praktik
Sigurd Curmans betydelse inom restaureringskonstens område ligger
emellertid inte enbart på det teoretiska planet. Även hans verksamhet
som praktiserande restaureringsarkitekt var viktig. Göran Tegnér har
i en artikel i Kulturmiljövård (1991) behandlat restaureringsarkitek
ten Sigurd Curman och hans kyrkorestaureringar, som blev normbil
dande under de närmaste decennierna.41
Tegnér anser att det framför allt var tre faktorer som styrde Cur
mans arbete. För det första var det hans ambition att låta byggnaden
berätta sin historia. Detta innebar att spåren från olika tidsperioder
skulle bevaras eller tas fram om de döljts på grund av senare föränd
ringar. För det andra skulle funktionen tillgodoses. Därför strävade
han efter en flexibilitet i inställningen till rummets användning. För
det tredje, och viktigaste, skulle restaureringen utformas med en este
tiskt helhetsverkan som slutmål. Denna helhetssyn motiverade ibland
ganska stora omgestaltningar av kyrkorummen. Bland annat var det
vanligt att västläktare avlägsnades. Det skedde förmodligen för att
kalkmålningar i rummet bättre skulle komma till sin rätt. Helhets
strävan resulterade också i att muralmålningar av samtida konstnärer
fick komplettera de framtagna kalkmålningarna. Inredningarna full-

bordades även med pastischer, med bänkinredningar och andra in
redningsdetaljer i historicerande former.42
Det finns vissa aspekter av förhållandet mellan Curmans teoretiska
framställningar och hans utförda restaureringar som är värda att upp
märksammas. I sin målsättning, att låta en byggnad berätta sin histo
ria på sina egna villkor, gör han anspråk på ett vetenskapligt arbets
sätt. Objektiviteten anses garanterad av, att restaureringens ställnings
taganden bygger på byggnadsundersökning och konsthistoriska stu
dier.
Men en objektiv restaurering är givetvis en omöjlighet.43 Curman
anser också mycket riktigt att restaureringens resultat till sist är bero
ende av arkitektens skicklighet. Men när det gäller sina egna restaure
ringar gör han inga försök att formulera vad som är hans bevekelsegrunder. För en nutida betraktare är det emellertid alldeles uppenbart
att det förment objektiva i restaureringarna balanseras av ett annat
Vreta klosterkyrka restaurera
des av Sigurd Curman 19151917 och är ett av d e bästa
exemplen på Curmans stämningsskapande förmåga. Bilden
publicerades först i en min
nesskrift över hans restaure
ringar.
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förhållningssätt, ett mer emotivt, som är besläktat med nationalro
mantikens arkitektur. Det finns i den emotionella inlevelsen i monu
menten och i gestaltningen av kyrkorummen, som karaktäriseras både
av förståelse för byggnadens historia och känsla för stämningsvärden.
Det finns även i ambitionen att låta arkitektur och konstföremål sam
spela med omgivningen på ett sätt som förhöjer upplevelsen. Det finns
kort sagt i omsorgen om detaljer som klätterrosor och stearinljus.44
En tydlig diskrepans mellan ord och handling visar sig när det gäl
ler de tillsatser från senare tidsperioder som Curman ansåg var en del
av byggnadens historia och därför skulle respekteras. Denna pietet
sträcker sig nämligen inte längre än till 1700-talet. 1800-talet avvisas
däremot totalt. På denna punkt förmår Curman inte sätta sig över sin
egen tids smak. Därför går restaureringarna trots allt ofta ut på att
återställa byggnaden till ett tidigare stadium, genom att perioder som
uppfattas som konstnärligt undermåliga raderas ut. Bänkinredningar,
altaruppsatser samt predikstolar från 1800-talet rensas ovillkorligen
bort.
I praktiken finns en underliggande prioriteringsskala. Medeltiden
är viktigast. Sedan följer 1500- och 1600-talen. I en valsituation gäl
ler principen; ju äldre desto bättre. Exemplen på detta är många. I
Eds kyrka i Uppland, drog sig Curman inte för att slå sönder den
helhetsgestaltning av koret som sannolikt gjordes omkring 1768. För
att kunna ta fram de medeltida kalkmålningarna avlägsnades figur
målningar som utgjort en enhet tillsammans med predikstolen.45
1700-talet hade värderats lågt under hela det föregående seklet.
Med början på 1890-talet skedde emellertid en omsvängning och man
började uppnå en viss för ståelse. Curman själv var på denna punkt
framsynt och medverkade till den uppvärdering som sedan följde.
Under sin tid som professor vid Konstakademien tog han upp 1700talets arkitekturhistoria i sin undervisning. Erik Lundberg, som skrev
om Curmans lärargärning 1946, ansåg att det berodde just på att
detta sekel var så illa aktat vid exempelvis kyrkorestaureringar. Cur
man gjorde sitt ställningstagande för 1700-talet på grundval av sin
inställning, att det väsentliga var autenticiteten och den historiskt fram
vuxna byggnaden. Med Lundbergs ord ansåg Curman att:
Respekten för fôrfâdrens verk kräver att beva ra även det som en
ligt dagens mode anse s störande, om det i sig självt äger den
utförandets kvalitet, som motiverar sådan respekt.46
Det gjorde alltså inte 1800-talet.
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Restaureringen av Balingsta ödekyrka

T.v. Balingsta gamla kyrka
övergavs 1872 och var redan
då förfallen. Foto före restau
rering.
T.h. Den antikvariska restau
reringsdoktrinen förutsatte
att restaureringsarkitekten
hade grundliga kunskaper om
det individuella byggnadsver
ket. Balingsta gamla kyrka,
uppmätningsritning av Sigurd
Curman 1913.

Sigurd Curman var personligen engagerad i ödekyrkornas öden och
var också den som genomförde en av de allra första ödekyrkorestaure
ringarna. Balingsta kyrka i Uppland stod övergiven sedan 1872, då
den nygotiska tegelkyrkan, ritad av Adrian Crispin Peterson, invig
des. Ödekyrkan var förfallen redan vid övergivandet. Under en peri
od hade den använts som kolupplag och då lidit ganska svåra skador.
Valven i s akristian och i långhuset var raserade och den västra gaveln
hade fallit ihop, så att ett av tornets sidor saknade stöd. Vapenhuset
hade rivits och övriga murar var spruckna.47
Fant uppger att det var Curman själv som förmådde en enskild
person, okänt vem, att bekosta restaurering.48 Enligt andra uppgifter
var det pastorn E. Holliday-Owen som tog de första initiativen till ett
återtagande av kyrkan. Han tog kontakt med ärkebiskopen Nathan
Söderblom, som ställde sig positiv till en restaurering. Med Söder
blom som ordförande verkställdes restaureringen av en kommitté, där
förutom pastorn även Curman och bankiren Alfred Berg medverka
de. Den sistnämnde stod för kostnaderna.49
Kyrkan restaurerades 1918-1919. Eftersom den befann sig i ett yt
terst förfallet tillstånd, är det nog inte utan anledning som Karl Asp
lund karaktäriserar iståndsättandet som "ett litet utsökt mellanting
mellan restaurering och nyskapelse /- -/ en programbild av Curman-
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ska ideal".50 Som sådant blev det skolbildande och fick betydelse ock
så för hur landets övriga ödekyrkor kom att omhändertas.
Omfattande åtgärder utfördes för att säkra byggnadens fortbestånd.
Murarna reparerades och stora partier fick muras upp, delvis på ny
grund. Vapenhuset rekonstruerades och byggnaden försågs med nytt
spåntak som imiterade det förras utseende. Däremot förändrades bygg
nadens dräkt avsevärt när yttermurarna putsades om. Den befintliga
putsen var avfärgad i en mörk ton, med hörnen och muröppningarna
markerade av ljusare putspartier. Detta 1700-talsmönster övergavs.
Istället fick murarna på medeltidsvis en ljusare puts av mer enhetligt
utseende, medan tornets nedre partier lämnades oputsade, så att det
medeltida murverket framträdde.
I interiören kompletterades det gamla korvalvet som var till hälf
ten raserat. Långhusets valv rekonstruerades inte, utan rummet täck
tes istället av ett platt trätak. Golv av kalksten och tegel lades in.
Återstående fragment av medeltida kalkmålningar konserverades.
Av den gamla inredningen fanns endast en predikstol från 1658 beva
rad, som nu restaurerades och återinsattes på sin plats. Övrig fast inBalingsta kyrkas exteriör efter
slutförd restaurering. Spånta
ket beskriver det förras utse
ende medan den ljusa putsen
återger kyrkan sitt medeltida
utseende. Det oputsade parti
et på tornet framstår som en
dokumentation av det medel
tida murverket.
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Ödekyrkan i Bal ingsta, interiör
mot koret före restaurering.
Valven var raserade och mur
arna spruckna.

redning nytillverkades i historicerande former. Kyrkorummet försågs
exempelvis med slutna bänkkvarter. Inredningen fullbordades genom
de bidrag av samtidskonst som stämde samman rummet. Absidvalvet
och långhusets trätak målades av Olle Hjortzberg och Filip Månsson.
För altaret formgavs ett krucifix av Olle Hjortzberg.51
Efter avslutad restaurering återinvigdes Balingsta kyrka 1919 av
ärkebiskopen Nathan Söderblom (se kapitel två). Närvarande var bland
andra kronprinsen Gustaf Adolf, kronprinsessan Margareta och prins
Eugen.
Den nya tegelkyrkan från 1872, revs däremot 1934. Den omfatta
des inte av någon pietet vid rivningstillfället. Men dess läge är fortfa
rande utmärkt av ett kors och sommartid hålls friluftsgudstjänster på
denna plats.52
Balingsta kyrka efter restaure
ring. Korvalvet har murats upp
och långhuset täckts av ett
platt trätak. Predikstolen från
1658 har återinsatts och övrig
inredning är nytillverkad.
Målningarna är utförda av Olle
Hjortzberg och Filip M ånsson.
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4. KULTURMINNESVÅRDEN
OCH ÖDEKYRKORNA
Ödekyrkorna i forn minnesvården
År 1859 inträffade två viktiga händelser som manifesterade ett nytt
synsätt inom fornminnesvården. Det var detta år som Södra Råda
gamla kyrka i Värmland räddades undan rivning, genom att inlösas
av staten och ställas under Vitterhetsakademiens vård. "Såsom varan
de ett af vårt lands äldsta och märkligare konstmonumenter", värde
rades kyrkan så högt, att man ansåg att den måste bevaras i o föränd
rat skick.1
Samma år beslutade sockenstämman i Enånger, Hälsingland, att
inte riva sin gamla kyrka, utan överlåta den på staten. Så blev det
emellertid inte, utan kyrkan omhändertogs istället av ideella krafter,
av 'Föreningen till skyddande af Hälsinglands fornminnen, som då
nyligen bildats. Bakom såväl sockenstämmobeslut som fornminnes
förening stod samme man, Lars Landgren, kyrkoherde i Delsbo och
senare biskop i Härnösand. Landgrens och föreningens insats inskränk
te sig inte enbart till bevarandet av den gamla kyrkan. För att förhin
dra att uttjänta konstföremål runt om i hälsingesocknarna förstördes,
it
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samlades ett stort antal inventarier in, mest medeltida träskulptur.
De
r
uppställdes i Enånger gamla kyrka som därefter var museum långt in
på 1900-talet.2

Södra

Råda gamla kyrka från
1300-talets början, inköptes
. , oco
redan 1859 av staten, for att
jess bevarande skulle garante-
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I Enån ger gamla medeltids
kyrka upprättades ett museum
för kyrklig konst och hit för
des överblivna inventarier från
mellersta och södra Norrland.

Dessa händelser betecknar på två olika plan inledningen till ett
engagemang för ödekyrkorna. I Södra Råda var det den statliga, insti
tutionaliserade kulturminnesvården som ingrep, i Enånger låg initia
tivet däremot på lokal nivå. Dessa kyrkor undgick att rivas, därför att
deras kulturhistoriska värde påtalades och ansågs så stort, att det mo
tiverade ett bevarande. Dessutom fanns det någon som påtog sig an
svaret för deras fortsatta vård. Detta var den enda möjliga vägen. Be
varandet måste ske frivilligt, eftersom ingen församling kunde på
tvingas underhållningsskyldighet för mer än en kyrka.
Förnyelsen av kyrkobyggnadsbeståndet repektive förändrandet el
ler rivandet av de gamla kyrkorna försiggick inom de ramar som sat
tes av lagstiftningen samt av rådande praxis. Kyrkolagen stadgade att
församlingarna var skyldiga att hålla kyrkobyggnaderna i gott stånd.3
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Men övergivna kyrkor föll utanför ramarna. De föreskrifter om un
derhållsplikt som fanns i kyrkolagen var inte tillämpliga i ödekyrkor
nas fall. De omfattades inte av någon skyddslagstiftning och därför
fanns det inte heller någon garanti för deras fortbestånd på lång sikt.
Den byggnad som inte vårdades kontinuerligt råkade snart i svårt
förfall.
Inte heller den Förordning angående forntida minnesmärkens fred
ande och bewarand e som kom 1867, skyddade de övergivna kyrkobyggnaderna. Som fasta fornlämningar betecknades visserligen vissa
ödekyrkor, övergivna kloster, kapell och andra offentliga byggnader.4
Men kriteriet för om ett objekt skulle betraktas som fornminne var
inte dess ålder, utan vid vilken tidpunkt det övergivits. Det gällde i
praktiken ruiner, som ödelagts för hundratals år sedan. Kyrkor som
lämnats öde i samtiden definierades däremot inte som fornlämning
ar.
I förordningens § 9, som rörde kyrkorna, gällde omsorgen enbart
kyrkor med särskilda kvaliteter, det vill säga de som utmärkte sig utö
ver det vanliga genom byggnadssätt, arkitektoniska detaljer, målning
ar eller inskriptioner. Sådana fick varken förändras eller rivas utan
tillstånd av Kungl. Maj:t. Däremot fanns inga skyddsföreskrifter för
mer ordinära sockenkyrkor. Som Siegrun Fernlund visat, innebar
förordningen att även märkliga byggnader och detaljer kunde för
ändras eller förstöras utan att det kom till myndigheternas känne
dom.5 Avgörandet av vad som var viktigt tillkom nämligen i första
hand de enskilda församlingsprästerna. Därmed låg ansvaret hos en
grupp som ofta saknade både relevanta kunskaper och historiskt in
tresse.
Dessutom hade myndigheterna begränsade möjligheter att utfärda
rivningsförbud, så länge inte underhållsfrågan för den gamla kyrkan
var löst. Kulturminnesvårdens mer långsiktigt syftande intresse vägde
lättare än församlingens praktiska behov. Nödvändigheten av att byg
ga ny kyrka ifrågasattes under 1800-talet däremot aldrig.6
Vid några enstaka tillfällen ansåg de antikvariska myndigheterna
ändå, att det var så angeläget att rädda en rivningshotad byggnad, att
underhållsfrågan fick komma i andra hand. År 1885 förvägrades ex
empelvis Källa församling på Oland tillstånd att riva sin gamla kyr
ka.7 Beträffande Trönö gamla kyrka i H älsingland, beslutade Kungl.
Maj:t på akademiens hemställan 1894 att den skulle kvarstå, utan att
detta innebar någon skyldighet för församlingen att underhålla bygg
naden (se kapitel sex).
Den lösning som bevarandeproblemet fick i Södra Råda var alltför
dyrbar för staten för att användas i någon större utsträckning. Ett litet
antal kyrkor inlöstes dock under 1900-talets början och ställdes un
der Vitterhetsakademiens vård. Det var Dädesjö kyrka i Småland, som
omhändertogs 1906, Risinge i Östergötland 1907 samt Trönö i H äl
singland 1913 och Källa på Oland 1928.8 Samtliga betraktades som

synnerligen märkliga ur både konst- och kulturhistorisk synpunkt.
De ansågs dessutom väl bibehållna och var orörda av senare tiders
restaureringar. Gemensamt var också att man såg inlösandet som den
sista utvägen för dessa kyrkor, som ovillkorligen måste bevaras.9
Kungliga Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademien bar myn
dighetsansvaret för landets kulturminnesvård. Ansvarig tjänsteman
var akademiens sekreterare, riksantikvarien, vars namn och titel ofta
användes synonymt med akademien. Riksantikvarien var även chef
för Statens Historiska Museum. Av tradition var Vitterhetsakademiens
verksamhetsfält huvudsakligen fornminnena och ruinerna. De kyr
kor som däremot fortfarande användes, stod under Överintendentsämbetets överinseende och omfattades inte av något skydd från bygg
nadsminnesvården. För dessa gällde vad som stadgats redan i 1776
års Förordning angående kyrkor och pu blika byggnader, att före omeller nybyggnad måste såväl ritningar som kostnadsförslag granskas
av Överintendentsämbetet och stadfästas av Kungl. Majt.10 Vad som
i d essa fall kom till myndigheternas kännedom var alltså hur större
förändringar skulle utföras, inte vad som eventuellt spolierades.
Genom 1800-talets fornminneslagstiftning och genom att ären
den som krävde granskning av antikvariskt sakkunniga remitterades
från Överintendentsämbetet, tillförsäkrades akademien dock ett visst
inflytande över kyrkorna. Ärendeordningen inom och mellan Vitter
hetsakademien och Överintendentsämbetet var ytterst komplicerad.

Ola Wetterberg har redogjort för handläggningsgången i sin avhandling
Monument och miljö: Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård
i Sverige (1992). Innan ett kyrkobyggnadsärende remitterades till
Vitterhetsakademien för kulturhistorisk granskning, hade det redan
slutbehandlats av Overintendentsämbetet. Om akademien inte hade
något att erinra mot Overintendentsämbetets ståndpunkt, återstod
för Kungl. Maj:t att fatta beslut i frågan. Om oenigheter uppstod,
återremitterades däremot ärendet till ämbetet, och i vissa fall även till
församlingarna. Det slutgiltiga beslutet fattades av Kungl. Maj:t.11
Oftast togs det i enlighet med myndigheternas utlåtanden, men det
förekom även att Kungl. Maj:t gick emot sina rådgivare.
Detta omständliga granskningsförfarande hos två olika myndighe
ter innebar naturligtvis att handläggningstiderna i kyrkobyggnadsvårdsärenden ofta blev långa. Det kunde få till konsekvens att restau
rerings- eller nybyggnadsarbeten i församlingarna ibland påbörjades
utan formella tillstånd. Dessutom var det sällan som det utfördes nå
gon efterbesiktning på platsen. Varken Overintendentsämbetet eller
riksantikvarien hade resurser annat än till sporadiskt förekommande
besiktningsresor. Båda instanser saknade också regionalombud.12
Enligt Overintendentsämbetets instruktioner kunde kontrollbesikt
ningar av utförda arbeten genomföras, men detta skulle i så fall beslu
tas av Kungl. Maj:t vid varje enskilt tillfälle. Det skedde endast i un
dantagsfall.13 Därför fanns det heller inga säkra garantier för att Over
intendentsämbetets och Vitterhetsakademiens instruktioner efterfölj
des. Ämbetets intentioner förfelades tvärtom ofta genom att enskilda
församlingar och byggmästare tog sig friheten att göra avvikelser från
fastställda ritningar. Först under 1900-talets första decennium fick
Overintendentsämbetet möjlighet till mer regelbundna kontroller. Vid
resor runt om i landet kunde ämbetets arkitekter då inspektera såväl
pågående byggnadsföretag som avslutade byggen.14
En förutsättning för att de kulturhistoriska intressena skulle tillgo
doses vid handläggningen, var att Vitterhetsakademien och riks
antikvarien verkligen gavs tillfälle att yttra sig över alla ärenden. 1867
års förordning förutsatte visserligen att akademien skulle vara sak
kunnig instans. Det var emellertid nästan enbart i rivningsärenden
som akademiens antikvariska expertis efterfrågades. I takt med att
inställningen till byggnadsvården förändrades under de sista decenni
erna av 1800-talet, ökade dock antalet restaureringsärenden. Men först
vid 1900-talets början var den praxis fullt etablerad, som innebar att
alla restaureringsärenden regelmässigt remitterades till akademien.15
Resultatet av detta framgår direkt av Vitterhetsakademiens proto
koll.16 Under 1900-talets första decennier ökade antalet restaurerings
ärenden markant. Samtidigt ägnades varje enskilt fall betydligt mer
tid och eftertanke än tidigare. Under Hans Hildebrands tid som riks
antikvarie, fram till 1907, handlades byggnadsvårdsärendena främst
av honom själv och av Emil Ekhoff, som sedan 1893 var amanuens
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vid Vitterhetsakademien. Genom deras arbete utvecklades förutsätt
ningarna för att ge ärendena en kompetent bedömning.
Till sin hjälp hade handläggarna även kunskapsmässigt en bättre
grund att stå på. Inte minst genom Hildebrands och Ekhoffs egen
forskning förbättrades kunskapen om särskilt de medeltida kyrkorna.
Även rörande andra tidsepoker som 1500- och 1600-talet växte litte
raturen.17 Ett säkrare kunskapsunderlag ökade förutsättningarna för
att de beslut som fattades var korrekta eller åtminstone inte präglades
av missuppfattningar av de historiska objekten. Men fortfarande kunde
en medeltidskyrka dömas ut och rivas på ett tämligen magert besluts
underlag. Vänga församling i Södermanland erhöll exempelvis 1904
tillstånd att riva sin gamla kyrka "då kyrkan enligt tillgängliga hand
lingar visar en ytterst enkel grundplan och sålunda sannolikt vore af
föga arkitektoniskt intresse".18
På det slutliga resultatet inverkade givetvis även att man vid denna
tidpunkt fick bättre gehör för sina åsikter. Även hos Overintendentsämbetet hade attityden till byggnaderna förändrats så att de kultur
historiska värdena tillmättes större betydelse. Om Hildebrand 1892
hade kritiserat ämbetet för att inte ta tillräcklig hänsyn till hans åsik
ter, så handlades ärendena tio år senare i s törre samförstånd. Overintendentsämbetets restaureringsförslag för Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala reviderades exempelvis helt i enlighet med de synpunk
ter som Vitterhetsakademien framförde genom Emil Ekhoff.19
Samtidigt som de kulturminnesvårdande organen vann allt bättre
samarbetsformer, förändrades synen på hur byggnadsrestaurering i
praktiken skulle ske. Inom riksantikvarieämbetet gav restaurerings
debatten anledning till självreflektion och nya riktlinjer för arbetet. I
dialog med de dagliga ärendena fördes en ständig diskussion. De gamla
restaureringsprinciperna ifrågasattes och det nya synsättet prövades
mot den krassa verkligheten.

Att bruka och bevara
I samband med kyrkorestaureringar fanns ett ständigt återkomman
de problem. Det rörde motsättningen mellan församlingens krav på
ett fungerande och samtidigt estetiskt tilltalande kyrkorum, och de
antikvariska kraven på ett bevarande av byggnadens kulturvärden. På
detta område förekom ofta tvister mellan å ena sidan de enskilda
församlingarna, å andra sidan Vitterhetsakademien och Overintendentsämbetet. Ett pedagogiskt exempel på denna problematik år 1907,
erbjuder ärendet Hannaskyrkz i Skåne, där Overintendentsämbetets
önskan att bevara kyrkan utan att några kulturvärden gick till spillo,
stod i motsatsställning till församlingens farhåga, att kyrkan efter av
slutad restaurering skulle te sig som ett kuriosum.20 Denna motsätt
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ning blev en avgörande orsak till att restaureringen inte kom att på
börjas förrän tjugo år senare, då Hannas restaurerades enligt antikva
riska principer av arkitekten Theodor Wåhlin.21
Till svårigheterna bidrog lagstiftningens vaga formuleringar.22 Ofta
uppstod oklarheter om vilka åtgärder som krävde tillstånd från myn
digheterna och i vilka fall församlingarna själva kunde besluta. För
samlingarnas och domkapitlens bedömning av vad som gällde sam
manföll inte alltid med myndigheternas.
En viktig principfråga var om det krävdes tillstånd för att byta
taktäckningmaterial på kyrkan. I Näs socken i Jämtland hade exem
pelvis spåntaket ersatts av plåt 1908. Någon tillståndsprövning hade
inte gjorts, eftersom församlingen inte inkommit med någon ansö
kan. Detta berodde i sin tur på att domkapitlet upplyst församlingen
att det inte behövdes. Händelsen föranledde Overintendentsämbetet
att låta Kungl. Maj:t pröva frågan. Resultatet blev att ämbetet fick en
officiell bekräftelse av sin ståndpunkt; utbyte av takmaterial skulle
godkännas av myndigheterna.23 Utslaget gav ämbetet möjlighet att
mera bestämt hävda sin granskningsrätt.
Förutom att utföra förändringsåtgärder utan vederbörligt tillstånd,
kunde församlingarna göra sig skyldiga till större eller mindre avvi
kelser från de föreskrifter i form av program och ritningar som ut
färdats av myndigheterna. Så var det i Vadsbro i Söd ermanland, där
det vid Emil Ekhoffs inspektion 1903 uppdagades att man vid utfö
randet av vissa detaljer handlat tvärt emot Kungl. Maj:ts beslut.24
Exempel på uppenbara lagbrott saknas inte heller. Några sådana
publicerades i Kult och konst, dä r de kommenterades av Sigurd Curman. Oftast bedömde Kungl. Maj:t brotten som små och de fick ing
en straffpåföljd.25 Denna överslätande attityd ersattes emellertid en
bit in på 1900-talet av en stramare inställning. När kyrkoherden C.G.V.
Hallberg 1906 dömdes till böter såsom ansvarig för de olagliga res
taureringarna i Västra Nöbbelöv och Skivarp i Skåne, var det förmod
ligen första gången som det väcktes åtal för en sådan lagöverträdelse.
Straffet var lindrigt, men Sigurd Curman, som ansåg att det måste
statueras exempel, såg åtalet som en framgång. Genom att ställa dem
som gjorde sig skyldiga till brott mot anmälningsplikten inför rätta,
markerade myndigheterna att dylika olagliga restaureringar i framti
den inte skulle tolereras. Först då kunde skyddslagstiftningen bli verk
ligt effektiv.26
Trots att Sigurd Curman efterlyste bättre efterlevnad av gällande
lagstiftning och efterräkningar för dem som bröt mot denna, så var
det hans åsikt att det i första hand var samförståndslösningar som
gagnade alla parter. Under rubriken Ar kyrkobyggnadens vård försam
lingens ensak? Ï tidskriften Kult och konst 1906, sökte han överbrygga
motsättningarna genom att besvara frågan om varför församlingen,
som trots allt både ägde kyrkan och betalade för underhåll och för
ändringar, inte själva kunde få bestämma om hur åtgärderna skulle
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utföras. Hans svar var enkelt: "Kyrkan är ej blott den nuvarande för
samlingens egendom."27 Den är också ett arv som övertagits från för
fäderna. Som sådant bär det vittnesmål om tidigare generationers liv
och kultur.
Curman liknar kyrkobyggnaden vid ett historiskt dokument. Sam
mantaget utgör Sveriges alla kyrkor en del av landets oskrivna histo
ria, "där hvarje sten, hvarje penseldrag, hvarje liten prydnad är en
bokstaf. Och hvarje sådan, som förfares, gör texten otydlig...".28 Ett
gammalt monument som förstörs kan aldrig återställas. Förlusten är
oersättlig. Därför är det inte den enskilda församlingens ensak hur
byggnaden vårdas. Inte heller den just nu levande generationens. Kyr
kobyggnadens vård är av allmänt, nationellt intresse och därför är det
inte bara statens rättighet, utan även dess skyldighet, att övervaka den.
Curman betonar myndigheternas rådgivande funktion. Han anser
att granskningen inte bara skall ses s om en inskränkning i försam
lingens självbestämmanderätt. Det bör i själva verket innebära förde
lar att kostnadsfritt få sina restaureringprojekt prövade av de sakkun
niga inom Overintendentsämbetet och Vitterhetsakademien. Särskilt
för en liten landsförsamling, där arkitektonisk och antikvarisk exper
tis kanske helt saknas på orten.
I detta synsätt ryms förmodligen kärnan till motsättningen mellan
lokalförsamlingen och de centrala myndigheterna. Inom alla områ
den som kulturvårdarna ansåg viktiga, saknade församlingen kun
skap. Även deras estetiska omdöme, deras smak, ifrågasattes. Vid ett
tillfälle anfördes exempelvis, att församlingarna "ej kunna anses hafva
tillräckligt odlad konstsmak".29
Myndigheternas inställning kan sammanfattas så som Emil Ekhoff
gjorde det i sitt inledningsanförande på ett diskussionsmöte, anord
nat av den ovan nämnda kulturhistoriska föreningen Urd i Uppsala
1906. När det rörde sig om praktiska krav, framhöll Ekhoff försam
lingens rätt att få sina önskemål tillgodosedda. Det gällde exempelvis
behoven av ljus, värme, utrymme och andra bekvämligheter. När det
kom till principerna för hur ett gammalt byggnadsverk skulle vårdas,
ville han däremot helt frånkänna församlingen rätt att yttra sig. Detta
av två orsaker; dels saknade de nödvändiga kunskaper, dels ansåg han
att en ståndpunkt som en församling intog i exempelvis en restaure
ringsfråga, ofta framkallats av ett fåtal inflytelserika personer, utan att
ha någon djupare förankring hos folkflertalet. En församling var följ
aktligen en osäker opinion, som snabbt kunde svänga. Ett tillfälligt
hugskott kunde därför få oöverskådliga konsekvenser. Ekhoff talade
av egen erfarenhet och hans åsikt var även Vitterhetsakademiens. Även
från arkitekthåll framfördes liknande åsikter.30
Bland kyrkans män framhölls att de misstag som begåtts naturligt
vis inte berodde på illvilja utan på okunnighet. Vid diskussionen i
Uppsala deltog även dåvarande professorn i teologi, sedermera ärke
biskopen Nathan Söderblom. Han föreslog att samtliga teologi
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studenter under sin utbildningstid skulle åhöra ett antal föreläsning
ar i kyrklig konstlära. Genom att höja nivån på medvetande och bild
ning hos prästerskapet, borde man kunna komma till rätta med pro
blemet.31
Ansatser inom detta område hade då redan gjorts. Kyrkobyggnad
ens historia var ämnet för en föreläsningkurs för blivande präster i
Uppsala 1901. Förutom att ge dem grundläggande kunskaper i kyr
kornas konst- och kulturhistoria, var syftet med kursen att i någon
mån förbereda de blivande prästerna inför eventuella kyrkorestau
reringar i framtiden. Föreläsare var August Hahr, sedan år 1900 do
cent i konsthistoria.32 I enlighet med Söderbloms förslag beslutades,
att ett antal årligen återkommande föreläsningar för studenterna skulle
anordnas av teologiska fakulteten i Uppsala. Vitterhetsakademien åtog
sig att på egen bekostnad förordna en kunnig föreläsare.33
Vid den nämnda diskussionen i föreningen Urd uppmärksamma
des ännu ett viktigt problem. Det gällde vanvården av de kyrkliga
konstföremålen, som var allmänt känd sedan länge, men som konst
historikern Carl R. af Ugglas nu ansåg måste få ett slut. Han hade
även förslag på tillvägagångssätt. Om de konst- och kulturhistoriskt
värdefulla föremålen inventerades av en fackutbildad person och fö
remålen därefter upptogs i kyrkornas inventarier, så skulle det enligt
af Ugglas därefter ligga under prästernas ämbetsansvar att förhindra
att inventarierna förstördes eller förskingrades.34
Det åtgärdsprogram som af Ugglas förespråkade redan 1906, skul
le inte komma till användning förrän långt senare. En rikstäckande
inventering utfördes först 1918-1932.35 Men förslaget att föra in kyr
kornas konstföremål i i nventarierna fanns egentligen föreskrivet re
dan i 1867 års fornminneslagstiftning. Där stadgades i §§ 10 och 11
att sådant "rörligt gods som tjenar att bewara minnet af forntidens
bruk och konstfärdighet" borde uppföras på det inventarium över lös
egendom, som enligt lag skulle finnas i varje kyrka.36 Detta gällde
oavsett om det förvarades i kyrkorummet eller något annat av kyr
kans hus eller förvaringsutrymmen. Vid kyrkoherdeinstallationer och
biskopsvisitationer skulle inventarieförteckningen granskas noggrannt.
Föremålen fick inte vanvårdas och skulle förvaras på lämpligt sätt.37
Sett mot den bakgrunden är det uppenbart att det inte räcker att
förklara den försumliga vården av kyrkoinventarierna enbart med all
mänhetens och prästernas okunnighet. Därtill måste läggas, att det
ansvar som lagstiftarna ålagt församlingspräster och kyrkvärdar grovt
åsidosattes. Ytterst vilade ansvaret på biskoparna, som hade att kon
trollera förhållandena vid visitationer samt påtala brister och före
skriva hur dessa skulle åtgärdas. Med den insikten, att kyrkan faktiskt
å det grövsta misskötte sin lagstadgade plikt, är det inte så svårt att
förstå varför de kulturminnesvårdande myndigheterna satte sig till
doms över kyrkans kompetens att bedöma ärenden som rörde kyr
kornas kulturhistoriska värden.

Kyrkorna, forskningen och kulturminnesvården
Under 1910- och 1920-talen intog kyrkorna en särställning i både
forskningen och kulturminnesvården. Inte minst är detta tydligt i Si
gurd Curmans verksamhet. För senare tider har det ibland tett sig
som en inskränkning, men detta är ett anakronistiskt synsätt. Bättre
då att se till det som pekar framåt i intresset för kyrkorna. Tidigare
hade uppmärksamheten riktats mot de stora nationalmonumenten,
domkyrkorna och slotten. Nu gällde det hela Sveriges samlade skatt
av kyrklig konst. Curman var en föregångare här som på så många
andra områden, en annan var konsthistorikern Johnny Roosval. Vän
ner sedan ungdomen, blev dessa två centralgestalter i ett stort forsk
nings- och upplysningsprojekt.
Vid 1900-talets början skedde en uppdelning av universitetsämnet
estetik så att konsthistorien kom att bilda en egen disciplin, fri från
litteraturhistorien som tidigare varit systervetenskap. Johnny Roosval
återvände från Tyskland, där han studerat för Adolph Goldschmidt
och Heinrich Wölfflin. Den moderna konsthistoriska metod som
därmed introducerades tog sikte på det specifikt konstnärliga, form
utvecklingen, medan däremot den kulturhistoriska aspekten togs för
given. Medeltidskonsten undersöktes med komparativ stilkritik och
ikonografisk analys.38 Därmed hamnade kyrkorna i fokus.
Med siktet inställt på en svensk konsthistoria, påbörjades ett ener
giskt insamlingsarbete. Den intensitet varmed medeltidsforskningen
bedrevs kan endast delvis förklaras med Johnny Roosvals inspireran
de undervisning i Uppsala, där han efterträdde August Hahr 1908.
Forskningen drevs också framåt av mer praktiskt syftande skäl: att
modernisera kulturminnesvården. Det gällde att systematiskt samla
kunskap för att sedan genom en snabb publicering av materialet före
bygga förstörelse. Konsthistorikern Andreas Lindblom beskrev det så,
att det för hans generation varit en hedersplikt att verka för vården av
kulturminnena.
Därför räckte det inte att göra forskningsrönen tillgängliga genom
seminarieuppsatser och vetenskapliga publikationer. En annan viktig
uppgift var den pedagogiska. Allmänheten måste påverkas och i syn
nerhet prästernas ansvarskänsla måste uppväckas. Medlen var många.
Genom inventeringar och utställningar, visningar, föredrag och press
information spreds budskapet. Samtidigt såg konsthistorikerna det
som sin plikt att introducera föremålen och byggnaderna som konst
verk.39
De viktigaste exemplen på dessa aktiviteter är alla knutna till Cur
man och Roosval. Åren 1905-1908 utgavs den redan nämnda tid
skriften Kult och ko nst med underrubriken Tidskrift för hymnologi,
kyrkomusik, kyrklig bildande konst samt liturgiska frågor i allmänhet.
Huvudredaktör var prosten Richard Norén. Johnny Roosval var re
daktör för avdelningen för bildande konst. Sigurd Curman var stän-
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dig medarbetare och medverkade i varje häfte med
referat av aktuella nybyggnads- och restaureringsären
den, ibland med egna kommentarer.
Tidskriften startade med en tvåfaldig målsättning:
dels att väcka intresse för konst inom kyrkolivets och
IMMÌIÌ
ceremoniernas olika delar, dels att verka för att den
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äldre kyrkliga konsten i kyrkorna bevarades. Det sist
äÄÄi
säSiM »«is!®
nämnda målet ansåg redaktörerna vara uppnått re
dan 1908, då tidskriftens sista häfte utkom. De grund
satser för restaurering som tidskriften förespråkat, hade
applllP
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då redan tagits till officiell norm och vägledde myn
digheterna i deras handlande.40
Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs
ipwp
1910, som arrangerades av Curman, Roosval och
konsthistorikern Carl R. af Ugglas, betydde mycket.
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Ett stort antal kyrkliga föremål visades, som repre
senterade den konstutveckling man nu kunde urskil
ja, från medeltid till 1700-tal. Utställningens målsätt
if8
ning var klart formulerad. Genom att sprida kunskap
IM
om vilka värdefulla inventarier stiftets landskyrkor
ì-yxuK-,
ägde, hoppades initiativtagarna kunna bidra till en
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större uppskattning av föremålen. Vid visningar och
föredrag propagerades för att inventarierna skulle vårdas och bevaras Tidskriften Kult och konst
utgavs 1905-1908. Omslaget
i församlingarna. Särskilt angelägna var man att prästerna skulle ta
tecknades av konstnären Olle
41
del av budskapet.
Hjortzberg.
Strängnäsutställningen blev en stor publikframgång. Den kom snart
att följas av nya utställningar runt om i landet, först i N orrland. Re
dan året därpå visades ett stort urval av äldre kyrklig konst i Ö ster
sund. Sedan följde Härnösand 1912, Hudiksvall 1913 och Uppsala
1918.
De kyrkliga utställningarna föregicks av stora inventeringar, som
blev föregångare till den stora rikstäckande inventering, den så kalla
de snabbinventeringen, som genomfördes 1918-1932. Initiativet var
privat och kom från konstnärinnan Anna Boberg. För inventeringens
genomförande bildades en kommitté med kronprins Gustaf Adolf
som ordförande. Övriga medlemmar var förutom Curman och Roos
val, prins Eugen, ärkebiskop Nathan Söderblom, t. f. riksantikvarie
Otto Janse, generaldirektör Carl Möller, byggnadsrådet Isak Gustaf
Clason samt Anna och Ferdinand Boberg. Det var med andra ord
personer ur den allra högsta tongivande kretsen som slöt upp bakom
idén, som därmed fick hög dignitet. För utförandet lierade man sig
också med landets biskopar. Inventeringarnas kvalitet garanterades av
att de utfördes av personer med konsthistorisk utbildning.42
Det största inventeringsprojektet med de högsta vetenskapliga
ambitionerna var emellertid Sveriges kyrkor, som Curman och Roos
val startade 1911. Det första häftet utgavs året därpå. Målet var en
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totalinventering av hela landets kyrkor och inventarier. Syftet var tvåfaldigt. Den kunskap som arbetet genererade skulle främja både konst
historieskrivningen och kulturminnesvården.43
Dessa exempel är bara några få av alla dem, som bekräftar att den
konsthistoriska forskningen under denna period var en förutsättning
för den moderna kulturminnesvård som nu växte fram.44 Men bero
endet var ömsesidigt och frukterna från kulturminnesvårdens arbete
kunde så småningom skördas av forskningen. Genom inventering
arna framkom ideligen tidigare okända konstverk. Restaureringar med
förde nya upptäckter som förde arkitekturforskningen framåt. Vid de
följande årens kyrkorestaureringar blottlades även ett mycket stort
antal medeltida kalkmålningar.
År 1910, när Curman skrev en artikel i samband med Strängnäs
utställningen, ville han påvisa vilken fördel det var för forskningen att
ha så mycket material samlat. Han påpekade i Wölfflins efterföljd att:
Utställningen av äldre kyrklig
konst i H ärnösand 1912
genomfördes i en gymnastik
lokal som utformades som en
kyrka, med spetsbågiga "mur
öppningar". Drygt 500 före
mål visades.

1

Vår inhemska konstforskning behöfver på allt sätt hjälpas framåt,
så att den dag slutligen må komma,, då vi kunna säga o ss med
säkerhet skönja åtminstone konturerna af vårt lands konst
utveckling Förs t sedan landets konsthistoriska material blifvit nå
gorlunda syst ematiskt genomforskadt kunn a vi hoppas nå detta
mål.45
När riksantikvarien Curman pre
cis tjugo år senare höll sitt årliga
högtidstal på Vitterhetsakademi
ens årsdag, kunde han blicka till
baka på en i detta avseende myck
et givande period:
Sverige, som ännu för ett halvsekel till
baka knappast ansågs hava någon egen
konsthistoria, börjar nu klartframstå
såsom en i vissa avseenden ganska rik
och egenartadprovins inom den med
eltida konstens rike. 46
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Odekyrkornas bevarande
I början av 1900-talet märks ett stigande intresse för de svenska öde
kyrkorna. Under inflytande av de nationella tendenserna i tiden, sök
te sig arkitekterna till den svenska naturen och byggnadskulturen.
Den traditionella byggnadskonsten gav inspiration till förnyelse av
samtidsarkitekturen. Därför blev det naturligt att även studera de gamla
sockenkyrkorna. De som dokumenterat sitt intresse för de norrländ
ska ödekyrkorna är framför allt Ferdinand Boberg och Fredrik Fal
kenberg, i viss m ån även Sigge Cronstedt. Alla tre besökte var för sig
Ovikens gamla kyrka som tilltalade dem mycket (se kapitel nio). Där
fann de en arkitektur som väl motsvarade deras organiska arkitektur
ideal. Det tungt vilande, slutna och litet kärva, som kan beteckna
denna arkitektur, uppfattades som vuxet ur bygden och genuint
svenskt.
Intresset för ödekyrkorna var även en del av det allmänna engage
manget bland arkitekterna för bevarande och byggnadsvård. Dessa
frågor diskuterades i 'Svenska Teknologföreningens avdelning för
husbyggnadskonst'. 1909 höll exempelvis Falkenberg ett uppmärk
sammat föredrag i föreningen, där han presenterade några svenska
ödekyrkor, bland dem Trönö. Föredraget väckte diskussion och gav
näring åt den fortsatta debatten.47
Även från Vitterhetsakademiens och riksantikvariens sida såg man
på ödekyrkorna med särskilt intresse. De ansågs värdefullare för forsk
ningen än medeltidskyrkor som varit i kontinuerlig användning och
därmed anpassats till nya krav. Odekyrkorna var orörda sedan 1700eller 1800-talen och kunde därför ge en mer autentisk bild av äldre
tiders konst och kultur. Eftersom de flesta dessutom saknade garan
tier för underhåll, blev de högt prioriterade objekt för kulturminnes
vården.48 Sett ur byggnadsvårdens perspektiv, hade ödekyrkorna pa
radoxalt nog även goda framtidsutsikter. Den eviga konflikten mel
lan att bruka och bevara fanns inte här. Följaktligen kunde de antikv
ariska restaureringsprinciperna tolereras i en helt annan utsträckning
när det gällde en ödekyrka. Lyckades man bara få dess överlevnad
säkerställd, fanns inte heller längre några hot mot den. Efter det att
ödekyrkan satts i stånd, skulle ingen längre förespråka dess rivning.
Eftersom den inte längre användes av församlingen skulle det inte
ställas några krav på modernisering och funktionsanpassning. Den
ständiga grogrunden för motsättningar mellan församlingarna och
myndigheterna var därigenom eliminerad.
År 1911 gjorde dåvarande riksantikvarien Oscar Montelius en pre
liminär inventering av landets bestånd av ödekyrkor. Genom domka
pitlen inhämtades uppgifter om de övergivna kyrkorna och deras till
stånd.49 Riksantikvarien hade i detta skede ingen färdig strategi för
hur ödekyrkorna skulle kunna räddas. Men Montelius var inte främ
mande för möjligheten att man skulle kunna utverka statliga bidrag

Älvros gamla kyrka från 1700talets mitt bevarades på ur
sprunglig plats efter ett kyr
kostämmobeslut 1909. Den
restaurerades 1929-1931 av
byggmästaren J.A. Sandberg,
under Eric Festins ledning.
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till den församling som själv påtog sig ansvaret.50 Att staten ensam
skulle bära kostnaden ansågs däremot uteslutet.
Det fanns inte heller några etablerade former för hur bevarandet
skulle ske. Vid olika tillfällen framfördes olika förslag. Ett sådant var
att använda dem för något annat ändamål. I vissa fall ansåg man att
det var lämpligt att använda dem som museer, vilket också skedde på
många platser. Ett annat sätt att tillförsäkra byggnaderna fortsatt be
stånd, var att flytta dem till en skyddad miljö. Det finns flera exempel
på överblivna träkyrkor som flyttades till friluftsmuseer. Boseby kyrka
från Småland kom redan 1894 till Kulturhistoriska museet i Lund.
Bäckaby kyrka i Småland flyttades 1903 till Jönköpings stadspark.
Borås museum fick Kinnarumma kyrka, Västergötland, 1912.
På Skansen stod vid 1900-talets början redan klockstapeln från
Hällestad i Östergötland och en kopia av klockstapeln vid Håsjö gam
la kyrka i J ämtland.51 Dessutom fördes diskussioner med flera för
samlingar om att få omhänderta gamla kyrkor. I å tminstone två fall
satte opinioner inom församlingarna stopp för flyttningar. Det gällde
ÀIvros kyrka i Härjedalen, som efter beslut på kyrkostämman 1909
kom att bevaras på platsen.52
Det gällde även Södra Råda gamla kyrka, som visserligen ägdes av
staten. Vid överlåtandet hade emellertid parterna förbundit sig att
bevara den på den plats där den ursprungligen uppförts. Eftersom
församlingen motsatte sig en flyttning, avstyrktes den av justitiekanslern och slutligen även av riksdagen 1912, trots att alla berörda myn
digheter tillstyrkt. Både det specifika fallet och dess principiella inne
börd väckte debatt. Hans Hildebrand och August Hahr, samt i slut-

skedet även arkitekten Axel Lindegren, ställde sig kritiska till en flytt
ning.53 Till Skansen inköptes istället 170O-talskyrkan från Seglora i
Västergötland, som återinvigdes 1918.54

Lagstiftning och organisation
När de statliga kulturminnesvårdande myndigheterna hade börjat
urskilja ödekyrkorna som en särskild kategori byggnader, med speci
ella problem vad gällde vård och bevarande, så modifierades även sy
nen på lagstiftningen. Hittills hade ingen förordning kunnat tilläm
pas på ödekyrkorna. Nu förändrades emellertid praxis. Från och med
1909, och möjligen även något tidigare, åberopades 1867 års fornminnesförordning. Detta innebar att alla ärenden rörande ödekyrkor
skulle underställas riksantikvariens prövning.55 Tolkningen var riks
antikvariens. Någon rättslig prövning gjordes veterligen aldrig. För
att förhindra att nya ödekyrkor kom till, förändrades även gransk
ningsrutinerna, så att ansökningar om nybyggen alltid avgjordes först
när även den gamla kyrkans användbarhet beaktats.56
De följande två decennierna kan betecknas som en konsoliderings
period för den institutionaliserade kulturminnesvården i Sverige. Ola
Wetterberg har analyserat de utredningar som arbetade med frågor
rörande organisation och lagstiftning under 1910-talet.57 Det gällde
att tillgodose kraven på större effektivitet, bättre skyddslagstiftning
och att bredda ansvarsområdet, från fornminnesvård till kulturmin
nesvård. Vad byggnadsvården beträffar ledde detta dels till att an
svarsfördelningen mellan de båda myndigheterna fick fastare former,
dels till att omorganisationer genomfördes. Dessutom utarbetades en
starkare skyddslagstiftning som även omfattade vissa profana byggna
der.
För Vitterhetsakademiens del tog förändringen sin början 1917,
då Sven Brandel anställdes som amanuens för att biträda riksantikva
rien vid handläggning av byggnadsärenden. Därmed tillfördes akade
mien en kompetens som tidigare saknats. Brandel var arkitekt, utbil
dad vid Kungliga Tekniska Högskolan. Åren 1910-1913 arbetade han
i Finland hos arkitekten Armas Lindgren, en av förgrundsgestalterna
i den finska samtidsarkitekturen. Vid hemkomsten fortsatte han sin
utbildning vid Konstakademien, där Curman var lärare i svensk arki
tekturhistoria. Dessutom deltog han i undervisningen i konsthistoria
vid Stockholms högskola. Brandels kunskaper och förtrogenhet med
både svensk byggnadstradition och de nya restaureringsmetoderna blev
en stor resurs för framtiden.58 Fyra år senare gjordes en informell
uppdelning av ärendena, så att han blev ansvarig för byggnadsvården.
Orsaken var närmast att antalet ärenden ökade stort efter 1917.59

Detta år omorganiserades Överintendentsämbetet. Det skedde i
första hand på grund av ärendeökningen, men viktig var även frågan
om hur den kulturhistoriska byggnadsvården bäst skulle organiseras.
En ny instruktion föreskrev ett ordnat samarbete med riksantikva
rien. Den trädde i kraft 1918, samtidigt som Överintendentsämbetet
ombildades till Kungliga Byggnadsstyrelsen. Byggnadsvårdsärendena
handlades inom styrelsen av den kulturhistoriska byrån, K-byrån, vars
första chef blev Sigurd Curman.60
Kungl. Maj:ts kungörelse medföreskrifter rörande det offentliga bygg
nadsväsendet från 1920 reglerade ansvarsfördelningen mellan myn
digheterna ytterligare. Kungörelsen reviderades något genom en för
fattning året därpå.61 I bestämmelserna rörande kyrkor stadgades som
tidigare, att Byggnadsstyrelsen granskade rivnings- och restaurerings
ärenden. Granskningen skulle göras gemensamt med riksantikvarien.
Ny var bestämmelsen att Byggnadsstyrelsen själv kunde fastställa för
slag och ritningar. Enbart i de fall där styrelsen och riksantikvarien
var oeniga, måste avgörandet fällas av Kungl. Maj:t.62 Detta innebar
en avsevärd förenkling av handläggningen.
När det gällde restaureringar måste anmälan till myndigheten ske
innan någon bindande åtgärd vidtagits. Om den avsedda åtgärden
var omfattande eller känslig ur kulturhistoriskt, konstnärligt eller tek
niskt hänseende, skulle Byggnadsstyrelsen och riksantikvarien gemen
samt ombesörja en undersökning.63 Om så ansågs nödvändigt, skul
le frågan utredas på platsen. Med ledning av denna utredning skulle
myndigheterna, i samråd med församlingen, upprätta ett fullständigt
program för hur ett åtgärdsförslag skulle se ut. Det tillkom därefter
församlingen att låta en kompetent person författa det slutgiltiga för
slaget. På församlingens begäran skulle Byggnadsstyrelsen dessutom
ge förslag på lämpliga arkitekt, såväl som skäligt arvode för denne.64
Föreskrifterna garanterade således att Byggnadsstyrelsen kom in i
processen på ett tidigare stadium och därmed kunde verka mer som
rådgivare, än som enbart förslagsgranskare. Följden blev att myndig
heterna fick stort inflytande över händelseutvecklingen. Den arkitekt
som på en församlings begäran förordnades att resa till en plats för att
utreda en påtänkt restaurering, kunde i a llmänhet räkna med att få
fullfölja uppdraget i församlingens regi.65
Ansvarsfrågan preciserades även på ett tydligare sätt än tidigare.
Det ankom på församlingens kyrkoherde att tillse, att inga otillåtna
åtgärder vidtogs utan tillstånd. När arbetena sedan skulle utföras, vi
lade det på kyrkorådets ansvar att fastställda ritningar och föreskrifter
följdes, samt att åtgärderna genomfördes på ett noggrannt och skick
ligt sätt. Genom skriftligt avtal kunde detta ansvar överlåtas på en
kyrkobyggmästare. Även denne skulle vara godkänd av myndigheter
na, genom en legitimation som utfärdades av Byggnadsstyrelsen.66
När det gällde åtgärder som berörde byggnad eller föremål av stort
kulturhistoriskt eller konstnärligt värde hade myndigheterna ännu en
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möjlighet att styra, genom att själva tillsätta en kulturhistorisk kon
trollant, som skulle utöva tillsyn över arbetet.67 1920 års lagstiftning
innebar även en kodifiering av den restaureringspraxis som nu var
allmän. I bestämmelserna om byggnadsminnesmärken fastställdes
exempelvis att reparations- och underhållsarbeten inte skulle syfta till
återställa byggnaden till nyskick, utan utföras så att dess ålderdomliga
karaktär och patina bevarades. Nya delar skulle märkas på lämpligt
sätt. Detaljerade anvisningar skulle tillhandahållas av Byggnadsstyrel
sen och riksantikvarien.68
Den nya lagstiftningen gjorde att myndigheterna tillförsäkrades
ett större inflytande över nybyggnads- och restaureringsärenden. Hu
vudansvaret vilade dock fortfarande på Byggnadsstyrelsen. I ett be
tänkande som lades fram 1921 föreslogs istället att Riksantikvarieäm
betet skulle bli central myndighet, med det övergripande ansvaret för
all minnesvård. Med andra ord skulle både fornminnena och bygg
nadsminnena ligga under ämbetets område.69
År 1923 blev arkitekten Ragnar Hjorth nytt byggnadsråd och chef
för K-byrån. Sigurd Curman lämnade Byggnadsstyrelsen för att istäl
let bli riksantikvarie. Under Curmans ledning förändrades organisa
tionen till det moderna ämbetsverk som officiellt blev Riksantikva
rieämbetet 1938. Framför allt innebar det en specialisering inom verk
samhetsområdet. För byggnadsvårdens del utvecklades den informella byggnadsvårdsavdelning som leddes av Sven Brandel.70 Han blev
extra antikvarie och föredragande i byggnadsärenden 1925. Dessut
om fortsattes uppbyggnaden av en regionalorganisation. Under de
följande åren knöts allt fler museimän ute i landet till riksantikva
rien.71
I handläggningen av kyrkobyggnadsärenden, var myndigheternas
inställning nu en helt annan än bara trettio år tidigare. Bara ett exem
pel, slumpvis valt, som tydligt vittnar om två saker. Myndigheternas
ambitioner är nu större, rivningstillstånd utfärdas inte längre och de
har nått fram till en position där de verkligen kan påverka skeendet.
När Ängersjö församling i H ärjedalen ville ersätta sin kyrka med ett
nybygge 1929, avstyrkte riksantikvarien utan motivering. Istället res
taurerades 1700-talskyrkan, sedan församlingen övertygats om att det
var en billigare lösning. Efter återinvigningen skrev lokaltidningen:
Detta var givetvis också vad man helst ville [för därigenom] beva
rade man sambandet med vad fäderna gjort.72
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Reaktionen i ärk estiftet
Efter de föregående decenniernas landvinningar för kulturminnes
vårdens sak, försiggick de flesta restaureringar under 1920-talet i sam
förstånd mellan församlingarna och myndigheterna. De principer som
vägledde myndigheterna, accepterades i st ort sett även från kyrkligt
håll. Men ibland kan man skönja en underton av missbelåtenhet från
församlingarnas sida. Efterlevnaden av lagstiftningen var heller inte
fullständig. Ännu förekom åtgärder som med samtidens terminologi
benämndes vandalism.
För att bemöta detta missförhållande fortsatte satsningarna på in
formation till allmänheten och prästerna. Diakonistyrelsens konstut
skott uppmanade 1919 de teologiska fakulteterna i Lund och Uppsa
la, att ordna kurser i konsthistoria och kyrkovård. Det skedde på Si
gurd Curmans initiativ.73 Under större delen av 1920-talet höll Curman själv kurser om kyrkornas vård, bestående av både föreläsningar
och exkursioner, för blivande präster i Lund och Uppsala.74 På 1920talet anordnade konstutskottet också flera egna kurser i kyrkovård.
Vid den första, 1921, undervisade både Sigurd Curman och Johnny
Roosval.75
Riksantikvarien sände ut en cirkulärskrivelse till samtliga pastorat i
landet 1926. Den innehöll en sammanställning av g ällande författ
ningar och kommentarer som rörde inventariernas vård.76 Dessutom
producerades en del skriftligt material för allmänheten. Bland annat
utgav arkitekten Axel Lindegren en liten bok med titeln Om kyrkores
taurering (1917), som i första hand riktade sig till prästerskapet. Mats
Åmark, präst och kulturhistoriker, publicerade en skrift i ämnet 1922:
Våra kyrkors helgd och vård. Arkitekten Erik Fant bidrog med en vik
tig artikel om moderna restaureringsprinciper i Tidskriftför hembygds
vård (1922).
År 1927 utbröt en debatt i Stockholms-Tidningen. Den gällde res
taureringsprinciperna, men även Byggnadsstyrelsens och riksantikvari
ens myndighetsutövning. Meningsutbytet inleddes med en skrivelse
av kyrkoherde G. Rydeman i Veckholm, Uppland, som hade inläm
nats som motion till ärkestiftets prästmöte 1927.77 Rydemans skri
velse var ett hätskt utfall mot Byggnadsstyrelsen och indirekt även
riksantikvarien. Den var ett osakligt hopkok av halvlögner och insi
nuationer. Därför hade den lätt kunnat avfärdats som den nidskrift
den var, författad av en person som hyste personligt agg till myndig
heterna för tidigare oförrätter.78 Men nu var situationen sådan, att
skrivelsen tillkommit på ärkebiskopen Nathan Söderbloms initiativ.
Det var även han som vidarebefordrat den som motion till prästmötesberedningen. Därför fick skrivelsen en status som gjorde att den
inte kunde ignoreras.
Vad Rydeman förespråkade var sammanfattningsvis en återgång
till de gamla restaureringsprinciperna, där inventarierna återfördes till
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vad man uppfattade som ursprungligt skick. Han ville även upprätta
de enskilda församlingarnas rätt till självbestämmande, utan hänsyn
till de övergripande värden som kulturminnesvården gjorde anspråk
på att skydda. Det antikvariska synsättet avfärdades som en mode
nyck och myndigheternas rådgivande roll insinuerades vara ett sätt
att skaffa sina egna arkitekter inkomster.
Skrivelsen refererades i Stockholms-Tidningen den 16 juni 1927 och
väckte stor uppmärksamhet. Redan nästa dag tillbakavisades Rydemans påståenden av generaldirektören i Byggnadsstyrelsen, arkitekten
Ivar Tengbom. Senare bemöttes även sakfrågorna av byggnadsrådet
Ragnar Hjorth på kulturhistoriska byrån.79
Den 20 juni publicerade Stockholms-Tidningen ärkebiskopen Nat
han Söderbloms artikel om Kyrkobyggnaders omvårdnad och restaure
ring Han beklagade där tonfallet i Rydemans skrivelse och överlät åt
denne, att stå för de uppgifter som där anförts. Däremot uttalade han
sitt stöd för de tre önskemål som skrivelsen utmynnat i. Dessa inne
bar i k orthet att de statliga myndigheterna skulle tillhandahålla sina
tjänster kostnadsfritt, att de i sin myndighetsutövning skulle ta hän
syn till kyrkornas andliga ändamål samt att domkapitlen skulle ta ett
större ansvar, genom att via ombud på platsen övervaka kyrkorum
mets helgd.
På ingen av dessa tre punkter fanns egentligen någon formell an
ledning till klander. De krav som ställdes på myndigheterna var redan
tillgodosedda och domkapitlen hade rätt att yttra sig över alla ären
den. Birgitta Rosén uppger emellertid att det framkommit klagomål
över, att Byggnadsstyrelsen inte informerade berörda domkapitel om
samtliga restaureringar. Protesterna kom från biskoparna i Växjö och
Visby, v ilket sammantaget med Uppsala ärkestift tyder på att miss
nöjet var ganska utbrett.80
Men hela debatten är också ett utslag av, a tt man inom kyrkan
ännu hade en ganska diffus uppfattning om vad den gällande lagstift
ningen egentligen innebar. Enligt Söderblom var det diskussioner om
dessa frågor, som föranlett honom att vid flera visitationstillfällen
uppmana intresserade präster att skriva ned sina synpunkter.81 De
uppgifter som ärkebiskopen anför, visar dock att inte heller han är
tillräckligt insatt i rådande bestämmelser. Hans framställning tyder
dessutom på, att han lånat sitt öra åt hörsägner och partsinlagor, utan
att ha brytt sig om att sätta sig närmare in i ärendena.
Söderbloms tes är att kyrkorna måste undantas från den vanliga
företeelsen att de förändras i takt med att smaken växlar. Orsaken till
de förändringar som kyrkorna genomgått anser han ligga hos myn
digheterna:
Jag har länge funnit det önskvärdt att den naturliga pieteten och
konservatismen hos fö rsamlingarna oc h prästerskapet här måtte
få ett störr e inflytande, så att icke den gälla nde smakriktningen
blir allenahärskände. Ty vi hava godt om exempel som förskräcka.

/- -/ Smaken växlar. Men behöva verklig en kyrkorna omändr as
och ommöbleras lika fort som damernas hattar byta fason?82
De fall som Söderblom refererar, är bland annat sådana där enskilda
församlingar satt sig upp emot Overintendentsämbetets och bisko
parnas diktat och därmed lyckats rädda kulturvärden för sin kyrka.
Med detta vill han visa att den nuvarande ordningen utgör en fara för
kulturminnena. Hans argument är, att om myndigheterna då hade
haft sådan makt som de har idag, skulle inte heller de uppländska
församlingarna Vaksala fått behålla sin tornspira, eller Häverö sitt al
tarskåp.
Men Söderblom skjuter långt över målet, eftersom dessa fall utgör
goda exempel på precis sådant som 1900-talets kulturvårdare ansåg
varit allvarliga misstag.83 Den nuvarande lagstiftningen och organisa
tionen hade kommit till just för att slå vakt om kulturminnena, ge
nom att förebygga sådana händelser som exempelvis Helgo Zettervalls restaurering av Uppsala domkyrka 1885-1893. Eftersom Söder
blom var ganska väl insatt i detta, måste hela debatten istället ses som
en reaktion på att församlingarnas självbestämmanderätt i byggnads
ärenden inskränkts. Syftet med Rydemans aktion var ytterst att verka
för att ansvaret överflyttades till domkapitlen. Även Söderbloms in
ställning måste tolkas så, trots att han framhöll både Ivar Tengboms
och Sigurd Curmans förträfflighet, liksom den samverkansform som
under senare år varit rådande vid kyrkorestaureringar.84 Söderbloms
artikel är nämligen inget mindre än ett underkännande av denna sam
förståndslösning.
Artikeln väckte därför bestörtning hos de personer som tidigare
uppfattat honom som en bundsförvant i arbetet för kulturminnenas
bevarande. Och med tanke på det goda samarbete han tidigare haft
med kulturvårdens representanter är den häpnadsväckande. Den för
våning som ärkebiskopens utspel orsakade avspeglas även i t iteln på
de artiklar i Stockholms-Tidningen av Sigurd Curman som avslutade
debatten: Vad har händti
I inledningen konstaterar Curman, att det verkar råda oklarhet om
mycket i ärkestiftet. Därför gör han en kortfattad redogörelse för gäl
lande förordningar, myndigheternas befogenhet och ansvar samt nu
varande praxis. Han betonar även att under senare tid har de flesta
restaureringsfrågor lösts i samförstånd. Detta beror delvis på det arbe
te som flera av kyrkans ledande män, däribland Nathan Söderblom,
lagt ned på att stimulera intresset för frågorna bland prästerna. Där
för har Curman svårt att förstå att denne ansett det nödvändigt och
värdigt att stödja Rydemans anklagelseskrift.85
Att allting är underkastat förändringens lag är ofrånkomligt. Det
gäller såväl restaureringsprinciper som myndigheternas hållning. Men
tvärtemot vad som framhållits från kyrkligt håll, anser Curman att
detta gäller även domkapitlen och kyrkoförsamlingarna. Enligt hans
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erfarenhet är det hos församlingarna de flesta förändrings- och försköningsförslagen haft sin upprinnelse, medan de statliga myndigheter
nas uppgift ofta varit att dämpa lusten att förändra.86 Den maktfull
komlighet som Byggnadsstyrelsen och riksantikvarien ställts till svars
för faller på sin egen orimlighet. Någon befogenhet att framtvinga
restaureringar har inte myndigheterna. Det är församlingarna som
tar initiativen. Myndigheternas uppgift är rådgivande och granskan
de och deras makt ligger enbart i att de kan förhindra församlingarna
att utföra sådana åtgärder, som kan skada de kulturvärden som det är
myndigheternas skyldighet att slå vakt om.87
En kyrkorestaurering är en ytterst komplicerad process, där många
olika intressen måste samsas. Någon ideal väg torde inte finnas. Där
för måste man ta den bäst framkomliga. Arbetet måste bygga på ett
samarbete, grundat på god vilja och ömsesidig respekt. Curman lik
nar detta med en bro som slås mellan de kyrkliga och de kulturmin
nesvårdande intressena.
Det har förefallit mig, som om utvecklingen under senar e tider
gått i den riktningen, att denna bro kunde anses ganska gångbar
och fast. /.../ A tt slå vakt om denna bro och hålla den vid makt
har nog varit ett livs intresse för vissa människor i vårt land /.../
Det far nog inte anse s alld eles orimligt, om det från detta håll
uppfattas som en allvarlig fara, då en vacker dag- låt vara under
uttalande av vänliga och vackra ord—på denna bro placeras en så
pass otäck bomb, som den Rydemanska skrifien till Uppsala
ärkestifts prästmöte. Hade ej det riktiga varit att kasta den i dju
pet så långt från bron som möjligt? Eller är denna bro blott en
synvilla? Saknas måhända det hållbara landfästet på d en ena si
dan?88
Det gjorde det egentligen inte. Nathan Söderbloms uppriktiga enga
gemang för kulturminnesvården står över allt tvivel. Men som ärke
biskop var det hans uppgift att i första hand bevaka kyrkans intressen.
När det inträffade sådant som Söderblom uppfattade som övergrepp
från statens sida, var det hans självklara plikt att skrida in till kyrkans
försvar. Om Byggnadsstyrelsen försummat att tillfråga domkapitlen
om restaureringar, var det en indikation på att staten tog beslut även
i specifikt kyrkliga frågor. Söderbloms aktion var en klar markering
av att sådant inte skulle tolereras.
Det finns ytterligare en förklaring till Söderbloms agerande. Bir
gitta Rosén uppger, att han även ansåg att Byggnadsstyrelsen hade en
alltför estetiserande syn på sin uppgift. I ett brev till Rydeman uttala
de han sin åsikt att "de estetiska herrarna [hade avslöjat en] otroligt
anspråksfull självgodhet".89 Jämfört med de akademiskt utbildade
antikvarierna och arkitekterna hade Söderblom en större förståelse
för den folkliga smaken. I gengäld ansåg en konsthistoriker som An
dreas Lindblom att Söderbloms "smak var osäker, ibland rent av då

87

lig".90 Söderblom ville att församlingsbornas smak skulle ha rätt att
hävda sig i kyrkorummet. Även till det så förkättrade 1800-talet ut
märkte han sig genom en mer tolerant inställning, än de smakdomare
han ifrågasatte.
...i sin iver att genom avsky för det sista släktledets åtgärder bevisa
sin egen förfinade smak förgäter den moderna konstförståndigheten,
att smaken alltid växlar /.../ Eljest borde den, som omilt fördömer
våra närmaste före gångares tilltag med kyrkorna, gör a sig den
ofrånkomliga frågan : Vad skola våra efterkommande tycka om
vår smakr5 Stå icke d eras fötter; som s kola begrava den,, redan ut
anför dörren?91
Men smakfrågorna problematiserades aldrig av samtiden. De krav på
organisatoriska förändringar som framförts rann ut i sanden. Några
direkta följder för kulturminnesvårdens arbete fick debatten därför
inte. Men det är uppenbart att Curman var mycket upprörd över
beskyllningarna och att han såg anklagelserna som en personlig föro
lämpning. Detta anses ha varit anledningen till att han avvisade ett
erbjudet hedersdoktorat vid teologiska institutionen i U ppsala sam
ma år.92
Däremot finns det inget som tyder på att debatten skadat det fort
satta samarbetet mellan kyrkan och kulturminnesvården. Sigurd Cur
man tillät inte heller episoden att överskugga den värdefulla insats
som Nathan Söderblom gjort tidigare. Efter Söderbloms död 1931,
var det Curmans uppgift att inför Vitterhetsakademien sammanfatta
hans gärning inom akademiens område. Curman framhöll särskilt
Söderbloms betydelse för de kyrkliga kulturminnena:
Få sven skar har livlig are än han bidragit till uppskattandet av
värdet hos de gamla sve nska kyrko rna och d essas äldre inventa
rier. Hans strävan var att göra dessa till levande värden i svenskt
gudstjänstliv. Månget triumfkrucifix och mången vacker helgon
bild har vid hans kyrkovisitationer burits från kloc kstapelns un
danskymda vrår in i kyrkans helgade rum. 93

Kampanjen för ödekyrkorna
Den stora insatsen för att rädda landets ödekyrkor genomfördes un
der 1920- och 1930-talen. Åren 1921-1926 utreddes frågan av riks
antikvarien i samarbete med Byggnadsstyrelsen. Uppdraget kom offi
ciellt från Kungl. Maj:t. Utredningen påbörjades när Otto Janse var
tillförordnad riksantikvarie (under Bernhard Salins sjukdom) och slut
fördes efter 1923 under Sigurd Curmans ledning. Den rikstäckande
inventeringen verkar i stort sett ha genomförts av Sven Brandel.94
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Det något överraskande resultat man kom fram till, var att inte min
dre än var tionde kyrka i landet (240 stycken) tillhörde någon av ka
tegorierna ödekyrka eller kyrkoruin. Därav var 103 ödekyrkor. Utred
ningen klarlade även orsakerna till övergivandet samt ringade in pro
blemet: skulle någon ta hand om dem? Vems var ansvaret?95
På dessa frågor fanns inga entydiga svar. Curman ställde sig därför
den något drastiska frågan:
skola de sak löst stå där oc h ruttna ned utan vidare tills de lig ga
där som multnade lik vid vägkanten? Ar det inte kyrkans sak att
taga hand om sina döda?96
Det svar han fick var nej. Kyrkan ansåg att ansvaret var kulturminnes
vårdens. Det ville han själv inte hålla med om. I första hand hävdade
Curman att det var lokalförsamlingens och kyrkosamfundets skyldig
het att vårda byggnaderna.97 Men även staten hade en viktig uppgift
att fylla. Med tidstypisk retorik deklarerade Curman inför Vitterhets
akademien att han såg det som en "nationell hederssak" att akade
mien och riksantikvarien verkade för ödekyrkornas återupprättande.98
Det skulle även ske med ekonomiska medel, genom att statsanslag
utverkades i vissa fall. Men de medel som stod till buds var naturligt
vis otillräckliga. Ett årligt anslag på 15.000 kronor kunde disponeras
för ändamålet.99 Med instiftandet av Gustav Adolfs-fonden för de svenska
kulturminnenas skydd 1930, förbättrades förutsättningarna något.100
Men eftersom statens medel var begränsade och församlingarnas re
surser oftast var små, satte Curman främst sin förhoppning till priva
ta mecenater. Som ett efterföljansvärt exempel framhöll han släkten
Lovens insats för att iståndsätta Stora Hammars ödekyrka i Skåne.101
Hur skulle då bevarandet se u t i p raktiken? På 1910-talet, då de
batten om flyttningen av Södra Råda rasade, hade det funnits före
språkare för ett musealt bevarande. Curman hade däremot redan då
anslutit sig till en annan åsiktsriktning. Denna linje kan följas tillbaka
till Georg J:son Karlin. Från Skånes horisont hade han 1895 riktat en
skarp kritik mot de museimän som förde kyrkliga inventarier till mu
seer. Karlin ansåg att man därigenom beredde vägen för kyrkoriv
ningarna. Genom att tömma kyrkorna på deras inredning undergräv
de man respekten för monumenten.102
Curman tillkännagav en liknande ståndpunkt 1910. Museernas
uppgift var pedagogisk. Genom goda och representativa verk, skulle
man i u tställningsform ge en exposé över landets kultur- och konst
historia. Men de kyrkliga inventarierna skulle i fö rsta hand omhän
dertas i den kyrka där de hade hemortsrätt. Att sammanföra kyrkliga
föremål till museer var egentligen inte önskvärt. Det skulle bara ske i
sådana fall där de av olika skäl inte tolererades på plats och därför
löpte risk att skadas eller förstöras. Detta motiverade exempelvis det
kritiserade inköpet av 1100-talsmadonnan från Viklau på Gotland,
som Curman gjorde för statens räkning 1929.103
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Curmans uppfattning var även att de gamla föremålen hade en
välmotiverad plats i kyrkorummen. Vissa föremål hade en verklig re
ligiös uppgift att fylla. Andra kunde förläna kyrkorummen en "histo
riens och traditionens helgd".104 Däremot skulle inga inventarier fin
nas i kyrkorummet som inte på ett naturligt sätt kunde inpassas i
miljön. En kyrka varken kunde eller fick vara ett museum.
Vad gällde byggnaderna löpte dessa mindre risk att interneras, som
Curman uttryckte det. Men det var av avgörande betydelse även för
deras bevarande att de hade en funktion att fylla. Att använda kyrkor
na för alternativa ändamål, överensstämde inte med Curmans upp
fattning om ett pietetsfullt förhållningssätt. Istället skulle ödekyrkor
na iståndsättas för att uppfylla sin ursprungliga funktion, att vara
gudstjänstrum, om så bara för några få gånger per år.105
Som kulturminnesvårdare såg Curman det även som sin uppgift
att värna byggnadernas och föremålens heliga särart. När kulturmin
nesvårdens företrädare i den rydemanska anklagelseskriften 1927 till
vitades en bristande förståelse för kyrkorummets helighet, tillbakavi
sade Curman detta med emfas. Tvärtom ansåg han att det i vissa fall
till och med var så, att han som lekman ställde större krav på att de
kyrkliga ceremonierna genomfördes under värdiga former. För att
understryka detta anförde han fall, där han för prästerna i olika för
samlingar påpekat det profanerande i att använda vardagsföremål vid
de kyrkliga förrättningarna.106
Det var således som kyrkor ödekyrkorna skulle bevaras. Det målet
blev även vägledande för de kommande ödekyrkorestaureringarna.
Från och med 1923, då Curman tillträdde som riksantikvarie, fanns
en målmedveten strävan att väcka församlingarnas intresse och an
svarskänsla. Riksantikvarien själv besökte året därpå bland annat de
skånska ödekyrkorna i Stora Hammar, Sjörup, Maglarp och Ignaberga
för att besiktiga dem, men även för att verka för deras iståndsättande.107 Ett mycket stort antal ödekyrkorestaureringar och konserve
ringar av ruiner i hela landet leddes av Sven Brandel under 1920talet.108 Hans sista ödekyrkorestaurering var Ovikens gamla kyrka i
Jämtland, som efter hans död 1931 slutfördes av Erik Fant. Den som
betydde mest för iståndsättandet av de norrländska ödekyrkorna var
däremot inte en arkitekt, utan en konsthistoriker - Erik Salvén.
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RESTAURERINGARNA AV FEM ÖDEKYRKOR I N ORRLAND

5 ERIK SALVÉN O CH DE
NORRLÄNDSKA ÖDEKYRKORNA
Erik Salvéns engagemang för ödekyrkorna och den medeltida kon
sten bottnade i hans barndoms- och ungdomsår. Han var prästson,
född 1889 och uppväxt i Högsjö, Ångermanland.1 Fadern, kyrkoher
den Arvid Salvén härstammade från Västergötland. Han var kultu
rellt intresserad och under hans tid omtalas prästgården som en sam
lingspunkt för traktens sällskapsliv. Vid prästgården anlades en stor
trädgård med orangerier, en ovanlighet i de ångermanländska trakter
na.2
I Högsjö socken stod en övergiven kyrka. Den sista gudstjänsten
hade hållits 1789. Därefter hade den delvis ruinerats och lämnats åt
sitt öde. För Arvid Salvén var det en styggelse, att ett historiskt mo
nument fick stå och förfalla. Han såg till att den reparerades och upp
fördes på förteckningen över byggnader som vårdades av församling
en. Den 3 maj 1908 kunde den återinvigas.3 Tre dagar senare fyllde
Erik nitton år. Redan då var hans glödande intresse för den kyrkliga
konsten väckt.
Salvén tog studenten i Härnösand 1910. Två år senare återfinns
han i Lidens gamla kyrka, Medelpad, i full färd med att hjälpa kyrko
herden Lars Hoflin att planera även för denna kyrkas iståndsättande.
Med en ifver och ett in tresse öfver allt beröm lade han hand vid
verket. Han gräfvde och rotade i gruset i kyrkans innandömen, så
att dammet stod i högan sky, och blottade de begrafda postamenten till portarna i kyrkan och sakristi an, för att fa en bild af
portalernas förra utseende. Uppe i kyrkans vedbod ly ckades han
uppspåra några lämningar af blyband och dessa sammanhållande
järntenar från de gaml a kyrkofönstren. Därigenom er hölls klar
het om dessas storlek och ut seende. Härförutom tillrät taskajfades
genom hans försorg två af de gamla kyrkolåsen m.m. 4
Erik Salvén studerade konsthistoria för Axel L. Romdahl, som sedan
1906 var intendent vid Göteborgs museums konstavdelning och do
cent i konsthistoria vid Göteborgs högskola. Genom de norrländska
fältstudierna kom han även i kontakt med generationskamraterna i
Uppsala. Det blev därefter vid Stockholms högskola, för Johnny Roos-

val, som han fortsatte sina studier.5 Han blev fil. lic. 1918 och dispu
terade 1923.
Salvén var en av de drivande krafterna bakom den rörelse under
1910-talet, som Anders Åman beskrivit under rubriken Den norr
ländska medeltidens upptäcktshistoria.6 Tillsammans med bland andra
Agnes Branting, Gerda Boëthius, Henrik Cornell, Martin Olsson, Si
gurd Wallin och Ingeborg Wilke (Lindqvist) deltog han i arrange
manget av tre utställningar på 1910-talet: Härnösand 1912, Hudiks
vall 1913 och Uppsala 1918. Det skedde under ledning av äldre mu
seimän och forskare som Curman, Roosval och Otto Janse. Dessut
om ansvarade Salvén själv för utställningen i L uleå 19217 och med
verkade i Göteborg 1923.
Till förberedelserna inför utställningarna hörde mycket omfattan
de inventeringsarbeten. Salvén inventerade bland annat Hälsinglands
kyrkor i sällskap med Frans Rodenstam 1912. Bland fynden denna
sommar fanns ett smutsigt tygstycke som visade sig vara ytterst värde
fullt. Det blev sedan ämnet för Salvéns doktorsavhandling Bonaden
från Skog (1923). Salvén medverkade även i den så kallade snabbin
venteringen, som omfattade landets alla kyrkor, även ödekyrkorna.8
1919-1920 inventerade han hela Hälsingland och Ångermanland samt
ett antal kyrkor i Gästrikland. 1927 ägnade han sig åt Jämtland och
Härjedalen, som han arbetade sig igenom tillsammans med Brynolf
Hellner.
Här kom just tillrättaskaffandet av förkomna inventarier, som han
visat talang för redan i Liden, att bli en av hans största specialiteter.9
Många gånger nöjde han sig inte med att bara leta igenom kyrkorna,
klockstaplarna och uthusbodarna. Han gav sig även ut i bygdernas
bondgårdar på jakt efter försvunna föremål, som han därefter överta
lade de nya ägarna att skänka tillbaka.
Varken förr eller senare har någon känt Norrlands kyrkor så väl
som Erik Salvén.10 Inte ens Henrik Cornell kan tävla med honom i
det avseendet. Liksom Salvén deltog Cornell i arbetet med de kyrkli
ga utställningarna, liksom Salvén disputerade han i ett ämne som han
då lärt känna. Cornells avhandling Norrlands kyrkliga konst under
medeltiden kom 1918. Den är ett brett upplagt arbete, som täcker
såväl arkitektur och bildkonst, som textil och guldsmide. Det är fres
tande att se s killnaden mellan deras avhandlingsämnen som en ka
raktärsskillnad. Där Cornell försöker greppa allt, ägnar sig Salvén åt
ett enda föremål, om än med förgreningar ut i europeisk tradition.
När Cornell intresserar sig för de stora övergripande sammanhangen,
är det detaljerna, var för sig men mest sammantaget, som är Salvéns
passion.
De första åren efter disputationen ägnade sig Henrik Cornell åt att
inventera Medelpads kyrkor för Sveriges kyrkor.11 Dessa publicera
des något senare. Men därefter lämnade han studiet av Norrlands
kyrkor. Han valde att betydligt bredda sitt forskningsområde.
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Erik Salven följde en annan väg. Genom den praktiska kulturmin
nesvården fördjupade han sina kunskaper om norrlandskyrkorna. På
sina inventeringsresor lärde han känna de flesta i södra och mellersta
Norrland. Naturligtvis ägnade han sig även åt att propagera för det
som låg honom varmast om hjärtat: iståndsättandet av ödekyrkorna.
Genom kontakten med komministern Åke Gunnard i Trönö i Häl
singland, fick han sitt första uppdrag 1919. Han upprättade ett för
slag till kyrkans fullständiga restaurering, som sedan fastställdes av
riksantikvarien. Dessutom fick han riksantikvariens förtroende att leda
restaureringen som genomfördes sommaren 1920. Samma sommar
besökte han som privatperson även Ramsele i Ångermanland och
Oviken i Jämtland. På båda platserna verkade han för de gamla kyr
kornas återställande.12
Den museimannabana han valt tog sin formella början 1923, då
han blev amanuens vid Statens Historiska Museum. På riksantikvari
ens uppdrag uppsökte han under de följande åren nästan samtliga
socknar i mellersta och nedre Norrland där det fanns ödekyrkor.13
Salvéns upppgift var att väcka församlingarnas intresse för kyrkorna
och konsten. Det gjorde han genom att hålla föredrag som ofta illu
strerades av skioptikonbilder. Därefter gällde det att skapa förutsätt
ningar för en restaurering. Det skedde genom att Salvén föreslog att
en förening skulle bildas och att denna skulle verka för projektets
finansiering. I några fall upprättade han även restaureringsförslag,
ibland utarbetades de i samarbete med arkitekten Otar Hökerberg.
Slutligen verkade Salvén som arbetsledare och kulturhistorisk kon
trollant vid flera av restaureringarna. Projekten genomfördes i gott
samarbete med prästerna i församlingarna. Salvén arbetade i riksanti
kvariens regi o ch det står helt klart att hans arbete var en del av ett
medvetet tillvägagångssätt, där man systematiskt prövade olika ut
vägar för att kunna få till stånd så många restaureringar som möjligt.
Erik Salvéns verksamhet i Norrland var tämligen omfattande. Fle
ra av de restaureringar som Salvén på olika sätt var delaktig i behand
las i d e följande kapitlen. Dessutom ledde han bland annat restaure
ringen av Ramsele gamla kyrka 1923-1925 och utgrävningen av kyr
koruinen i Skog 1927.14 Under åren 1924-1927 var han knuten till
friluftsmuseet Murberget i Härnösand. Där uppges han ha spelat en
viktig roll för uppförandet av Murbergskyrkan, den museikyrka i sten
som uppfördes på Murberget 1925-1929 och som utformades som
en syntes av norrländska medeltidskyrkor.15 Kyrkan fick drag av Hackås i Jämtland, Njutånger i Hälsingland, Alnö i Medelpad och Ramse
le i Ångermanland, kyrkor som Salvén kände mycket väl. Dessutom
byggdes kopior av s tigluckorna vid Trönö.
Därefter lämnade han den norrländska missionen för att tillbringa
resten av sitt yrkesverksamma liv på västkusten. År 1928 blev han
landsantikvarie i Halland och intendent vid museet i Halmstad. Han
byggde upp verksamheten vid det nya museet som invigdes 1933.

Konsthistorikern och musei
mannen Erik Sal vén var den
enskilda person som betydde
mest för de norrländska
ödekyrkornas återupprättan
de.
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Men även här var kulturminnesvården ett stort intresse. Han pensio
nerades 1954 och flyttade då till Stockholm där han avled 1980. Salvéns viljestyrka och uppfinningsrikedom är omvittnad och ledde till
att det myntades ett talesätt om den cyklande museichefen i H alm
stad: "För Gud och dr Salvén är ingenting omöjligt".16 Efter att ha
läst hans artiklar om Hanhals medeltidskyrka, är det lätt att förstå
varför.
Vid Kungsbackafjorden i Halland låg ruinen av Hanhals gamla
kyrka. När församlingens 1800-talskyrka brunnit 1936, drev Salvén
frågan om att man istället för att restaurera den skulle återuppbygga
medeltidskyrkan. Detta genomfördes verkligen. Den återtogs som för
samlingskyrka 1940. Då var den restaurerad och stora delar av dess
ursprungliga inredning hade återförts. Man hade även lyckats rekon
struera det målade innertaket från 1764 av bräder som dels kom från
Göteborgs konstmuseum, dels från församlingens kyrkstall som byggts
invid den nya kyrkan på 1890-talet. År 1942 sattes också bräder från
ett målat 1600-talstak upp i sakristian.17
Salvén lyckades även med den näst intill omöjliga uppgiften att
rekonstruera Lidhults gamla 1700-talskyrka. Det var en träkyrka som
revs 1 879. Virket köptes av en bonde i byn Prostköp och användes
för att bygga ett bostadshus. När Salvén kom dit 1931 fann han bland
annat kyrkans takmålningar uppspikade som innertak och väggar på
husets vind.
Jag far tillstå, att det nästan gick runt i huvudet på mig. Så över
väldigad blev jag av det, som här mötte mig. Ärevördiga
apostlagestalter och skö na änglahuvuden syn tes från vägg ar och
tak omsvärma mig i mörkret. Stora breda bandornament voro
blandade med bl. a. akantusrankor i grått mot rött och blått. Det
hela verkade helt enkelt fanta stiskt. Den gamla kyrkans figura lt
och dekorativt bemålade delar hade tydligen använts såsom bygg
nadsmaterial och samm anfogats utan hänsyn till sitt ursprung
liga inbördes sammanhang.18
Salvén försökte först få kyrkan rekonstruerad och återuppförd på ur
sprunglig plats. När församlingen inte ville medverka till detta, ville
han flytta den till friluftsmuseet Hallandsgården. Till slut uppfördes
den istället på badorten Tylösand utanför Halmstad åren 1949-1950.19
Även efter pensioneringen fortsatte Salvén sin gärning. Han var
initiativtagare till rekonstruktionen av stavkyrkan i Skaga, Västergöt
land, som byggdes 1957-1958 efter ritningar av Erik Lundberg.20
Erik Salvéns intresse för att iståndsätta gamla kyrkor och återskaffa
förkomna inventarier var livslångt. Hans verksamhet i Halland tyder
på att hans entusiasm och upptäckarglädje inte mattades med åren.
Salvéns insats för de kyrkliga kulturminnena tog sin början bland
Norrlands kyrkor. Här lades grunden för den fortsatta verksamheten
och det var också här som hans livsgärning fick sitt mest konsekventa
uttryck.

6, TRONO I HALSINGLAND
Den gamla kyrkan i Trönö är en av Hälsinglands bäst bevarade med
eltidskyrkor. Den är dessutom unik på så sätt, att hela den medeltida
kyrkplatsen finns kvar. En bogårdsmur inramar kyrkogården och två
stigluckor bildar ingångar genom muren i söder och öster. Muren, av
sten och täckt med bräder, är till stor del medeltida. Av stigportarna
har den östra daterats till senmedeltid. Den södra är delvis ombyggd
i senare tid. På kyrkogårdens västra del står klockstapeln i trä, av mycket
ålderdomlig typ. En så tidig datering som 1500-talet har föreslagits.1
Kyrkan är en gråstenskyrka med tegelomfattningar runt fönst
eröppningar och portaler samt tegelornerade gavelrösten. Kyrkan är
oputsad, men det är oklart om den alltid varit det. Vid en byggnadsarkeologisk undersökning som utfördes 1995 kom man fram till att
de fragment av den ursprungliga putsen, som kunde urskiljas på kyr
kans väst- och nordsidor, tydde på att kyrkan haft väl utstrukna fogar
med kvaderrits. Det kunde emellertid inte fastslås om hela murverket
då varit slätputsat. Möjligen har den varit det under en period under
1700-talet och 1800-talet.2

Trönö gamla kyrka före restaurering.
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Trönö gamla kyrka från öster,
med den senmedeltida stigluckan till vänster. I ky rkomu
ren avtecknas konturerna
efter 1200-talskyrkans kor
gavel samt ett tegelomfattat
fönster.
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Byggnadshistorien är väl känd i litteraturen och även lätt att följa
genom tydliga skarvar i m urarna.3 Kyrkan är uppförd och utvidgad i
tre etapper. Den första kyrkans långhus motsvarade drygt en fjärdedel
av den nuvarande. Dess nordmur och västra gavel avtecknar sig som
en del av de nuvarande nord- och västväggarna. Genom grävningar
1914 efter kyrkans grundmurar framkom att den hade ett smalare
kor, som var rakt avslutat i öster. Denna typ av kyrkor brukar dateras
till 1100-talets slut eller 1200-talets början.
Nästa byggnadsetapp inföll förmodligen under sent 1200-tal. Det
smalare koret revs o ch kyrkan byggdes ut till sin nuvarande längd.
Planfiguren var då en smal rektangel om ungefär 6,8x19 meter. Den
na kyrkas korgavel är väl synlig i dagens östmur. Där syns också kon
turerna efter ett tegelomfattat korfönster. I västra gaveln avtecknar sig
även en igensatt portal.4
Den sista byggnadsetappen inföll sannolikt i början av 1500-talet.
Då utvidgades kyrkan så att bredden nästan fördubblades. De gamla
murarna påbyggdes, så att den nya kyrkan blev betydligt högre. Över
hela kyrkorummet slogs stjärnvalv av tegel. Det är oklart om detta
skedde i samband med utvidgningen eller något senare. Samma för
hållande gäller för det vapenhus som uppfördes på sydsidan. Vid okänd
tidpunkt byggdes även en sakristia i norr. Den revs 17 27, då en ny
sakristia tillkom.

Trönö kyrkas största konst
skatt, det franska relikskrinet
från tidig 1200-tal med en
framställning av Thomas av
Beckets martyrium, mordet
framför högaltaret i ka tedra
len av Canterbury I 170. Foto
från utställningen av kyrklig
konst i H udiksvall 1913.

Under 1600-talet förekom inga förändringar som avsatt några större
spår hos byggnaden. Den enda inredningsdetalj som tillkom var helt
tidsenligt predikstolen, tillverkad 1664 av Olof Persson i Kämsta.5
Annars verkar de medeltida inventarierna, som till största delen ännu
finns kvar, ha tjänat kyrkorummets prydnad under hela denna peri
od. Källor från 1700-talets början omvittnar att församlingens dyrba
raste inventarie, ett franskt relikskrin av koppar från tidigt 1200-tal,
dekorerat med förgyllningar och emaljarbeten, utgjorde altarprydnad.
Där stod även madonnabilden, som attribuerats till Haaken Gulleson. Ännu ett verk som tillskrivits Gulleson finns i kyrkans ägo. Det
är ett helgonskåp med bland annat en framställning av Katarina av
Vadstena, som ansetts vara ett av hans främsta verk.6
Ett altarskåp med skulpturer från 1400-talet hängde på norra mu
ren. Det senmedeltida triumfkrucifixet i t riumfbågen, fanns kvar på
sin plats ända tills det höga korskranket togs bort och krucifixet där
med förlorade sitt arkitektoniska samband med inredningen. Det sked
de först under 1700-talet. Under detta sekel renoverades kyrkorum
met i flera omgångar och ny inredning skaffades. Arbetena kom emel
lertid inte att påverka byggnadens utseende i stort. Frånsett att nya
fönster bröts upp och de gamla förstorades, var det mesta som före
togs rena reparations- och underhållsarbeten. De koncentrerades till
vissa årtal.
År 1728 reparerades kyrkorummet tydligen tämligen ingående.
Bland annat tillkom bänkinredningen samt den nedre av de två läkt
arna i väster. Predikstolen flyttades från den södra till norra sidan.
Det är oklart om det främre bänkparets genombrutna krönparti och
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Trönö gamla kyrkas korparti
1905 med 1600-talspredikstolen till vänster.
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pyramiderna på ömse sidor om mittgången utfördes då eller om de
fanns redan tidigare. Ett decennium senare tillkom altaruppsatsen som
inramar korfönstret. Den är skuren 1737 av bildhuggaren Gabriel
Beutin, Stockholm. En oljemålning i ra mverk, med Nattvarden som
motiv, infattades i fönstrets nedre del. Vem som målat den är oklart,
möjligen kan det ha varit samma person som 1739 levererade en fram
ställning av Yttersta Domen, målaren C.E von Cöln i Stockholm.
Denna målning kompletterade altaruppsatsen. Den placerades så att
den täckte övre delen av korfönstret. De båda målningarna som dol
de korfönstret avlägsnades emellertid trettio år senare. De hängdes
istället på muren till höger om fönstret.
År 1747 utfördes vissa målningsarbeten. Då dekorerades bänkarna
liksom den nedre läktaren av målarmästare Jacob Hering, Gävle. Py
ramiderna och bänkkrönen målades samma år, liksom predikstolen
som dittills stått omålad. Nästa årtal av betydelse är 1779, då en om
möblering av kyrkorummet gjordes. Predikstolen flyttades till sin nu
varande plats bredvid fönstret i koret. Vid dess förutvarande plats
intill norra muren frigjordes därmed utrymme för fler bänkar. En
mindre läktare, som suttit ovanför sakristiedörren, flyttades till västgaveln och sattes upp ovanför den läktare som redan fanns där. Sam
tidigt målades den. Predikstolen målades om av målaren Jacob Hart-

Nittio år av diskussioner
Orsaken till 1779 års omdisponering av kyrkorummet var att för
samlingen blivit större och fler personer måste beredas plats. Detta
problem var i och med ommöbleringen inte avhjälpt, utan i rent bok
stavlig mening ett problem som växte. I kyrkan fanns omkring 350
sittplatser. År 1750 var befolkningen 455 personer. Tjugofem år se
nare hade siffran ökat till 559 och vid sekelskiftet till 666 personer.8
Eftersom man vid denna tid räknade med att omkring 4/5 av sock
nens totala befolkning besökte kyrkan varje söndag, saknades plats
för omkring 130 personer.
Därför beslutades det år 1800 att en årlig insamling till ett framti
da kyrkobygge skulle göras. Det är betecknande för den långa framförhållning man hade, att insamlingen påbörjades först sjutton år se
nare.9 Av de arkivalier som berör kyrkans tillstånd från och med 1820talet framgår att den var i gott tekniskt skick. Däremot beskrivs den
alltid som mörk och trång. Att ytterligare öka platsantalet i kyrkan
genom läktarbyggen eller ytterligare bänkplatser ansågs inte möjligt.
Alternativet att utvidga kyrkan avfärdades också. En ny kyrka måste
byggas, och den skulle ha torn, eftersom även klockstapeln var för
fallen.10
Fram till nu gick ärendet genom sockenstämma efter sockenstäm
ma under största enighet. Den 3 juli 1831 uppstod emellertid den
dispyt som bidrog till att projektet inte kunde förverkligas förrän drygt
sextio år senare.11 Sockenmännen blev oense om var den nya kyrkan
skulle byggas. Vid de närmast påföljande stämmorna avhandlades olika
alternativ. Striden stod emellan att bygga på den gamla kyrkplatsen
och på den så kallade Ockersbacken. Argument för båda platsernas
företräden saknades inte.
Till den gamla platsens fördel anfördes den något märkliga tesen,
att där redan stod en kyrka och platsen var därför redan en gång i
tiden erkänd som den lämpligaste. Genom att hänvisa till det förflut
na försökte man ge kyrkplatsen legitimitet. Det ansågs dessutom att
platsen var vackert belägen och att dess läge invid både landsvägen
och prästboställena var värdefullt. Om kyrkan byggdes där, skulle man
även i fortsättningen kunna använda den gamla begravningsplatsen.
Sten till bygget kunde tas från kyrkan och bogårdsmuren, vilket skul
le innebära en väsentlig besparing. Om Ockersbacken valdes skulle
kostnaden däremot bli högre, eftersom man då förmodligen skulle
bli tvungna att ersätta markägaren för tomten.
För den fraktion av församlingen som förespråkade en annan plats,
var dessa synpunkter otillfredsställande. Den ansåg istället att om
Ockersbacken valdes, skulle kyrkan hamna närmare socknens mitt
och få ett vackrare läge. Materialanskaffningen skulle bli billigare,
eftersom det skulle bli närmare till täkter för sten, lera och sand, och
transportkostnaderna följaktligen mindre. Dessutom skulle man slippa
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den kostsamma arbetsinsatsen för att rasera den gamla kyrkan, plane
ra marken och anlägga ny grund. På Ockersbacken kunde grundlägg
ningen ske direkt på berggrunden. Att stenen från den gamla kyrkan
skulle kunna användas som byggnadsmaterial avfärdades. Den be
stod bara av "resta hällar med mellanlag af murgrus" som inte var
särskilt värdefulla.12
Ockersbackeförespråkarnas avslutande resonemang är intressant,
inte minst därför att det framfördes så tidigt som 1834. Man ansåg:
att den gamla Kyrkan, såsom ett vördnadsbj udande monument,
vittnande ej mindre om fornålderns sällsynta byggnadssätt, än
äfven, att Christendomen i denna byggd först inom Heisingland
förkunnades, och att här sedermera en längre tid varit det egent
liga sam lingsstället för flera krin gliggande förs amlingars offent
liga andaktsöfningar, borde såsom sådan få stå qwar oc h under
hållas, tilläfventyrs i akt och mening, att, behöfligen inredd, äfven
tjena till ett Socknens mera varaktiga Magazin.15
Kyrkan borde alltså bevaras av kulturhistoriska skäl. Men man var
inte främmande för att använda den för profana ändamål. Kanske
ansåg man att det skulle lägga tyngd på vågen, om bevarandet kunde
motiveras även ur praktisk nyttosynpunkt.
Stämmans ordförande, kyrkoherden Sven Norell i Norrala, försök
te ena debattörerna, genom att visa på fördelarna med den gamla bygg
nadsplatsen. Men det var omöjligt att överbrygga meningsmotsätt
ningarna. Istället gick frågan till omröstning. Den utföll med över
tygande majoritet till den gamla kyrkplatsens fördel.14 Reaktionen
från motståndarsidan uteblev inte, men deras överklagande till högre
instanser var resultatlöst. Sockenstämmans beslut fastställdes av lands
hövdingeämbetet 1835 och överklagades inte.15
Tio år senare, vid en sockenstämma i november 1845, gjordes dock
ett nytt försök att få saken prövad. De som ivrade för kyrkans flytt
ning ansåg då, att eftersom det nu förflutit så lång tid sedan beslutet
vann laga kraft, och nybyggnadsarbetet ännu inte påbörjats, var detta
ett tecken på att opinionen hade svängt. Nu tyckte man att kyrkan
borde uppföras antingen vid sockenmagasinet, som låg i Hällsäter,
eller i trakterna kring Glamsta och Rappsta byar.16
I själva verket var det så att bygget uppskjutits av ekonomiska skäl.
Den nya byggnaden hade måst anstå "under förbidan af mera gyn
nande årsväxter".17 Istället hade man satsat på några mindre repara
tioner i d en gamla kyrkan. För att mildra trängseln hade den nedre
läktaren utvidgats. Sockenstämman vägrade följaktligen att ta upp
frågan till förnyad prövning.18 Därefter vidtog ännu en period av över
klaganden. Besvärsskrivelserna avlöste varandra, men utan framgång.
Kungl. Maj:ts utslag av den 27 september 1849 innebar att socken
stämman hade rätt att neka till ny votering.19

100

Efter nyår 1870 togs saken upp till överläggning igen. På sätt och
vis var man då tillbaka vid utgångspunkten. Att missförhållandena
måste avhjälpas var man eniga om. Men det fanns ingen lösning att
enas omkring.20 Jonas Söderblom, som var komminister i Trönö 18641873 och därefter återkom som kyrkoherde i moderförsamlingen
Norrala 1883, delgav efter nyårsstämman domkapitlet sin personliga
uppfattning. Han ansåg att orsaken till tvisten mer var egennyttan
och sockenmännens oförmåga att se till allmännyttan, än själva sak
frågan.
Nu hade emellertid den gamla kyrkans förfall framskridit till ett
sådant stadium att något måste göras. Söderblom ansåg att det var
bäst för församlingssämjan, att låta reparera den "tills sinnena hunnit
å ömse sidor sansa sig, hvarefter tid vore att, med hopp om välsignel
se, med en håg börja nybyggnaden".21 Efter två voteringar vid olika
tillfällen beslutades så att en mindre reparation skulle utföras.22
Varefter besvärsskrivandet och överklagandet fick ny vind i seglen.
De överklagande ansåg att beslutet att bygga en ny kyrka på den gam
la platsen, som dessutom var fastställt av Kungl. Maj:t, inte kunde
åsidosättas. Ett par år senare fastslog mycket riktigt Kungl. Maj:t att
ny kyrka skulle uppföras. Däremot stod det församlingen fritt att själv
besluta om lämplig byggnadsplats.23
Turerna i ä rendet är ganska komplicerade, men orsakerna till att
beslutet revs upp var att förhållandena i socknen hade förändrats se
dan Kungl. Maj:ts förra beslut. Den förskjutning av befolkningen
mot socknens västra delar som tidigare påvisats, var nu, efter det att
vissa byar genomgått laga skifte, ännu tydligare. Sedan 1849 hade
befolkningsökningen varit tre gånger så stor i de västra delarna, som i
de östra.
Majoriteten av församlingen tyckte därför att kyrkan skulle flyttas
till Glamsta kulle, som låg längre västerut. Men av ekonomiska skäl
ville de kosta på den gamla kyrkan en provisorisk reparation, så att
den skulle kunna användas under en övergångsperiod. Nybygget skulle
då kunna skjutas upp till dess de ekonomiska förutsättningarna var
bättre. Kyrkan skulle kunna användas under byggnadstiden och där
efter kunde den bevaras "som en dyrbar relik för efterkommande generationer".24
En minoritet av sockenborna ville däremot riva den gamla kyrkan
snarast och bygga en ny på den gamla platsen. Orsaken till brådskan
var trängseln. Rivningen motiverades också av att man ansåg att kyr
kan befann sig i dåligt skick. De sockenbor som pläderade för en
rivning, var karaktäristiskt nog bosatta i socknens östra del.25 Uppen
barligen drevs de av egoistiska skäl, när de ville att kyrkan skulle byg
gas på den gamlas plats. Deras argumentation övertygade emellertid
inte motståndarna.
I november 1870 hölls häradssyn i gamla kyrkan. Förutom rättens
ordförande och ledamöter deltog ombud för såväl den östra delen av
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församlingen som den västra. Vid detta tillfälle lyckades ombuden
enas om åtminstone en sak: att det var meningslöst att påkosta den
gamla kyrkan några reparationer, eftersom man i alla fall skulle bli
tvungna bygga en ny inom en snar framtid. Det blev också härads
rättens utslag. All vidare reparation avstyrktes. Förutom detta var det
främst två frågor som diskuterades vid häradssynen, befolkningsfrå
gan och bevarandefrågan.26
Den gamla kyrkans vara eller icke vara spelade en stor roll i diskussio
nerna. Detta hör inte till vanligheterna i kyrkobyggnadsärenden. I
den lokala historieskrivningen har denna situation beskrivits som om
motsättningen fanns mellan å ena sidan bönderna, som kämpade för
sin gamla helgedom, och å andra sidan myndigheterna, som ville riva
den.27 Så var krafterna av allt att döma inte formerade.
Men missuppfattningen är lätt att förstå, eftersom ärendet är svårutrett och måste tolkas utifrån den byråkratiska beslutsgången. Det
är visserligen sant att det fanns påbud om nybygge både från länets
styrelse och från Kungl. Maj:t. Men dessa hade tillkommit på grund
av att sockenstämmans beslut i frågan överklagats. Initiativet hade
alltså legat hos församlingen själv. Att den gamla kyrkan skulle rivas
fanns inte föreskrivet i någon kunglig förordning, utan var bara en
konsekvens av att församlingen själv beslutat uppföra sin nya kyrka
på den gamlas plats. Däremot är det helt riktigt att säga att vissa av
bönderna kämpade för sin kyrka. Motståndarna fanns emellertid i
det egna lägret.
För dem som ivrade för ett bevarande, framstod den ålderstigna
helgedomen som en synnerligen märkvärdig byggnad. De ansåg att
den var mer än 900 år gammal och att den var både den först byggda
och äldsta bevarade kyrkan i trakten. Ursprungligen hade den varit
samlingsplats för hela södra Hälsingland. Även klockstapeln var bevarandevärd eftersom den hade en "särdeles märkvärdig byggnads
stil".28
När det gällde att underbygga argumentationen sökte de stöd både
i folktraditionen och i ak ademiska skrifter. Så förklarades vissa b yanamn kunna härledas från de långväga kyrkoresorna i d en tidigaste
kristna perioden. Och ett långt utdrag ur Johan David Flintenbergs
dissertation om Hälsingland från 1785 lästes upp vid häradsynerätten. Av vördad för denna "dyrbara relik" måste man med kraft mot
sätta sig "all förstörelse å detta minne af forntida byggnadskonst".29
Rivningsförespråkarna kunde däremot inte se något helgerån i att
riva kyrkan. Som stöd för detta anfördes intressant nog, att den ju
inte befann sig i ursprungligt skick. Eftersom den byggts ut i om
gångar, återstod ju egentligen bara en fjärdedel av den första kyrkan.
Att dessa utbyggnader utförts redan under medeltiden tillskrevs ing
en betydelse.30
Det står helt klart att frågan om medeltidskyrkans bevarande var
viktig för sockenborna och mycket tyder på att det var denna som
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styrde församlingens agerande. Så länge stämmans tidigare beslut
om att bygga nytt på den gamla platsen kvarstod, kunde socknen inte
enas omkring ärendet.31 Först efter Kungl. Majits beslut att låta för
samlingen ändra sig i fråga om platsen för nybygget kunde man änt
ligen gå vidare.

Den nya kyrkan
Vid kyrkostämman den 25 oktober 1874 skedde genombrottet och
det beslutades att den nya kyrkan skulle uppföras längre västerut.
Beslutet togs med en överväldigande majoritet. Ett antal röstande,
motsvarande 1.368 fyrkar stödde förslaget, medan endast 47 fyrkar
kunde bokföras på motståndarsidan.32
Tiden hade arbetat för sockenborna. Socknens ekonomiska ställ
ning gav nu bättre förutsättningar att klara av bygget, än om den
byggts på 1820-talet. Den långvariga fördröjningen hade medfört att
kyrkokassan hade vuxit ordentligt.33 Ett kyrkobygge framstod inte
längre riktigt så betungande.
Bygdens näringsliv baserades på dels de traditionella jord- och skogs
bruksnäringarna, dels på en lokal sågverksindustri. De båda delarna
var väl integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Sågtimret
togs från hemsocknens och näraliggande socknars skogar och under
sågningssäsongerna rekryterades arbetskraften från den lokala befolk
ningen. Sågverksindustrin genererade i sin tur arbetstillfällen i skogs
hanteringen och med virkeskörningen. Samtidigt skedde en nyodling
av utmarkerna. Denna näringsstruktur gav socknens befolkning till
fälle till lönearbete, tillgång på kontant kapital och därmed goda för
utsättningar för ett så kostsamt företag som ett kyrko bygge.34
I december 1875, avgjordes slutligen exakt var kyrkan skulle place
ras.35 Två olika alternativ utreddes av en kyrko byggnadskommitté.
För att bistå med sakkunniga råd och upplysningar ingick i kommit
tén ingenjören Carl Gustaf Bäckström från Norrala samt kyrkobyggmästaren Johan Nordeli. Han var en erfaren kyrkobyggmästare
med ett tiotal byggnadsprojekt bakom sig, men under denna tid bo
satt i Gävle och verksam som järnhandlare.36
De båda platserna låg i Hällsäter respektive Glamsta byar. De fak
torer som var bestämmande för kommittéledamöternas ställnings
tagande var platsernas läge i s ocknen, deras utseende samt deras till
gänglighet för bebyggelse. Tillgängligheten avgjordes av, om där fanns
plats för både kyrka och kyrkogård, om där fanns andra byggnader
som måste flyttas, om där fanns byggnader som kunde övertas som
prästboställen och om markens beskaffenhet gjorde att grundlägg
ning kunde ske utan svårighet. Sju av stämmans tio ledamöter föror
dade Glamsta, som låg något längre västerut, ungefär 2 1/2 kilometer
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från den gamla platsen. Enligt Nordeils beräkningar skulle kyrkans
grundläggning dessutom bli något billigare där.
Kyrkostämmans votering i fr ågan utföll så att 97 personer avgav
röster för 1.441 fyrkar till förmån för platsen i G lamsta, medan 30
röster motsvarande 672 fyrkar ansåg att Hällsäter var lämpligare. Ef
ter 44 år av åsiktsbrytningar i fråga om ny kyrkplats, hade man tagit
det slutgiltiga beslutet. Det överklagades givetvis, men fastställdes av
Kungl. Maj:t den 1 juni 1877.37
Att man nu enats om en byggnadsplats innebar inte att kyrkobyg
get kunde påbörjas. Av ekonomiska skäl uppsköts det ytterligare, först
till 1882, sedan till 1889, och därefter ytterligare några år. Först som
maren 1893 lades grunden.38 Då var det mer än nittio år sedan Trönö
församling beslutat att bygga ny kyrka.
I förhållande till mer expansiva bygder var befolkningsökningen i
Trönö måttlig. Den särpräglade näringsstrukturen med en lokal såg
verksindustri, inverkade dock positivt på den demografiska utveck
lingen. Från Trönö var utflyttningen liten och någon emigration blev
inte nödvändig, eftersom de som inte kunde försörja sig på jordbruk
hade alternativa försörjningsmöjligheter.39 År 1800 hade 666 perso
ner varit bosatta i s ocknen. Femtio år senare uppgick församlingen
till 1.088 personer och vid sekelskiftet 1900 till 1.683 personer.40
Från sekelskifte till sekelskifte var ökningen 153 procent.
När den nya kyrkan grundlades 1893, hade socknen omkring 1.600
invånare. Den nya kyrkan byggdes för bara 400 personer mindre. Vid
den kyrkostämma där detta diskuterades betonade man till och med
att den "med afseende på församlingens framtida folknummertillväxt"
skulle ha minst 1.200 platser.41 Om man undantar den fjärdedel av
församlingen som kan tänkas ha varit småbarn och gamla, kunde allt
så den nya kyrkan inrymma hela Trönös befolkning.

Den nya kyrkan i Trön ö invig
des 1895.
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Kyrkan placerades på en kulle i Glamsta by. G runden lades 1893
och kyrkan stod färdig att invigas den 1 december 1895. Entreprenör
och byggmästare var Erik Jakobsson i Vågbro.42 Kyrkan uppfördes
efter ritningar som upprättats vid Överintendentsämbetet. Men inn
an kyrkan stod färdig hade inte mindre än sex olika byggmästare och
arkitekter upprättat ritningar i olika omgångar. Detta gör att det egent
ligen inte går att fastställa vem som var kyrkans upphovsman. Man
får istället se den slutliga gestaltningen som resultatet av en lång pro
cess, där olika arkitekter bearbetat varandras förslag.
Det första ritningsförslaget upprättades så tidigt som 1809 av kyrkobyggmästaren Johan Christoffer Loëll, Gävle, som fick uppdraget i
samband med att han byggde moderkyrkan i Norrala.43 Projektet är
inte bevarat. Av sockenstämmoprotokollen framgår dock att det skick
ats till ÖIÄ, men refuserats. År 1829 ritades ett nytt förslag av C.G.
Blom Carlsson. Ritningen visar en enkel nyklassicistisk salkyrka med
torn över sakristian. Den skulle inrymma 760 personer. Sockenmän
nen tyckte egentligen bättre om Loëlls förslag, men böjde sig för ÖIÄ,
"under erkännande af sin bristande kännedom om byggnadskons
ten".44 Inte heller denna ritning kom till utförande. När tvisten om
kyrkplats var löst och hindren för kyrkobygget därmed undanröjda,
var ritningen redan inaktuell.
Därför beslutade kyrkostämman att anhålla om en ny ritning hos
ÖIÄ. På kyrkorådets förslag bestämdes att den nya kyrkan skulle upp
föras i s ten och att den utvändigt skulle se ut som Trollhättans nya
kyrka i Skara stift, ritad av Adolf Vilhelm Edelsvärd. Vad interiören
och inredningen beträffar, ville man istället att den skulle se ut som
Blasieholmskyrkan i Stockholm, som även kallas den Beskowska kyr
kan. Detta var en byggnad med karaktär av väckelsesal, med dubbla
läktare runt hela kyrkorummet.45
Efter dessa anvisningar upprättades en ritning av Johan Nordeli
1879 46 Den omarbetades därefter på ÖIÄ av Axel Nyström, som
signerat den nya förslagsritningen, och fastställdes samma år.47 Detta
projekt uppvisar en rektangulär salkyrka med torn vid ena kortsidan
och polygonal utbyggnad vid den andra. Sakristian inrymdes i utbyggnaden, bakom en låg vägg som skärmade av sakristian och sam
tidigt utgjorde fond för altaret, men som lämnade övre delen av de
stora fönstren otäckta. På såväl båda långsidorna som motsatt kortsi
da löpte läktare. Med sina strävbågar, spetsbågiga fönster, höga spetsi
ga tornspira och med de många dekorationerna i fo rm av fialer, ni
scher och trepass, kan konceptet betecknas som fullt utbildad nygotik.
När kyrkan började uppföras 1893 fick en byggmästare i Sundsvall
vid namn Erik Hjelm i uppdrag att upprätta detalj ritningar. Året där
på bearbetades dessa i sin tur på ÖIÄ av arkitekten Ludvig Peterson.
Det var dessa ritningar som entreprenören slutligen fick i s in hand
och byggde efter. Det framgår av kyrkostämmoförhandlingar att de
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förändringar som Peterson föreslog egentligen var mer långtgående
än vad slutresultatet blev. Det var kyrkostämman som av taktiska skäl
föredrog att låta lösningarna från Nyströms ritningar stå kvar. Efter
som en uppgörelse med entreprenören redan var träffad, ville man
inte omförhandla kontraktet. Därför blev förändringarna av begrän
sad betydelse för kyrkobyggnadens gestaltning och den nybyggda kyr
kan uppfördes i väsentliga drag i enlighet Nyströms ritningar.48
De ändringar som Hjelm och Peterson utförde kom sig delvis av
att församlingen ändrat sig i fråga om material. Istället för gråsten och
putsade fasader, ville man ha tegel, eftersom det var ett mer lättarbe
tat material.49 Dessutom blev det betydligt billigare. Däremot tog
man inte ställning till vilket som skulle vara fördelaktigare för kyr
kans utseende. Några estetiska överväganden förekom inte.
Inga äldre inredningsföremål kom till användning i interiören. Den
nygotiska kyrkan fick en helt nytillverkad inredning. Hela inredning
en, med predikstol, altaruppsats, nummertavlor, bänkinredning och
läktare, ritades speciellt för kyrkan av Ludvig Peterson.50 De utfor
mades i full överensstämmelse med kyrkorummet i övrigt.

Ödekyrkan
Under hela den period underhandlingarna pågick, alltså under hela
1800-talet, tycks underhållet av den gamla kyrkan ha varit något ef
tersatt. Ofta sköts föreslagna underhållsåtgärder på framtiden i av
vaktan på något beslut i nybyggnadsfrågan.51 Men eftersom kyrkan
hela tiden användes som gudstjänstlokal, höll församlingen den i brukbart skick. Taken tjärströks regelbundet och ett par gånger rustades
kyrkorummet upp. En ny orgel anskaffades 1856 och sattes upp på
den nedre läktaren. 1867 reparerades klockstapeln.52
Trots att församlingen planerade att överge kyrkan, lät man den
inte förfalla. Och när Vitterhetsakademien begärde att det medeltida
relikskrinet, en mässhake och ett rökelsekar, mot en lösen på 600
kronor skulle överlåtas på Historiska Museet, svarade församlingen
nej.53 Kyrkostämman tyckte det var ett gott anbud ur ekonomisk syn
punkt och någon anförde att föremålen nog skulle röna större upp
skattning på museet än i kyrkan. Men sockenborna ansåg ändå att de
inte borde göra sig av med:
...äfuen des sa lemningar från förfädrens gudstjenster, såsom väl
fôrkastadt förut skett med åtskilliga andra sa ker; utan, så länge
templet står, der qvarhållas och såsom vördnadsvärda minnen sorg
fälligt vårdas och bevaras.54
Bland församlingsborna fanns det en klar medvetenhet om den gam
la kyrkans kulturhistoriska värde. Det var detta som gjorde att kyrkan

106

inte revs. När kontraktsprosten Kihlberg visiterade församlingen på
hösten 1887, och föreslog att den gamla kyrkan skulle bevaras, "så
som ett uråldrigt minnesmärke", var den tanken redan väl förankrad
bland sockenborna.55
Saken avgjordes slutligen på Vitterhetsakademiens anmodan. När
den avlämnade sitt svar angående ändringar av ritningarna till den
nya kyrkan, hade den inga invändningar mot dessa. Däremot tog man
tillfället i akt, att föreslå församlingen att den gamla kyrkan skulle
bevaras. Församlingen samtyckte. Förslaget bifölls även av Kungl.
Maj:t, som i juni 1894 beslöt att den gamla sockenkyrkan skulle få
kvarstå, utan att församlingen skulle vara underhållsskyldig.56
Den 24 november 1895 hölls den sista gudstjänsten i d en gamla
kyrkan. Påföljande fredag flyttade kyrkorådets ledamöter över vissa
inventarier, bland annat det dyrbara relikskrinet och ett rökelsekar,
till den nya kyrkan.57 Klockorna flyttades från klockstapeln till kyrk
tornet. Den nya kyrkan togs i bruk följande söndag.
Därmed hade församlingen en ödekyrka, men inget ansvar för dess
vård. Det var däremot inte församlingens intention att låta den för
falla. Uppenbarligen fanns redan i detta skede ett förslag på att kyr
kan skulle övertas av staten. Av ett Visitationsprotokoll framgår näm
ligen att församlingen avsåg att överlåta kyrkan till Vitterhetsakademi
en, under villkor att den även fortsättningsvis skulle stå under kyrko
herdens överinseende. Vidare förbehöll församlingen sig rätten att
ibland få använda den vid gudstjänster. Kyrkan skulle vårdas av Vit
terhetsakademien, kyrkogården och bogårdsmuren av församlingen.58
Församlingen uppfyllde sin del av avtalet. Åren 1896 och 1897
reparerades muren. Något officiellt beslut om överlåtelse fattades dock
inte. Detta aktualiserades 1904, när arkitekten Fredrik Falkenberg
vid Overintendentsämbetet gjorde en ämbetsresa i N orrland. Under
färden besökte han många kyrkobyggnader och kom speciellt att en
gagera sig i två ödekyrkor, Oviken i Jämtland och Trönö i Hälsing
land. I en skrivelse till Vitterhetsakademien gjorde Falkenberg påpekan
det, att inventariernas säkerhet i Trönö inte kunde garanteras på ett
tillfredsställande sätt. Den vakt som fanns i kyrkan, klagade nämligen
över att besökarna respektlöst gick och rotade i sakristian. Falkenberg
ansåg att en kyrkobeskrivning och en inventarieförteckning, som skulle
kontrolleras med jämna intervaller, borde upprättas.59
Några direkta följder fick Falkenbergs påpekanden inte denna gång.
Men hans engagemang kom ändå Trönö till godo. Det är känt att han
besökt Trönö redan tidigare och att han gjorde det igen fem år senare,
1909. Vad han då fann var att bristen på underhåll satt betänkliga
spår. Spåntaket hade vitnat, vindskidorna delvis lossnat och ramlat
ned, delar av tegelmurningarna utsatts för frostsprängningar. Det är
också känt att han samma år höll ett uppmärksammat föredrag på
Teknologföreningen i Stockholm, där han presenterade några svens
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ka ödekyrkor, bland andra Trönö.60 Det var efter påstötning från
Falkenberg som Trönö församling följande år började undersöka
möjligheterna av en upprustning.
Även Vitterhetsakademien och riksantikvarien var intresserade av
ödekyrkan. Antikvarien Otto Janse var där 1911 och höll en föreläs
ning om kyrkan för föreningen 'Helsingestämman.61 Ungefär vid
samma tid ingick församlingen till Overintendentsämbetet med en
förfrågan om en reparation skulle kunna bekostas med statliga medel.
Overintendentsämbetet lät därefter Falkenberg göra ett åtgärds
förslag. Falkenberg uppskattade kostnaden för kyrkans iståndsättande till omkring 8.000 kronor. Församlingen tyckte sig emellertid en
dast ha möjlighet att bidra med 330 kronor, som skänkts till kyrkan
av föreningen 'Helsingestämman' för detta ändamål. Därför lät ÖIÄ
ärendet gå vidare till Ecklesiastikdepartementet, som i sin tur hem
ställde att Kungl. Maj:t skulle föreslå Riksdagen att anslå ett belopp
av 8.000 kronor. Propositionen bifölls, men på ett villkor. Anslaget
skulle beviljas enbart under förutsättning att äganderätten till kyr
kan, de övriga byggnaderna samt kyrkogårdsområdet överläts på sta
ten. Församlingen samtyckte till förslaget, men bad om fortsatt rätt
att använda kyrkan för gudstjänster. Det fick man, och samtidigt be
tonades att kyrkan även i framtiden enbart fick användas för kyrkliga
ändamål.
Händelsen är betecknande för den höga värdering Overintendents
ämbetet och Vitterhetsakademien gjorde av Trönö ödekyrka. Åsikten
att anläggningen var värd att bevara delade de också med de andra
remissinstanserna, domkapitlet i Uppsala och länsstyrelsen i Gävle
borgs län.62 Den kommande restaureringen, statsanslaget och statens
övertagande av kyrkan väckte uppmärksamhet i pressen på både lo
kal- och riksplan. Att en kulturhistoriskt värdefull kyrka inlöstes av
staten var ovanligt och hade bara skett vid ett fåtal tillfällen tidigare. I
samtliga fall hade det rört sig om kyrkor vars värde ansågs vara av en
dignitet högt utöver de vanliga sockenkyrkorna (se kapitel fyra).
Det är emellertid inte alls säkert att statens inlösande av Trönö på
något avgörande sätt inverkade på byggnadens fortsatta existens. I
socknen fanns inga planer på att riva k yrkan, så någon statlig rädd
ningsaktion var egentligen inte påkallad. Tvärtom fanns ett seriöst
syftande förslag på restaurering. Om inte staten hade gått in med
kapital, hade man nog funnit alternativa finansieringsvägar. Förslag
på sådana fanns.63 Däremot var det troligen statens förtjänst att
restaureringen kom till stånd så snabbt som nu skedde.
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Exteriör restaurering 1914-1915
Iståndsättandet av Trönö ödekyrka utfördes under åren 1914 och
1915. Arbetsledare var antikvarien Otto Janse från Vitterhetsakademien
och arkitekten Fredrik Falkenberg, som även hade upprättat restaure
ringsprogrammet. Som byggmästare verkade Thors-Erik Eriksson från
Skansen.64
Arbetet inleddes med att takkonstruktionen undersöktes av bygg
mästaren. Den befanns vara stabil, väl bibehållen och följaktligen inte
i behov av någon reparation. Därefter lades spåntaket om. Falkenberg
hade föreskrivit ekspån. Men byggmästare Eriksson, som hade prak
tisk erfarenhet av byggnadsvård i Nordiska Museets tjänst på Skan
sen, ansåg att det skulle bli alltför dyrt även i förhållande till materi
alets varaktighet och förespråkade istället furu. Erikssons anvisning
för hur spåntaket skulle läggas utgör ett gott exempel på hur sakkun
nigt och noggrannt reparationsarbetena utfördes. Han betonade att
konserveringen och den praktiska behandlingen av materialet, var det
som avgjorde takets hållbarhet och därmed livslängd. Spånen skulle
konserveras genom att kokas i j ärnvitriollösning eller allra helst i nå
gon hartshaltig olja. Ett väl genomhettat spån var oemottagligt för
svampangrepp och därmed skyddat från förruttnelse.
Vid själva läggningen var det viktigaste att spånen inte lades för
tätt, utan att man sörjde för god luftväxling och därmed snabb fuktavdunstning. Mellan varje spån skulle en så bred fog lämnas öppen,
att träet kunde svälla utan att kanterna vidrörde varandra. De fick
inte heller pressas för tätt mot underlaget, utan det skulle finnas en
luftspalt mellan lagren. Spånen skulle spikas så att spikhuvudet låg
fritt över ytan och därmed kunde utgöra stöd för det överliggande
spånlagret.
Efter det att spåntakets tjärstrykning avslutats, kom turen till öv
rigt trävirke. Takfotsinbrädningen, vindsluckorna och bräderna på taknocken lagades delvis med nytt virke. De dekorativt sågade vindskidor
na byttes ut mot nya, utformade som kopior av de gamla.
Stigluckorna och kyrkogårdsmuren renoverades enligt samma prin
ciper som kyrkan. Där tegelmurningen var skadad ersattes sönder
vittrade stenar med nya. Den östra kyrkogårdsporten hade stora sprick
or. Här fylldes sprickorna med cement eller cementblandat kalkbruk,
från grundens underkant och en bit uppåt. Däremot utfördes den
yttre fogstrykningen helt i k alkbruk. Luckornas spåntak lagades en
dast fläckvis, genom att nya spån stacks in där det behövdes, innan
taken slutligen tjärströks.
Vissa delar av den omkring 165 meter långa kyrkogårdsmuren hade
lagats på 1890-talet. Då hade vissa raserade partier lagts om, men inte
i b ruk utan i kallmur. Där, och på flera andra ställen, hade nu stenar
rasat ned. Dessa delar murades upp. Övriga murdelar bättrades efter
behov. Därpå avtäcktes murkrönet med ett sadeltak av bräder som
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T.v. Klockstapeln vidTrönö
gamla kyrka, daterad till 1500talet. Från tiden före restaure
ringen.
T.h. Klockstapeln efter ThorsErik Erikssons restaurering,
som varit genomgripande, men
skett med stor respekt för det
autentiska byggnadsverket.
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tjärades. Den östra delen av muren, som var av senare datum, lämna
des däremot utan täckning.
Klockstapeln måste genomgå en ganska genomgripande reparation.
För detta ändamål gjorde arkitekten Ragnar Hjorth uppmätningsrit
ningar.65 Restaureringsarbetet utfördes av Thors-Erik Erikson. Vid
Eriksons undersökning av stapeln, visade det sig att Falkenberg missbe
dömt dess kondition. Virket var på vissa ställen svårt angripet av röta.
De konstruktivt viktigaste delarna, de resta stolparna, var så skadade
att de måste avlägsnas. Detta innebar att det blev nödvändigt att plocka
ned klockstapeln bit för bit, för att ersätta stolparna med nya stockar
av samma dimension. Vindskidorna och övriga konturskurna bräder,
liksom takkammarna med genombruten ornering, ersattes med trog
na kopior.66
I kyrkorummet inskränkte sig reparationerna till det allra nödvän
digaste. Sprickor i valven lagades. Fönsterbågarna kompletterades där
så krävdes med nya blyinfattningar och nytt glas. Även bänkarna och
läktarna sågs över. På den övre läktaren samlade restauratorerna ihop
diverse inventarier. Där fanns inte mindre än 31 skulpterade föremål,
bland dem delar från predikstolen och från ett altarskåp. Där låg en
vindflöjel, fem inramade brev samt föremål och papper från sakristi
an. Även i klockstapeln lades vissa fragment undan.67
Under Otto Janses ledning genomfördes en undersökning under
golvet i augusti 1915. Genom grävningar kunde de äldre grundmu
rarnas lägen fastställas. I samband med detta besöktes kyrkan av

riksantikvarien Bernhard Salin, ärkebiskopen Nathan Söderblom och
hans goda vänner Emma och Anders Zorn. Eftersom Trönö tillhörde
Uppsala ärkestift hörde det visserligen till Söderbloms ämbetsåtaganden att hålla sig informerad om restaureringen. Men det är uppenbart
att hans intresse även låg på det personliga planet. Nathan Söderblom
var nämligen född i Trönö prästgård 1866 och son till komministern
Jonas Söderblom.
Söderbloms engagemang hade redan då tagit sig konkret uttryck.
De 8.000 kronor som staten anslagit till restaureringen hade visade
sig vara otillräckligt. Vissa merkostnader hade tillkommit utöver det
som budgeterats, framför allt därför att klockstapelns reparation bli
vit dyrare än beräknat. På hösten 1914 saknades omkring 1.000 kro
nor.68 För att restaureringen skulle kunna fullbordas, skänkte ärke
biskopen Nathan Söderblom ett belopp av 900 kronor.69 Det är osä
kert om pengarna var hans privata, eller om det var medel som in
samlats för ändamålet. Hur som helst kan man se donationen som ett
ställningstagande för restaureringsprojektet.

Interiör restaurering 1920
År 1919 kom Erik Salvén till Trönö för att in
ventera församlingens föremålsbestånd. I samar
bete med församlingens komminister Åke Gunnard upprättade han då ett program för iordning
ställande av kyrkorummet. I förslaget ingick att
de föremål som fanns deponerade i Enånger kyr
komuseum skulle återföras (se s. 67).70
Komministern Åke Gunnard var såväl intres
serad som handlingskraftig och startade genast
en insamling. På hans förslag beslutade kyrkorå
det i mars 1919 att inhämta Vitterhetsakade
miens tillstånd att återfå kyrkans inventarier från
Enånger. Samtidigt begärde man att få utföra
återställandet av interiören under ledning av
Salvén eller någon annan kunnig person, samt
att lämplig konservator skulle utses.71 Förslaget
mötte inga invändningar, utan tillstyrktes av både
Vitterhetsakademien och domkapitlet genom
ärkebiskopen Nathan Söderblom.72 Kyrkorådet
förband sig också att förskottera kontanta medel
till restaureringen, till dess tillräckligt med pengar
samlats in.73
Något restaureringsprogram har inte åter
funnits, men Salvén har själv i olika samman-

Triumfkrucifixet från Trönö till
vänster, i Enångers kyrkomuse
um.
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Interiör avTrönö gamla kyrka
efter restaureringen. Altartav
lan av von Cöln är återuppsatt
på sin ursprungliga plats och
triumfkrucifixet hänger på
norra muren.Till höger om
korfönstret Haaken Gullesons
altarskåp med S:ta Katarina av
Vadstena och S:t Lars.

hang redogjort för vilka åtgärder som utfördes.74 Till konservator ut
sågs Charles Ernsten. Arbetet gick till så att kyrkan och klockstapeln
genomletades och de föremål och fragment som hittades samlades
ihop. Fjorton föremål fördes tillbaka från kyrkomuseet i Enånger 1920.
Bland dem ett stort triumfkrucifix och några andra medeltida trä
skulpturer. Föremålen konserverades, men eftersom det inte gjordes
någon dokumentation av konservatorns arbete, är det svårt att bilda
sig en uppfattning om hans arbetsmetod. Det verkar dock som om
han, naturligtvis i samråd med Salvén, tog sig ganska stora friheter då
det gällde att skapa helhetslösningar av befintliga lösa delar. Det tyd
ligaste exemplet på detta är det stora helgonskåpet.75
Salvén hittade skåpets sidostycken samt baldakinfragment i ett flertal
lösa bitar i k lockstapeln, där de lagts undan vid den föregående res
taureringen. Ett nytt ryggstycke samt underdel och mellanbräde till
verkades. Åtta medeltidsskulpturer placerades därefter in, trots att de
förmodligen aldrig tillhört detta skåp och dessutom inte var en en
hetlig serie. Två av skulpturerna avvek från de andra, både till utseen
de och utförande. Det restauratorerna gjorde var alltså inte en rekon
struktion i ordets egentliga bemärkelse. Detta var Salvén på intet sätt
omedveten om. Snarare var det så, att de utifrån det befintliga mate
rialet försökte sammanställa ett skåp, inte som de trodde att det sett
ut, utan som det hade kunnats ut. Målet var att ställa ut och visa det
som fanns, i en så trovärdig inramning som möjligt.
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När inventarierna kompletterades med nytillverkade träsniderier,
märktes de nya delarna med årtal på ett ej synligt ställe. Det var alltså
inte meningen att föremålen skulle uppfattas som autentiska. En in
tresserad betraktare skulle utan problem kunna skilja nytillskott från
ursprungliga delar.
Efter Salvéns anvisningar placerades inventarierna ut i kyrkorum
met. Altartavlan återuppsattes över altaret, så att den täckte nedre
delen av fönstret. Den framställning av Yttersta domen som suttit ovan
för, placerades istället på södra sidan om altaret på korväggen. Man
ville uppenbarligen inte täcka över korfönstret helt. Under målning
en placerades ett helgonskåp.
Triumfkrucifixet sattes upp på nordväggen. Övriga inventarier ställ
des ut på olika ställen i kyrkorummet. Syftet var inte heller nu att
återskapa ett rum som funnits tidigare. Istället fanns en pedagogisk
strävan. Restauratorerna ville visa allt som fanns att visa. Att resulta
tet blev ett bitvis ganska belamrat kyrkorum bekymrade man sig inte
om.
Däremot gjordes inga försök att knacka fram de målningar som
Salvén ansåg fanns dolda under putsen. Orsaken är okänd. Förmod
ligen skulle det ha blivit alltför dyrbart. Ett friläggande av målningar
na fanns i alla fall på Salvéns önskelista. Han tyckte att målningarna
skulle ha blivit "ett icke obetydligt plus för interiören".76
Som kronan på restaureringsverket sattes den gamla kyrktuppen
upp på taknocken. Den hade då inte prytt sin plats på 75 år. Den
hade blåst ned från taket vid 1800-talets mitt och därefter fört en
kringflyttande tillvaro. En period hade den suttit i flaggstången på
kyrkogården i Glamsta, en annan hade den funnits på en gård i Wij

Trönö gamla kyrka efter slut
förd restaurering. Efter 75 år
pryder kyrktuppen åter sin
plats på taknocken.

by. Salven själv har återgett historien om kyrktuppens öde i den skrift
om kyrkan som han författade samma årJ7 Troligen var det också
han som ombesörjde tuppens hemflyttning.
Restaureringens andra etapp, som alltså utfördes sommaren 1920,
kostade inte mer än drygt 1.000 kronor. Den bekostades till över
vägande del av insamlade medel och de inträdesavgifter man tog till
kyrkan. Vidare såldes fotografier som souvenirer och en konsert hölls,
där behållningen gick till ödekyrkan.78

Epilog
"En högsommardag med strålande söndagssol var det åter festlig an
dakt i den lilla kyrkan."79 Den togs i bruk efter avslutad restaurering
sommaren 1920, men återinvigdes inte, som de flesta andra restaure
rade ödekyrkorna. Salvén har beskrivit högtidstillfället och man får
anta att han hade ett ord med i laget när det gällde att utforma guds
tjänsten. Hans yttrande lägger en liten pusselbit till förståelsen av vad
man egentligen ville åstadkomma med restaureringarna.
Erik Salvén beskriver hur man denna vackra dag såg ljusskimret
leka kring det gyllene helgonskåpet med bilden av Katarina, hur so
len glittrade i h ennes krona och i d et genombrutna baldakinverket.
Scenen tedde sig då för Trönöborna på samma sätt som den gjorde
för deras förfäder vid 1500-talets början. Han anser alltså att den
historiska kontinuiteten lägger en extra dimension till kyrkobesökar
nas upplevelse av det ur kulturhistorisk synpunkt så intressanta kyr
korummet.
Men Salvén är inte bara vetenskapsman och kulturvårdare. Han är
också en troende kristen som vill verka för ett vackrare och mer stäm
ningsfullt sätt att fira gudstjänst.
Vad som tyvärr alltför ofta saknas vid våra nutida gudstjänster är
just stämning, och om sådan i någon mån kan vinnas med så
enkla medel, varför då icke begagna sig därav? Gud bor framför
allt i det sköna.80
Salvén fortsätter: varför inte ställa levande ljus i ga mla vackra tenn
ljusstakar på altaret? - "lika lutherskt som något annat".81 Förutom
dessa ljus som tydligen var så okonventionella att dess renlärighet
måste försvaras, var kyrkan smyckad med grönska och blomster. Mel
lan pyramidernas toppar och de främsta bänkradernas hörnpartier
hängde björkgirlander, smyckade med kransar av blåklint och chrysantemum. I koret stod späda björkar - "det tillhör varje gammal
svensk landskyrka sommartid".82 I det genombrutna krönet på präst
gårdsbänken var prästkragar inflätade och framför vissa medeltids
skulpturer stod utvalda ängsblommor - "för att påvisa ett med avse
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ende på namnen kulturhistoriskt intressant arv från medeltiden".83
Där stod Sankt Johannesört, Hypericum qvadrangulum, och Jungfru
Marie hand, Orchis maculata.
Och med tillfredsställelse konstaterade Salvén att vissa kyrkobesö
kare var iförda folkdräkt.
Så ha då Trönöborna på frivillighetens väg vetat taga vård om sitt
gamla minnesmärke — ett vackert bevis på den kärlek de nu hysa
till sina fäders kyrka.84
Den 23 december 1926 ställdes Trönö ödekyrka, klockstapel, kyrko
gård, mur och stigluckor under Vitterhetsakademiens vård och för
valtning. Trots att anläggningen varit statlig egendom sedan 1913 hade
det inte skett tidigare. Det berodde förmodligen på ett rent förbiseen
de. Misstaget uppdagades emellertid när församlingen begärde peng
ar för att tjärstryka kyrkans tak.85
Redan från 1924 fanns en överuppsyningsman som tillsatts av riks
antikvarieämbetet. Det fanns även kyrkvaktare utsedd, blygsamt men
dock arvoderad. Han hade tidvis provision på intäkterna, det vill säga
biljettförsäljningen. Anda fram till 1966 togs entréavgift av besökar
na. Kyrkan underhölls kontinuerligt. 1930 utfördes vissa restaure
ringsarbeten. Bland annat ommurades den del av bogårdsmuren som
tidigare enbart lagts som kallmur.86
Till minnet av Nathan Söderblom, som avled 1931, uppsattes en
ny klocka i stapeln på 70-årsdagen av hans födelse den 15 januari
1936. Det var Gästrike-Hälsinglands hembygdsförbund som på det
ta sätt ville hedra församlingens store son. Eftersom Vitterhetsakade
mien ägde kyrkan, erbjöd sig hembygdsförbundet att skänka klockan
till den. Men akademien ansåg att församlingen skulle äga klockan
och gav dem tillstånd att sätta upp den i stapeln. Klockan gjöts med
en minnestext som avslutades med ett citat. Det var Nathan Söder
bloms egna ord: "Gud är till, outgrundlig, men vår enda tillflykt".87

115

ALNO I MEDELPAD

Alnö gamla kyrka omkring
sekelskiftet.
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Alnö gamla kyrka är en av Norrlands få bevarade medeltidskyrkor
med långhus och smalare, rakslutet kor.1 Kyrkan ligger på Alnön ut
anför Sundsvall i Medelpad. Byggnadens planform, med en smalare
korutbyggnad som ansluter till ett långhus, anses vara ursprunglig.
Planfiguren är något oregelbunden, men dess största utvändiga mått
är 20,5x11 meter, varav korets längd är 7,5 meter.
Kyrkan har daterats till första delen av 1200-talet. Dateringen grun
dar sig förutom på själva planen även på den ursprungliga ingångs
portalen, som har en svagt konvergerande form.2 I församlingens ägo
finns en unik romansk dopfunt i t rä.3 Söder om kyrkan står grund
murarna av en kvadratisk byggnad, möjligen en ruinerad kastal. Den
har ansetts vara äldre än själva kyrkan.4
Till kyrkans grundplan fogades i slutet av medeltiden en sakristia
norr om koret och ett vapenhus söder om långhuset. I interiören slogs
stjärnvalv på ömse sidor om den kraftiga triumfbågen. Ungefär samtidigt bör de ursprungliga fönstren ha förstorats och fått en spetsbågig form. I sakristian byggdes ett enklare kryssvalv. Valven i kyrko

rummet samt väggarna försågs med kalkmålningar.5 Under 1600talet och större delen av 1700-talet verkar byggnaden ha stått i stort
sett oförändrad. Inredningen tillfördes en predikstol 1656.6 Vissa be
varade inredningsdetaljer tyder på att då tillkom även en bänkin
redning liksom en läktare.
Efter 1700-talets mitt påbörjades den största omdaningsperioden
i kyrkans byggnadshistoria. Vid okänd tidpunkt murades korportalen
igen. Det första kända ingreppet i murverket sedan medeltiden gjor
des 1755. Då upptogs ett fönster mot norr. Övriga fönster förstora
des till nuvarande storlek 1779. I sakristian öppnades ett fönster i
norr, medan en öppning mot öster sattes igen.
Ombyggnaden inleddes redan året före, 1778. För att vinna större
utrymme i k yrkan murades då sydportalen igen. Där utgångspassa
gen förut upptagit plats, kunde man därefter sätta in ytterligare ett
par bänkrader. Som ersättning tillkom en dörr i mittgångens för
längning mot väster.7 Utanför byggdes ett nytt vapenhus av trä.
Predikstolen flyttades från sin plats vid korets nordmur nära triumfAlnö gamla kyrkas interiör
före restaureringen. I k oret
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predikstolen från 1656 och på
altaret det illa m edfarna med
eltida altarskåpet. Korvalvets
målningar har bevarats, till
skillnad från väggarnas som
kalkats över.
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bågen, för att i sin tur lämna utrymme för ytterligare bänkplatser.
Den placerades istället på norra sidan av altaret.
Interiörens utseende förändrades på ett för tiden karaktäristiskt sätt
genom att väggmålningarna, som skadats när fönstren förstorades,
kalkades över. Valvens målningar sparades däremot. Kyrkointeriören
fick i samband med att rummet möblerades om en delvis ny inred
ning. Men i motsats till vad som åstadkoms i många andra norrländ
ska medeltidskyrkor under 1700-talet, var det här inte frågan om nå
gon storslagen omgestaltning av kyrkorummet. Endast de nöd
vändigaste nyanskaffningarna gjordes. En ny altarring tillkom. Ny
bänkinredning och åtminstone den nedre läktaren i vä ster byggdes.
Men den gamla 1600-talspredikstolen var även framgent interiörens
mest påkostade inredningsföremål. Och någon ny altaruppsats till
verkades inte. De medeltida inventarierna, triumfkrucifixet, tillskri
vet Haaken Gulleson, altarskåpet och övriga träskulpturer, bland dem
en skadad St. Mikael från 1200-talet, prydde även i fortsättningen
kyrkorummet.8

Kyrkobyggnadsdiskussioner
Under senare delen av 1700-talet och under 1800-talets första hälft
verkar kyrkan i stort sett inte ha påkostats något underhåll alls. I flera
decennier framförde församlingsborna då och då synpunkter på kyr
kogårdens byggnader. Bogårdsmuren borde repareras och täckas. Stigluckan skulle rivas och ersättas av vad man kallade "pelartorn", tydli
gen breda pelare som skulle stå på ömse sidor av ingångsöppningen i
muren. Dessutom behövde klockstapeln tjäras. Men inget av detta
utfördes.9
Själva kyrkobyggnaden verkar däremot till följd av 1700-talets re
parationer ha varit i förhållandevis gott skick. Vid en sockenstämma
1812 föreslogs att kyrkans östra gavel skulle kalkas. Stämman ansåg
då att man skulle ta tillfället i akt och kalkslå hela byggnaden.10 Men
med detta fick saken bero. Protokollen tiger därom, men sannolikt
uppstod nu diskussion om vilka åtgärder som skulle vidtas på längre
sikt. Tre år senare föreslogs nämligen en utbyggnad av kyrkan. Försla
get tillbakavisades av majoriteten, som ansåg att socknens ekonomis
ka tillgångar skulle sparas, för att i framtiden användas för att bygga
en ny kyrka.
Frågan om kalkslagning kvarstod dock olöst. Det ansågs vara ett
arbete som oundgängligen måste utföras.11 Därför lät man byggmäs
taren Simon Geting d.ä. från Högsjö i Å ngermanland upprätta ett
kostnadsförslag 1816.12 Men när han förklarade för församlingen, att
det inte på något sätt äventyrade murarnas stabilitet att låta dem stå
utan puts, så beslutade man att låta bli att åtgärda kalkputsen. På så
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sätt kunde kyrko kassan "både besparas och förökas".13 För att i fram
tiden kunna utföra mer kostnadskrävande projekt, lät man alltså kyr
kans underhåll stå tillbaka.
Fastän det inte nämns förrän i ett senare skede, är det otvivelaktigt
att diskussionen föranletts av att kyrkan var för trång. Församlingens
befolkningsutveckling kan följas tillbaka till 1749, då det bodde 534
personer på Alnön. År 1810 var siffran 667, och vid sekelmitten hade
invånarantalet stigit till 950 personer.14 Så långt en tämligen måttlig
ökning. Det fanns heller ingen möjlighet att förutse den senare befolk
ningsexplosion. Eftersom det fanns mycket begränsade möjligheter
till nyodling på Alnön, gjordes den prognosen att folkökningen skul
le bli obetydlig.15 Men det var utrymmesbrist i kyrkan och dessutom
mörkt, särskilt i de västra delarna av rummet, där läktarna fanns. Därför
föreslogs att läktarna skulle utvidgas, fler bänkar sättas in och ytterli
gare ett eller ett par fönster tas upp.
Den försiktighet med vilken man behandlade detta ärende är
karaktäristisk för församlingen. I Alnö socken togs inga förhastade
beslut och även om man tog beslut, så fanns det inga garantier för att
de förverkligades. Så var det i denna fråga. Det problem som redan
varit aktuellt i ett decennium definierades av sockenstämman först
1827. Året därpå fanns långt gående planer på en reparation. Av okänd
anledning blev den aldrig av.16
År 1850 togs frågan om att bygga ny kyrka upp på allvar för första
gången. Det skedde vid biskop Israel Bergmans visitation. Vid kyrko
besiktningen ansågs kyrkan vara i ganska gott skick, men för liten för
församlingens behov och för mörk. Därför ansåg biskopen att för
samlingen var i behov av ett "rymligare och Herranom värdigare tem
pel".17
Det blev kontraktsprosten Joseph Backlunds uppgift att förmå de
motsträviga sockenmännen att förverkliga biskopens, och sin egen,
önskan om en ny kyrka. Backlund var kyrkoherde i Skön, som under
denna tid var moderförsamling för både Alnö och Timrå. Samma år
som biskopsvisitationen, 1850, stod Sköns nya kyrka färdig, efter år
av segslitna strider. Men Backlund, som omvittnas ha varit en synner
ligen viljestark man, verkar utan tvekan ha tagit sig verket an att för
må även Alnö församling att bygga ny kyrka.18
Joseph Backlund var ordförande på sockenstämmorna och skrev
de protokoll som berättar om hur kyrkobyggnadsärendet framskred.
Hans stil är kortfattad och till synes objektiv. Men det är ofrånkom
ligt att det var han som hade tolkningsföreträde och därför kunde
välja att lägga ut texten omkring sina egna argument och bortse från
andras. I stridens hetta förekom dessutom beskyllningar om att han
skulle ha förfalskat protokoll. Det är omöjligt att avgöra om så var
fallet. Men han hade i alla fall för vana, att efter stämmans slut göra
tillägg till protokollet när han renskrev det. Inte direkt förfalskning,
men ett ganska okonventionellt sätt som tyder på ett visst självsvåld.
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Detta gör det svårt att värdera hans insats och sockenförsamlingens
inställning till byggandet. Klart är emellertid att Backlund hade en
ovanligt pådrivande roll, medan sockenborna var mer avvaktande.
Hans sätt att driva frågan var handlingskraftigt, men inte särskilt
smidigt. Han hamnade till slut i direkt konfrontation med försam
lingen och vissa sockenstämmor framstår, trots protokollens fåordiga
annotationer, som tumultartade drabbningar. Hårda diskussioner och
högljudda ordväxlingar hörde till ordningen. Alla beslut överklagades
till högre instanser, till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet och
därefter till Kungl. Maj:t och Kammarkollegium.
När detta öppna motstånd visade sig otillräckligt tog församlingen,
eller åtminstone vissa sockenmän, till en förhalningsmetod. Alla för
slag bemöttes systematiskt med protester och invändningar. Man ne
kade att besvara Backlunds frågor och det förekom att man lämnade
sockenstämman i protest. Ibland vägrade man helt enkelt att votera.
Det förekom till och med att personer som röstat för den gamla plat
sen, senare undertecknade överklagandet av samma beslut, enbart för
att ärendet skulle fördröjas.19 Att det överhuvudtaget blev något kyrko
bygge är häpnadsväckande och får nog helt och hållet tillskrivas Jo
seph Backlunds järnvilja.
Det var vid en sockenstämman i december 1850 som Backlund
tog upp frågan om nybygge.20 Han förklarade då att ett kyrkobygge
var ett projekt som krävde flera års förberedelser. Men eftersom det
ryktades att vissa he mmansägare ville flytta kyrkplatsen till Vi, som
låg ungefär en halvmil söderut, ville prosten redan nu göra för
samlingen uppmärksam på vilka extra kostnader och svårigheter det
ta skulle medföra.
Att Backlund inledde med att ta upp just frågan om kyrkplats får
väl tillskrivas både hans erfarenhet och hans intuition. Säkerligen in
såg han att det var just denna som kunde bli en stridsfråga. Men det
kan heller inte uteslutas att hans provokativa sätt bidrog till motsätt
ningarna. Hans försök att övertala församlingen att hålla fast vid den
gamla platsen lyckades hur som helst inte.
Tre veckor därefter sammanträdde stämman på nytt. Då inledde
prosten med att "3ne gånger" ställa frågan "om de voro ense om be
hållande av gamla platsen vid blivande kyrkobyggnad".21 Innan för
samlingen ens fått ta ställning till frågan om ny kyrka skulle byggas,
avkrävdes de alltså ett svar på var den skulle byggas.
Men Backlund mötte ett massivt motstånd. Ingen ville ge ett enty
digt svar på frågan. Vissa ansåg att man inte alls behövde ny kyrka.
Andra att byggandet kunde anstå i ytterligare ett trettiotal år. N ågra
anförde att för att kunna ta ställning, måste man först undersöka om
det fanns några lämpligare platser. Alla protester viftades bort. Åbero
pande biskopens anmaning till kyrkobygge, menade Backlund, att
man ännu inte behövde ta ställning till när bygget skulle företas. Det
kunde vänta till våren 1855. Men att frågan om kyrkplats borde av
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göras redan nu insisterade han på. Diskussionen fortsatte och argu
menten för och emot radades upp utan att riktigt sorteras.
Å ena sidan kunde den gamla kyrkan brukas som gudstjänstlokal
under byggnadstiden, å andra sidan kunde man låta den förse kyrkobygget med sten. Å ena sidan vore det bäst att bygga på den gamla
kyrkans plats, då skulle man fortfarande kunna använda den gamla
muren och begravningsplatsen. Å andra sidan var platsen vid klock
stapeln högre belägen. Trots prostens envishet och en påbörjad vote
ring, måste avgörandet ändå uppskjutas. Församlingen markerade sin
ståndpunkt genom att vägra rösta.22
De följande årens protokoll, besvärsskrivelser, förklaringsskrivelser
och resolutioner ger en intressant inblick i hur tidens sockensjälvstyre
fungerade i praktiken. I detta sammanhang får vi emellertid nöja oss
med att granska argumenten utifrån frågeställningen om vilka fakto
rer som påverkade kyrkans lokalisering.23
Det övergripande kravet var ett slags rättvisekrav. Kyrkan skulle stå
mitt i socknen. Men det kunde vara både i socknens geografiska mitt
och mitt i det befolkningstätaste området. Därför blev det en tolk
ningsfråga. Principen torde ha varit att det största möjliga antalet sock
enbor skulle ha kortast möjliga väg till kyrkan. Därnäst kom kravet
på att kostnaderna för att tillfredställa rättvisan inte fick bli för höga.
Även om kyrkan skulle ha legat mer centralt i Vi, så omöjliggjordes
flyttningen i mångas uppfattning av de merkostnader som detta skul
le medföra.24
Vid val av byggnadsplats var det flera faktorer som spelade in. Att
erhålla mark var inget problem, vilket ställe man än valde. Hemmans
ägarna var villiga att fritt upplåta marken. Uppenbarligen var den
olämplig för odling. Grundförhållandena var däremot viktiga. Vid två
tillfällen gjordes undersökningar av de alternativa byggnadsplatserna,
1851 av kyrkobyggnadsgesällen Peter Norin, son till mästaren Jacob
Norin, och påföljande år av byggmästaren Joh. Ant. Åkerlund från
Härnösand.25 Båda ansåg att det fanns tillfredsställande grundförhåll
anden på båda platserna.
Den utsikt som platsen kunde erbjuda tillskrevs en avgörande be
tydelse. En kyrka skulle placeras på en höjd så att man hade fri sikt
över dess omgivningar, men naturligtvis även så att kyrkan syntes vida
omkring. Också Backlund, som även medverkade vid valet av kyrkplats i Skön och Njurunda, var mycket intresserad av kyrkornas place
ring i landskapet. Han ansåg att byggnadernas estetiska verkan var
utomordentligt viktig. Kyrkan skulle dominera landskapsbilden och
kunna skönjas på mycket långt håll.26 Kanske var det detta som gjor
de att prosten intog en sådan obeveklig ståndpunkt i fråga om valet
av kyrkplats.
Om man enbart ser till resultatet av de två voteringar som verkli
gen hölls, verkar det som om majoriteten av församlingsborna var
överens med Backlund om att den nya kyrkan skulle byggas p å den
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gamla kyrkplatsen. Första gången, den 25 maj 1851, avgavs röster för
312 mål för gamla platsen. För Vi avgavs rö ster för 141 mål. Andra
gången, 20 augusti 1854, röstade ett antal personer motsvarande 379
3/8 mål för gamla platsen och 189 17/14 för Vi.27
Men om man även tar hänsyn till de förhållanden som rådde på
stämmorna, blir frågan mer komplicerad än så. Den första omröst
ningen genomdrevs av prosten, mot sockenmännens vilja. Efter över
klaganden och besvär kunde Kungl. Maj:t och Kammarkollegium ett
par år senare fastställa Kungl. Befallningshavandes beslut att en ny
votering måste genomföras.
Den kom alltså till stånd 1854, men under tumultartade förhållan
den. Bråk uppstod omkring vissa fu llmakters giltighet och Vi-förespråkarna ville skjuta upp omröstningen. Det ville inte motståndarna,
så voteringen genomfördes, trots att ett okänt antal personer redan
lämnat stämman i protest. De ansåg att ordföranden Backlund var
orättvis och partisk i ärendet. Efter ytterligare en följd av överklagan
den fastställdes sockenstämmans beslut. Kyrkan skulle byggas på den
gamla kyrkplatsen. Återstod bara att besluta exakt var.
Men motsättningarna kvarstod och i oktober 1857 förklarade pro
sten "att han, ehuru ogerna, funne sig föranlåten, att begagna lagen,
då evangelium icke ville förslå".28 Den lag han syftade på var kyrko
lagens kapitel 26 § 8, som enligt prosten var "af innehåll att så snart
någon Socken visar tröghet, så skall sådant angifvas hos Biskopen och
konsistorium samt Konungens Befallningshafvande, som, efter Sock
nens hörande, föreskrifver tid, inom hvilken byggnaden bör vara fär
dig och fullbordad".29
Två gånger vägrade församlingen därefter att rösta om byggnads
plats. Däremot fattade man, utanför stämman, beslut om att låta en
deputation utse en annan plats. Men stämmans tidigare beslut att
bygga på den gamla platsen var fastställt av Kungl. Maj:t och Back
lund såg det som sin uppgift att driva igenom beslutet. Inför det tred
je omröstningsförsöket hade han infordrat en resolution från Kungl.
Befallningshavande i l änet. Den resolverade att Backlund nu skulle
anteckna namnen på dem som vägrade att efterfölja den kungliga
föreskriften. Sedan skulle lagliga åtgärder vidtas mot dessa.
Vid det här laget har Backlund nästan hela stämman emot sig. När
omröstningen genomförs, avges bara röster för 17 mål, alla för plat
sen vid klockstapeln. Övriga sockenmän vägrar att votera. Istället för
att ogiltigförklara voteringen, förklarar då prosten, att frågan därmed
är avgjord. Protester bemöter han genom att ställa saken på sin spets.
Tre gånger upprepar han frågan, om där finns någon som vägrar, men
den besvaras med ett enhälligt nej.
Församlingen har nu drivits till en punkt, där det inte finns någon
återvändo. Där finns ingen som vägrar att efterfölja ett kungligt be
slut. Däremot anser man att det låga röstdeltagandet avspeglar opini
onen inom församlingen, och att beslutsgången därmed borde ta en
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annan riktning. Det anser inte Joseph Backlund. Han tolkar lagen
bokstavligt och menar tvärtom, att eftersom alla röster avgetts till
förmån för samma plats, finns heller ingen anledning för någon att
överklaga beslutet.30
Efter ytterligare besvärsskrivelser fastställdes beslutet av Kungl.
Befallningshavande den 16 december 1858 och året därpå av Kungl.
Kammarkollegium. Därefter var alla vägar till överklagande prövade
och motståndet ebbade ut. Byggnadsplats utsågs vid en häradssyn 1860
och vid påföljande sockenstämma valdes byggmästare.31

De nya kyrkorna
Den nya församlingskyrkan placerades på andra sidan landsvägen, på
den höjd ovanför den gamla kyrkan, där klockstapeln stod. Den
byggdes 1861-62 av byggmästaren J.P. Björn.32 Kyrkan är försvun
nen sedan 1888, men dess utseende framgår av såväl ritningarna som
fotografier. Byggnaden var av en enkel nyklassicistisk typ, som helt
anslöt till rådande konvention. Det var en rektangulär salkyrka i sten,
med rakslutet kor och bakom koret en utbyggnad för sakristia. På
motsatt kortsida fanns ett torn med spira. Den var symmetriskt uppbyggd med betonad längdriktning. Interiörens blickfång var predik
stolen som var placerad i en nisch ovanför altaret. I kyrkan fanns sitt
plats för 700 personer.33
Byggnadsritningarna kom från Overintendentsämbetet i Stock
holm, där de utförts av arkitekten Ludvig Hawerman 1857.34 Några
äldre förslagsritningar finns inte bevarade. Men det är känt att för
samlingen sände in en kopia av ritningen till moderförsamlingen Sköns
nya kyrka till Overintendentsämbetet. Särskilt moderkyrkans korge
staltning med altarpredikstol tilltalade dem. En församlingsbo hade
också sett Ytterlännäs nya kyrka i Ångermanland, så sockenstämman
uppmanade Overintendentsämbetet att även ta denna kyrkas utseen
de i beaktande. Efter att ha pekat ut önskvärda förebilder, överlämna
de man däremot själva utformandet av ritningarna till Overinten
dentsämbetet. När förslags ritningen uppvisades i stämman uppstod
diskussion om tornets utformning. Samtalet gällde emellertid inte
det estetiska uttrycket, utan hur spiran skulle klara blåsväder.35
Kyrkan fick en ny, klassicistisk inredning. De dyrbaraste inventari
erna, som exempelvis silvret och skrudarna, flyttades över från den
gamla kyrkan.36 I övrigt verkar inga gamla inredningsföremål ha åter
använts. Alla fasta inventarier blev kvar i ödekyrkan.
Efter att ha tagit del av protokollens ständiga resonerande om alla
upptänkliga detaljer gällande uppförandet av mellankyrkan, förvånar
det en nutida läsare, att frågan om den gamla kyrkans varande eller
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icke varande överhuvudtaget inte tas upp. Jämfört med den noggrann
het med vilken allting annat behandlades, så verkar det nästan osan
nolikt att någonting lämnades åt slumpen. Men den gamla kyrkan
tycks faktiskt ha blivit kvar bara för att det blev så.
Förmodligen användes den som församlingshus under byggnadsti
den. Därefter fick den sannolikt stå kvar därför att den gamla kyrkogår
den även i fortsättningen användes som begravningsplats, i ytterliga
re ett tiotal år.37
1800-talskyrkan brann ner bara ett par decennier senare, den 24
maj 1888. Från en brand vid Nyviks sågverk på Alnön, spred sig gnis
tor och eldflagor över en stor del av ön. Elden fick fäste i kyrkans
torra spåntak och byggnaden totalförstördes på ett par timmar. Bran
den innebar att "församlingens gamla ärevördiga tempel", som nu
stått övergivet i 25 år, åter togs i b ruk.38 Vissa reparationer utfördes.
Det rörde sig förmodligen enbart om återgärder som krävdes för att
återställa ödekyrkan i brukbart skick. Församlingen räknade med att
snarast möjligt återuppbygga kyrkan.
Redan tre dagar efter branden tillsattes en kyrkobyggnadskommitté.
Dess första uppgift var att undersöka om det gick att använda den
nedbrunna kyrkans kvarstående murar och grund. En lokal byggmäs
tare C.H. Hallström dömde ut dem efter en besiktning.39
Församlingen var medveten om Overintendentsämbetets skyldig
het att kostnadsfritt bistå med arkitektritat förslag till ny kyrka. Men
för att kunna utföra det uppdraget ansåg man det nödvändigt att
arkitekten i fråga fick möjlighet att besiktiga kyrkplatsen och lära känna
de lokala förhållandena. Därför beslöt kyrkostämman att begära att
en av ämbetets arkitekter sändes till orten för att rådgöra med försam
lingen. Församlingen skulle själva bekosta rese- och traktamentsersättning. Samtidigt sökte man tillstånd att bygga upp kyrkan efter
de gamla ritningarna.40
Efter arkitekten Ferdinand Bobergs besök på orten ett par veckor
senare, beslutade kyrkostämman att ny kyrka skulle byggas. Beslutet
var inte enhälligt. En liten minoritet ville tills vidare vänta med byg
get och några enstaka personer ville inte ha något nybygge alls. Boberg
hade klargjort för församlingen att det inte fanns någon möjlighet att
använda de gamla ritningarna.41 Det blev istället han själv som upp
rättade nya förslagsritningar.
När kommittén tillsattes trodde man uppenbarligen på en snabb
lösning av kyrkobyggnadsfrågan. Istället bjöds man på en repris av
den konflikt om kyrkans lokalisering som föregått det förra kyrkbygget.42 Den varade denna gång i sju år. Det slutgiltiga resultatet blev
dock att kyrkan skulle återuppföras på den gamla platsen.43
Litet vid sidan av denna diskussion föreslogs i januari samma år ett
alternativ till nybygge. Stadsarkitekten i Sundsvall, Gustaf Hermans
son, hade "på anmodan" gjort ritningar för reparation och tillbygg
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nad av den gamla kyrkan.44 På vems uppdrag det skedde är oklart.
Att församlingen inte var uppdragsgivare framgår av att det senare
ifrågasattes vem som skulle betala arkitektens arvode.45 Det ligger
dock nära till hands att anta att initiativtagare var den relativt nytillträdde kyrkoherden A.J. Blix. Denne hade redan 1888, då som kom
minister i församlingen, utverkat kyrkostämmans tillstånd att få un
dersöka grundförhållandena vid gamla kyrkan.46
Intresset för förslaget var dock måttligt i kyrkostämman.47 En an
ledning till detta torde ha varit socknens demografiska utveckling. På
1860-talet, när mellankyrkan byggdes, hade Alnö församling drygt
1.100 invånare. Därefter var ökningen närmast explosionsartad. På
fyrtio år mer än sexdubblades befolkningen, så att den vid sekelskiftet
uppgick till över 6.800 personer. Orsaken var att stora delar av såg
verksindustrin som efter sekelmitten expanderade i stor skala, nådde
sin största koncentration just vid Medelpadskusten. Alnöns gynnsam
ma läge vid Indalsälvens mynning var en betydelsefull lokaliserings
faktor. Vid sekelskiftet hade hela sexton sågverk etablerats där. Detta
gjorde ön till landets sågverkstätaste församling.48
Den stora inflyttningen av industriarbetare förändrade befolknings
strukturen så att den agrara befolkningens andel minskade.49 Efter
som man kan förmoda att de inflyttade var mindre benägna att gå i
kyrkan än de infödda, torde det även ha inneburit att kyrksamheten
minskade, sett i f örhållande till den totala folkmängden. Men trots
det fanns det ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att fylla en
stor kyrka. Av detta skäl kunde församlingen inte på allvar reflektera
över ombyggnadsförslaget. Även om man kostade på den en om- och
tillbyggnad, skulle det bara ha kunnat beredas plats för knappt 500
personer i den gamla kyrkan.50
Trots att Gustaf Hermanssons ombyggnadsförslag från 1895 inte
ens diskuterades av kyrkostämman är det befogat att studera det litet
närmare.51 Projektet syftade till att genom en total omgestaltning få
till stånd en större kyrka. Detta skulle uppnås genom tillbyggnader:
dels av ett tillägg i kyrkans längdriktning av ytterligare en valvtravé i
väster, dels av ett lägre sidoskepp på den södra långsidan. Sidoskeppet
skulle flankeras av ett 44 meter högt torn som i bottenvåningen skul
le inrymma huvudingången. Ytterligare en entré skulle placeras i ett
litet vapenhus på den norra sidan.
För att åstadkomma detta måste delar av byggnaden rivas bort.
Det gällde såväl den södra och västra muren som båda vapenhusen.
Därefter skulle tillbyggnaderna ske i anslutning till de kvarstående
byggnadsdelarna. Den västra tillbyggnaden skulle ansluta till den gamla
byggnadskroppen på ett väl integrerat sätt. Ett nymurat tegelvalv av
samma utseende som det befintliga, skulle bidra till att traven upp
fattades som en naturlig fortsättning av k yrkorummet. Mittskeppet
skulle öppna sig ut mot det södra sidoskeppet genom runda valvbå
gar. Men eftersom de gamla valven skulle bevaras, var det nödvändigt
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Gustaf Hermanssons ritnings
förslag till ombyggnad av Alnö
gamla kyrka från 1895. Det
ursprungliga långhuset skulle
tillbyggas i vä ster med ytterli
gare en valvtravé och i sö der
med ett sidoskepp.Till detta
skulle fogas ett torn i sy döst.

PROJET
sf~HLsNO G"nniJn

I

Gustaf Hermanssons ombygg
nadsförslag från 1895. Alnö
gamla kyrka som romansk
katedral med sidoskepp och
högt torn.

att även lämna kvar ett stort stödparti av södra väggen. Detta gjorde
att intrycket av uppbruten mur skulle finnas kvar. Sidoskeppet skulle
därför inte på samma otvungna sätt som västpartiet upplevas som en
integrerad del av rummet, utan ofrånkomligen uppfattas som avsides
beläget och senare tillagt. Detsamma gäller tornet. Genom sin place
ring skulle det i exteriören ha framstått som tämligen löst adderat till
helheten.
För att uppnå regularitet och ordning i exteriören skulle de gamla
fönsteröppningarna delvis byggas om "för att erhålla sin rätta stilenli-
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ga karaktär".52 Ett nytt fönster skulle tas upp på nordväggen och kor
fönstret flyttas så att det hamnade i kyrkans mittaxel. I exteriörens
formspråk sökte Hermansson anknyta till den gamla byggnaden. Han
avstod från att utforma byggnaden som en nygotisk katedral, vilket
var tidens ideal vad gällde nya kyrkor. Istället tog han fasta på att den
gamla kyrkan var tidigmedeltida och valde former som av samtiden
snarare skulle betecknats som nyromanska. Den föreslagna kyrkan
har ett uttryck som i jämförelse med de samtida nygotiska kyrkorna
måste karaktäriseras som mer slutet och, trots tornet, mer vilande än
höjdsträvande och dessutom mer återhållsamt i fråga om dekoratio
ner.
Hur förhöll sig arkitekten till de kulturhistoriska värdena hos den
gamla kyrkan och dess inredning? Om måttet på Hermanssons upp
skattning av det gamla var vad han ville bevara, så måste nog den
frågan besvaras med att det enda han hade någon som helst förståelse
för var de medeltida målningarna. När han i sitt förslag säger att läm
ningarna efter äldre tiders konst skall bevaras, är det målningarna,
och enbart dem, han syftar på. Valvens målningar skall bevaras orör
da, korets väggmålningar skall framtas genom en "pietetsfull renove
ring".53 Vad gäller långhusets väggar anser han däremot att inga mål
ningar fanns, som kunde tillvaratas. Därför kan murarna rivas utan
att några kulturhistoriska värden går till spillo. Värdet av att själva
byggnaden bevaras i ett autentiskt skick står främmande för arkitek
ten, liksom tanken att de gamla inventarierna, bänkinredningen, läktar
na och predikstolen skulle kunna beredas plats i det ombyggda kyr
korummet.
Gustaf Hermanssons inställning till den äldre konsten och arkitek
turen kan mot bakgrund av den senare utvecklingen te sig ganska
oupplyst. Men 1895 hade debatten om monumentvård bara inletts.
Därför är Hermanssons inställning till den gamla kyrkan förmodli
gen att betrakta som både tidsenlig och representativ för hans yrkes
grupp. Han är inte omedveten om att här finns kulturhistoriska vär
den att tillvarata. Det är bara det att hans värdering av vad som är värt
att värna om, inte alls sammanfaller med den värdering som gällde
bara ett par årtionden senare.
Det finns inga tecken på att det var ombyggnadsförslagets intole
ranta behandling av den gamla kyrkans kulturvärden som fick för
samlingen att avstå från att förverkliga det. Det var nog snarare så att
det hägrande alternativet var en nybyggd kyrka. Hermanssons rit
ningsförslag fanns upphängt till beskådande i sockenkyrkan.54 Men i
jämförelse med den nya kyrka som samtidigt uppfördes i Sundsvall,
även den ritad av Hermansson, torde projektet ha tett sig estetiskt
torftigt för sockenborna. Därtill kom att lösningen inte heller var till
fredsställande ur funktionell synpunkt. Kyrkan skulle ändå vara för
trång och från det nybyggda sidoskeppet skulle sikten mot altaret vara
skymd.
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T.v. Alnö nya kyrka ritades av
arkitekten Ferdinand Boberg
och byggdes 1896.
T.h. Den romanska dopfunten
från Alnö gamla kyrka, här
placerad i de n nya kyrkan.

När platsen för kyrkobygget till sist avgjordes 1895 låg istället bygg
nadsritningar till en nygotisk kyrka hos församlingen, i laga o rdning
fastställda sedan fem år tillbaka. Arkitekten Ferdinand Bobergs rit
ningsförslag hade dock inte passerat beslutsrutinerna utan svårigheter.
Hans första ritningsförslag hade rönt det ovanliga ödet att refuseras i
sista instans, hos Kungl. Maj:t, trots att vare sig församlingen eller
Overintendentsämbetet haft några anmärkningar mot projektet.55
Eftersom ritningen veterligen inte bevarats, är det enbart med led
ning av formuleringarna i det kungliga brevet som man kan bilda sig
en uppfattning om vad det var som inte gillades. Kungl. Majrts upp
fattning var, att ritningen skulle omarbetas i en "mera traditionell
och allvarlig stil".56 Samma år, 1889, ritade Boberg fasaderna till brand
stationen i Gävle. I konsthistorien har denna framstått som ett nyska
pande verk, som markerar ett radikalt brott med den gamla stilarki
tekturen.57 Om kyrkobyggnadsförslaget företedde den minsta likhet
med den formuppfattning som brandstationen talar om, ligger det
nära till hands att anta att projektet helt enkelt var för radikalt.
Bobergs andra förslag ogillades till vissa delar av församlingen, som
ställde en del koncisa krav på förändringar av ritningarna. Man ville
att kyrkan skulle ha fler fönster på långsidorna och plats för urtavlor
på tornet. Vidare anmärkte man på byggnadens måttförhållanden och
ansåg att den skulle göras både bredare och högre. För att motverka
byggnadens satta proportioner ville man höja de spetsbågiga fönstren
och trapptornen på ömse sidor om tornet. Inte heller denna ritning
har bevarats. Men troligen hade Boberg nu åstadkommit en så pass
konventionell nygotik att församlingsborna kunde jämföra och ta ställ
ning. Bobergs rundare former var antagligen alltför trubbiga för att

passa Alnöbornas föreställning om att nygotiska kyrkor skulle vara
höjdsträvande, spetsiga, distinkta.38 Projektet omarbetades i stort sett
enligt församlingens anmärkningar och det tredje ritningsförslaget fast
ställdes 1890.59
Alnö församlings nya kyrka byggdes under en förhållandevis kort
period. I slutet av december 1895 meddelade kyrkobyggnadskom
mittén att man låtit infordra anbud på byggnadsarbetet. Precis elva
månader senare, den 29 november 1896, invigdes kyrkan.60 Bygg
mästare var J.E. Björklund från Sundsvall, som ungefär samtidigt upp
förde den nya kyrkan i Stuguns församling i Jämtland.61
Alnös tredje kyrka byggdes på den plats där den nedbrunna kyrkan
stått. Den blev en nygotisk tegelbyggnad, med brett rektangulärt lång
hus, polygonalt kor och torn på motstående kortsida. Invändigt fanns
läktare på tre sidor, så kyrkan kunde erbjuda plats för 800 kyrkobe
sökare.62 Ons befolkning uppgick nu nästan till 6.000 personer och
fortsatte att öka.63 Trots detta uttrycktes inga farhågor om att den
skulle vara för liten. Sannolikt var kyrksamheten i denna sågverksort
betydligt lägre än i landsbygdsförsamlingarna på fastlandet.
Den nygotiska kyrkointeriören fick en ny inredning, men kom
pletterades på en punkt med ett äldre inredningsföremål. Det var den
romanska trädopfunten från den gamla kyrkan, som placerades till
höger om den breda kortrappan.64

Ödekyrkan vid 1900-talets början
I början av 1900-talet var den gamla kyrkans tak i så dåligt skick att
man ansåg att det måste åtgärdas. Frågan upptogs i kyrkostämman
första gången 1905, men eftersom det rådde osäkerhet om vilka före
skrifter som fanns för reparationer av kyrkobyggnader som inte an
vändes, togs inga beslut i frågan. Istället beslöt man att ingå med en
förfrågan om riksantikvariens yttrande i saken.65 Det är oklart om så
skedde, men verkar troligt, eftersom nästa påstötning i reparations
frågan kom från riksantikvarien Oscar Montelius, men först fyra år
senare. I en skrivelse i m aj 1909 vände sig Montelius till O.F. Hed
ström, adjunkt vid Sundsvalls läroverk, för att genom honom försöka
se till att det vidtogs vissa skyddsåtgärder för kyrkan. Montelius skri
velse är inte bevarad, men väl Hedströms svarsbrev. Där framgår att
Hedström sökt upp Alnö sockens kommunstyrelse för att fästa deras
uppmärksamhet på kyrkans behov av ett nytt yttertak. Vice pastor
Ernst Widell lovade då att försöka verka för att medel till reparatio
nen skaffades genom frivilliga insamlingar.66
Redan samma höst lyckades Widell få kyrkostämman att anslå 3.000
kronor för arbetet. Det beslutades att reparationen skulle utföras un
der sommaren 1910. Åt kyrkorådet uppdrogs att avgöra vilket taktäck-

Alnö gamla kyrka med nytt
eternittak. Takkam marna och
den spånklädda takryttaren är
kopior av de gamla. Järnspiror
na är reparerade original.
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ningsmaterial som skulle användas. Valet stod mellan träspån och så
kallat eternit-skiffer.67 Eternitplattor var då en nyhet inom byggvaruhandeln. Materialet var underhållsfritt och slitstarkt, eftersom det
bestod av cementbruk som armerats med asbestfibrer. Jämfört med
spånet var det dessutom betydligt mer brandhärdigt. Widell inhämtade
Vitterhetsakademiens och riksantikvariens åsikt i materialfrågan. Dessa
föredrog naturligtvis träspån, men ville inte heller motsätta sig cement
plattorna.68 Kyrkorådet måste ha ansett att fördelarna med det mo
derna materialet övervägde, så kyrktaket täcktes med grå "fjällplat
tor" av eternit.69 Plattorna specialtillverkades i s amma format och
storlek som det gamla kyrktakets träspån.
I samband med takomläggningen utfördes även andra reparations
arbeten, som mest hade karaktär av underhåll men även innefattade
rekonstruktioner av vissa detaljer. Yttertaket sågs över och förstärktes
innan eterniten påfördes. På långhusets och korets taknockar placera
des nya kambräder med genombrutet mönster. De gamla takkam
marna kopierades noggrannt innan de magasinerades på sakristians
vind.70 Kyrktakets smidda järnspiror lagades och sattes upp igen. Den
lilla spånklädda takryttaren ersattes av en nytillverkad kopia.
Långhusets östra gavel fick ny spåntäckning. På det västra vapen
huset byttes träpanelen ut. I övrigt lagades och kompletterades föns
terkarmar och bågar, murverk och nedfallen puts. I arbetsbeskrivningen
betonades att alla kompletteringar och tillägg skulle utföras i så nära
anslutning till befintliga material som möjligt. Det gamla fönstergla-

set skulle återanvändas, lagningar i putsen skulle utföras så osynligt
som möjligt och nytt, synligt trä skulle styrkas med tjärolja för att få
ett grånat utseende.71 Reparationsarbetet utfördes av Nils Eriksson
efter en arbetsbeskrivning som av allt att döma upprättats av Per Öster
lund, arkitekt i Sundsvall.72 Den sammanlagda kostnaden blev 3.500
kronor. För att åtminstone delvis få kompensation för denna utgift,
sökte församlingen i efterhand tillstånd hos Domänstyrelsen att få
avverka och sälja virke från kyrkoherdeboställets skog. Begäran av
slogs dock av Kammarkollegium. Motiveringen löd, att gällande lag
stiftning visserligen tillät att prästgårdens skog användes för att an
skaffa kontanter till kyrkreparationer, men att denna bestämmelse inte
kunde tillämpas på en kyrkobyggnad som inte användes för gudstjänst
bruk.73
Vid denna tid hade den gamla kyrkan, åtminstone i kyrkoherdens
ögon, redan uppnått status av historiskt minnesmärke. I ämbetsberättelserna inför 1900- och 1910-talens visitationer omnämns den med
stolthet som socknens förnämsta klenod. Under 1910-talet uppmärk
sammades kyrkans inredning i två olika sammanhang. Till den stora
utställningen av äldre kyrklig konst som hölls i Härnösand 1912, bi
drog Alnö kyrka bland annat med sju medeltidsskulpturer, förutom
altarskåpet.74 I Henrik Cornells avhandling Norrlands kyrkliga konst
under medeltiden (1918) beskrevs kyrkans valvmålningar i en jäm
förande studie av norrländska kalkmålningar.75
På 1920-talet tog Riksantivarieämbetet, genom Erik Salvén, det
första kända initiativet till ödekyrkans fullständiga restaurering. I
november 1923 besökte Salvén Alnö gamla kyrka i det uttalade syftet
att undersöka vilka åtgärder som behövdes för att iståndsätta kyrkan.
I januari följande år kunde riksantikvarie Curman översända ett kom
plett restaureringsförslag, upprättat av Salvén, till församlingen. Det
åtföljdes av en kostnadsberäkning av konservator Oscar Svensson.
Förutom vissa smärre utvändiga underhållsåtgärder föreslogs att
restaureringen skulle koncentreras till kyrkorummet. Förslaget inne
fattade såväl framtagning och rengöring av kalkmålningarna som
konservering och översyn av samtliga inventarier. I ett bilagt yttrande
över förslaget framhöll Byggnadsstyrelsen att en viktig åtgärd borde
prioriteras. Eternittaket borde utbytas mot spåntak. Det ansågs som
viktigare än att till exempel ta fram kalkmålningarna.76
Riksantikvariens uppmaning till församlingen att utföra de före
slagna åtgärderna föll uppenbarligen i god jord. Förmodligen var
marken väl förberedd genom Salvéns besök i socknen och hans kon
takter med kyrkoherden Gustaf Mellberg. Samarbetet mellan Salvén
och den kulturhistoriskt intresserade Mellberg var mycket gott. Restau
reringen måste dock anstå tills man löst den ekonomiska frågan.77
För att främja saken anordnades sommaren 1926 en storslagen hem
bygdsfest. Festen organiserades av Salvén, kyrkoherde Mellberg och
intresserade församlingsbor i samarbete med Föreningen för Norr

ländsk hembygdsforskning och Theodor Hellman, till yrket folkskole
inspektör, men mest känd som en föregångsman inom hembygds
forskningens och museiväsendets område. Publiken förbereddes av
en reklamkommitté i vilken bland andra Salvén ingick.78 Han bidrog
även till att väcka allmänhetens intresse för evenemanget med två artik
lar i lokalpressen veckan före.79
Tillställningen hölls utanför den gamla kyrkan och varade i dagar
na två. I programmet ingick såväl kulturhistoriska föreläsningar av
bland andra Salvén, som gudstjänst i gamla kyrkan med Mellberg.
Men huvudattraktionen tycks ha varit ett historiskt festtåg, där ut
klädda Alnöbor föreställde historiska gestalter med anknytning till
Medelpad. Medeltiden representerades av Fader Josephus, dominikanermunken som omtalas som byggmästare för flera norrländska kyr
kor. Tåget tycks ha varit Erik Salvéns idé och han deltog själv som
Baltzar Bäck, tapper fältöverste på 1600-talet.
Det är okänt hur mycket hembygdsfesten inbringade, men den
betraktades i alla fall som en stor ekonomisk framgång, med flera
tusen sålda biljetter.80 Arrangörerna uppskattade att behållningen till
största delen skulle täcka restaureringskostnaderna. Resultatet blev
att kyrkorådet påföljande januari månad beslutade att restaureringen
skulle påbörjas under sommaren.81 Slutligen, i juni, anslog kyrko
stämman och kommunfullmäktige vardera 1.000 kronor för ända
målet. Därmed var Alnö gamla kyrkas restaurering ekonomiskt säker
ställd.82

Restaureringen 1927
Restaureringen pågick under sommaren 1927 och slutfördes under
våren 1928. Den utfördes i enlighet med Erik Salvéns förslag från
1924 och ett mindre tilläggsförslag som tillkom tre år senare.83 Arbe
tet leddes av Salvén som även var kulturhistorisk kontrollant. Oscar
Svensson, Stockholm, var konservator.84 I de praktiska göromålen del
tog även kyrkoherde Mellberg, som själv gjorde alla snickerier.85
Till följd av 1910 års reparation befann sig byggnaden i gott skick.
Följaktligen krävdes i det yttre inga omfattande reparationer. Taket
var nytt och det utbyte av taktäckningsmaterial som Byggnadsstyrel
sen önskat blev inte av. Fönstren hade redan renoverats och nu utför
des endast en del lagningar av blyspröjsar och insättning av nytt så
kallat antikglas, där det gamla glaset var sprucket. Murarna krävde
endast smärre putslagningar. I interiören blev åtgärderna av ett mer
genomgripande slag. Korets och delar av långhusets golv togs upp,
justerades och lades in igen. Fönster och dörrar målades om.
Det mest omfattande arbetet uträttades av konservatorn Oscar
Svensson. Han dokumenterade de utförda åtgärderna med fotografi-
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er och i en utförlig restaureringsrapport. Det gör det möjligt att nära
följa hans arbetsmetod.86 Genom framtagningen av kalkmålningarna
förändrades kyrkorummets utseende fullständigt. Målningarna frila
des då den vita 1700-talsputsen knackades bort. Därefter fästes lösa
putsflagor, sprickor lagades och målningarna konserverades. Mål
ningarna i valven, som aldrig varit övermålade, rengjordes och be
handlades på samma sätt.
Därnäst utfördes en del kompletteringar. Dessa kan indelas i två
steg, efter den grad av verkan som de olika ingreppen har. Det första
steget kan kallas förstärkning. Svagt synliga linjer och konturer, lik
som färger, förstärktes. Det andra steget innefattar direkta komplet
teringar, nymålning av hela partier. Detta skedde endast i e tt fall, i
korvalvets sydvästra valvanfang. Kompletteringen markerades med
kraftiga blyertslinjer och märktes med årtalet 1927.
På de väggytor där putsen fallit av ersattes den av ny, som avfärga
des i en neutral ton. På södra muren upptäcktes två äldre spetsbågiga
fönsteröppningar, som igensatts när fönstren fick sin nuvarande stor
lek. Öppningarnas konturer markerades genom försänkningar i put
sen. Övre delen av den igenmurade korportalen revs u pp, så att den
kom att bilda en nisch.87 I denna placerades en träskulptur. I sakristi
an togs ett ursprungligt fönster i östmuren upp och försågs med karm,
båge, blyspröjsar och antikglas.

T.v. De senmedeltida kalkmål
ningarna i Aln ö gamla kyrkas
triumfbåge, dokumenterade
före restaureringen av konser
vatorn Oscar Svensson.
T.h.Triumfbågens målningar
efter Oscar Svenssons restau
rering. Färger och konturer
har förstärkts och fläckar
retuscherats.
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All fast inredning sågs över. Bänkarna och läktarna rengjordes, fär
gerna bättrades och ytorna mattfernissades. Bänkinredningens pyra
mider och korskrank rengjordes och konserverades. Pyramiderna åter
fick sina traditionella platser på ömse sidor om mittgången. På pyra
miderna saknades vissa dekorativa detaljer som kompletterades av
konservatorn. De krönande druvklasarna, som varit placerade på pre
dikstolen och nummertavlan, återställdes. Altarringen, vars bemålning var mycket skadad, målades om i samma färg som tidigare.
Predikstolens färger var mycket väl bevarade och behövde bara bätt
ras något och konserveras efter rengöringen. Smärre kompletteringar
av snidade trädetaljer gjordes emellertid.

Det fragmentariskt bevarade
altarskåpet i Aln ö gamla kyrka
före restaurering.

Altarskåpet i Aln ö gamla
kyrka, efter restaurering, men
före de nytillverkade figurerna
kommit på plats. Gallerverket
upptill har kompletterats, men
i för enklat utförande. Origina
lets nederkant hade ett ge
nombrutet mönster (till väns
ter) som enbart målats på den
nya delen.
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Samtliga medeltidsskulpturer konserverades. Altarskåpet, som en
dast var delvis bevarat, kompletterades i rätt stor utsträckning. Cor
pus försågs med nytt ramverk, bakparti och masverk upptill. Nedtill,
där gallerverket saknades, markerades det med färg. Den högra dör
ren nytillverkades. Tre av skåpets åtta träskulpturer tillverkades av
Svensson. De gamla figurerna användes som förebild.88 Alla nya de
lar till skåpet laserades i en färgton som överensstämde med de gamla
samt märktes med årtalet 1927. Den sparsamt bevarade polykrome
ringen lämnades orörd på de gamla fragmenten. Iögonenfallande fläck
ar retuscherades dock i en neutral nyans.
Övriga träskulpturer behandlades likartat. Triumfkrucifixet kräv
de den största insatsen. Eftersom det var hopfogat av ett flertal bitar
måste det förstärkas. I korsändarna satt plattor där evangelisternas
symboler sannolikt varit målade. Av des sa saknades en och en halv
platta, som ersattes av nya. Kristusbildens polykromering var tämli
gen väl bevarad. Däremot var korsets bemålning mycket skadad. Fär
gerna rengjordes, konserverades och bättrades, korsets bemålning i
stor utsträckning förefaller det. Övriga bilder rengjordes och kon
serverades enbart, i vissa fall retuscherades även störande fläckar. På
S:ta Anna-bilden och Maria-skulpturen kompletterades karnationen.
Inventarierna placerades ut på lämpliga ställen, altarskåpet under
korfönstret, övriga skulpturer på podier och socklar runt om i kyrko
rummet. Triumfkrucifixet uppställdes på en nytillverkad trabes i tri
umfbågen.
Under Salvéns ledning gjordes undersökningar av markytan under
golvet. Resultatet presenterades på ett införstått och kunnigt sätt i
Mellbergs skrift om gamla kyrkan. Man sökte svar på frågan om hu
ruvida byggnaden uppförts vid ett tillfälle eller, som tidigare ofta an
tagits, koret var ursprungligt och långhuset en senare tillbyggnad.
Därför undersöktes särskilt grundmurarna vid förbindelsen mellan
koret och långhuset. Under triumfbågen fanns rester av grundmurar,
oregelbundet avslutade in mot kyrkans mitt, men med en mittöpp
ning på ungefär två meter. Det kunde tyda på att koret en gång ut
gjort en avslutad byggnad. Av triumfbågens tekniska konstruktion
och av andra byggnadsdetaljer, kom man dock fram till att koret och
långhuset uppförts samtidigt, men att triumfbågen tidigare haft en
betydligt smalare öppning.89
Under golvet observerades även en murad grund, förmodligen här
rörande från ett altare samt ett par gravar. Utanför kyrkmurarna, i
hörnet mellan kor och långhus, utgrävdes en murad gravkammare.
Detta rum hade tidigare haft valv och försågs nu med ett skyddande
tak.90
Eftersom inga räkenskaper från restaureringen har återfunnits, är
det inte möjligt att göra någon exakt sammanställning av hur mycket
restaureringen kostade. Med ledning av konservator Oscar Svenssons
kostnadsberäkningar och anbud kan man dock få en uppfattning om
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Interiören med de framtagna
kalkmålningarna efter restau
rering. Triumfkrucifixet, till
skrivet Haaken Gulleson, är
konserverat och uppsatt på en
nytillverkad trabes i triu mfbå
gen.

i
kostnaderna. Svenssons sammanräknade ersättning skulle, om be
räkningarna följdes, ha utgjort 5.225 kronor.91 Eftersom han svarade
för merparten av arbetet torde övriga utgifter för restaureringen ha
varit betydligt lägre. Man får förmoda att kyrkoherde Mellberg, som
utförde alla snickerier, överhuvudtaget inte arvoderades för sin insats.
I vilken utsträckning andra hantverkare anlitades framgår inte av
källmaterialet.
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Återinvigning
Den nyrestaurerade kyrkan återinvigdes den 17 juli 1928. Invigningsförrättare var biskop Ernst Lönegren.92 Efter en kort bön utan
för kyrkan låste biskopen upp porten och gav allmänheten tillträde
till kyrkorummet. Mot bakgrund av hur många människor som del
tog kan man dra slutsatsen att engagemanget för den gamla kyrkan
var mycket stort. Fastän hela gamla kyrkan var fylld till sista plats
uppges ett par hundra personer ha blivit stående utanför.
Biskopens invigningstal var en predikan över bibelorden "Jesus
Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet" (Hebr. 13:8).
Lönegren såg samtidens intresse för vården av de gamla kyrkorna som
ett värdefullt utslag av pietet. Ett stort kulturvärde låg i att de åter
ställda kyrkorna kunde visa hur helgedomarna sett ut på förfädernas
tid. Men biskopen ville varna för att restaureringarna tilläts bli ett
självändamål, en kyrkobyggnad fick aldrig vara enbart en museal an
gelägenhet. För biskopen var byggnadens kulturhistoriska värde en
bart en bisak. Det verkliga värdet var av högre dignitet än så.
Ernst Lönegren ville att församlingen skulle uppfatta den gamla
kyrkan som ett uttryck för religionens eviga värden i en föränderlig
värld. Inte bara som en vördnadsvärd gammal kyrka med vackra före
mål, utan hellre som ett monument över den gudstro som i århund
raden ärvts från generation till generation. Eller med biskopens egna
ord:
Restaureringen skall icke endast ge oss gamla, i sin enkelhet oc h
naivitet sköna teckni ngar och må lningar.; den skall också stä lla
fram för oss kyrkan som en minnesvård ö ver den tro, de andliga
evighetsvärden, som talar ur alla templets enskildheter, en minnes
vård över den gudakrafi, som i tider av all slags nöd hållit släktet
uppe, över det bästa och rikaste arv, som ett släkte lämnat till ett
annat.93
Biskopens ståndpunkt i frågan sammanfaller i stort sett med kyrko
herde Mellbergs. Denne avslutar sin skrift om gamla kyrkan, utgiven
samma år, i ungkyrklig anda med en betraktelse över kyrkans betydel
se genom historien. Han ser kyrkans funktion som en nationell ga
ranti för kontinuitet och trygghet. Genom kyrkans fostrande uppgift
bevarades under tidernas gång den kristna ideologin och etiken:
Inom kyrkans hägn hava i vårt kära fosterland under århundra
den de oförgängliga livsvärdena omhuldats. Härifrån har utgått
en rikedom av ädla oc h djupa tankar. Inom de ss sköte har käns
lan för rätt och sanning, kärlek och dygd skolats och viljan danats
ut och härdats för de stora och märkliga gärningar, vårt folk ut
fört i världen, där det trädde fram för att på skilda områden tjäna
Gud, konung och fosterland.94

Inte heller Mellberg vill a tt vi skall låta vår tanke enbart syssla m ed
kyrkan ur en världslig, kulturhistorisk synpunkt:
Ytligt och fåfängt vore det i sanning, om vi vid restaurationen av
vårt gamla gudshus blott hade för avsikt att i yttre mening rädda
ett intressant byggnadsmonumentfrån attförfalla. Det är ju sant,
att det rent kulturella har sin stora betyd else, sist skall kyrkan
glömma detta, som är bär are av de allra förn ämligaste traditio
nerna i detta avseende inom hela vårt folk. Men det har syftats
och det måste syftas vida längre och högre. Det mås te vara ett led
i vårt kyrkliga nutidsarbete på alla områden att även tillvarataga
våras.k. ödekyrkor, ty det ligger säkerligen välsignelse däri, aldrig
förgätande deras helig a uppgift a tt vara gudsh us, den Högstes
boningar.95

Epilog
Sju år efter invigningen utfördes fler iståndsättningsarbeten vid Alnö
gamla kyrka. Efter det att den invändiga restaureringen avslutats, såg
församlingen det som sin nästa uppgift att ta itu med den yttre mil
jön och det äldsta vapenhuset. 1935 upptogs medeltidskyrkans ur
sprungliga ingångsdörr som varit igenmurad sedan 1778. Därigenom
skulle vapenhuset i söder åter komma till användning. En ny dörr
tillverkades varvid ett äldre stocklås, som fanns i kyrkan, återanvändes.
Ett grovhyvlat brädtak sattes upp i vapenhuset och ett golv av gamla,
breda furuplankor lades in. Innermurarna rengjordes och sprickor
tätades med murbruk. En delvis raserad nisch i östra muren restaurera
des. Dessa åtgärder utfördes under kyrkoherde Mellbergs ledning ef
ter Salvéns anvisningar.96
Den 172 meter långa muren som inhägnar kyrkogården blev nästa
projekt. I arbetslöshetstider kunde arbetet utföras med statsbidrag,
som statskommunalt reservarbete, under sommarhalvåren 1935 och
1936.97 Även nu ansvarade Mellberg för arbetsledningen. Föreskrifter
för renoveringen upprättades på riksantikvariens uppdrag av Bertil
Berthelson. Muren rensades från lösa stenar och organiskt material.
Därefter byggdes den upp i kallmur till full höjd, ungefär 1,2 meter.
Murkrönet utjämnades och överst lades grästorv i dubbla lager.98
I samband med restaureringen av bogårdsmuren observerade Mell
berg att ett parti av murens sydöstra hörn skiljde sig från muren i
övrigt. Detta murparti var lagt i bruk med utvalda, släta naturstenar
som avvek markant från den övriga murens skrovliga yta. Mellbergs
upptäckt gjorde att intresset riktades mot en bakomliggande jordkul
le, som man tidigare förmodat varit en förhistorisk gravhög. När Erik
Salvén besökte platsen hösten 1935 gjordes en utgrävning av högen.
Den visade sig dölja lämningarna av en medeltida byggnad. Murarna
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som var lagda i skalmur och drygt 1,1 meter breda, bildade en kva
drat om ungefär 6x6 meter."
Fyndet väckte en viss uppmärksamhet. Ruinen förmodades vara
lämningar efter en kastal. Eftersom sådana fristående försvarstorn i
norra Sverige endast bevarats i Harmånger i Hälsingland och Brunflo
i Jämtland var händelsen uppseendeväckande. Därtill kom att man,
åtminstone i lokalpressen, ansåg att kastalen som förmodades tillhöra
1100-talet motiverade en tidigare datering även av kyrkobyggnaden.100
Murresterna konserverades sommaren 1938 under ledning av Mellberg, efter Salvéns och Bertil Berthelsons anvisningar.101 Arbetet ut
fördes med statsbidrag som kommunalt beredskapsarbete.102 Murar
na upplades i höjd med den övriga kyrkogårdsmuren. Krönen avjäm
nades horisontellt och täcktes av en låg brädtäckt takhuv. Takets funk
tion var dubbel. Tanken var att det skulle skydda ruinen, men det
tjänade även till att markera murarnas karaktär av byggnad och mar
kera en skillnad gentemot bogårdsmuren. Däremot förverkligades inte
Salvéns förslag om att ytterligare framhäva kastalen som tornbygg
nad, genom att låta bygga upp den till ungefär två meters höjd.
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Ragunda gamla kyrka. Man
nen i m itten närmast björ
ken, är förmodligen den
gamle kyrkvaktaren Anders
Olof Hellström som visar
kyrkan för herrarna från
Vitterhetsakademien/Statens
Historiska Museum.
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RAGUNDA IJAMTLAND

Ragunda gamla kyrka, belägen på en höjd vid det som före den stora
sjö tömningskatastrofen var Ragundasjöns strand, hör till Jämtlands
bäst bevarade medeltidskyrkor.1 Den är av senmedeltida typ med en
förhållandevis bred, rektangulär grundplan, som utvändigt mäter
18x10,5 meter. Murarna består av granitblock som ligger i tämligen
ojämna skift. Portal- och fönsteromfattningar är murade i tegel. Gavelröstena är spetsiga och det högresta sadeltaket lutar brant. Till det
ursprungliga långhuset har senare byggts en sakristia av sten. Framför
sydportalen bär murarna tydliga spår av ett numera rivet vapenhus,
troligen byggt av trä. Varken sakristian eller vapenhuset kan säkert
dateras, men båda tillkom sannolikt under medeltiden.
Genom århundradena har byggnadens medeltida karaktär i stort
sett bevarats. Den lilla muröppningen i koret är ursprunglig. Fönst
ren i söder har däremot förstorats under senare tid. I nordmuren togs
det första fönstret upp på 1600-talet. Övriga förändringar som gjorts
har främst gällt själva kyrkorummets prydande. I början av 1600talet renoverades kyrkan och då smyckades interiören med kalk
målningar. Över ingången till sakristian målades det danska riksvap
net, eftersom Jämtland fram till 1645 hörde till Danmark-Norge. 1632
tillkom en ny predikstol av okänd mästare.2

Under 1680- och 1690-talen fick kyrkan en mycket dyrbar inred
ning som utfördes av två framstående träsnidare. Altaruppsatsen till
verkades 1689, förmodligen av bonden och bildhuggaren Anders
Olsson i Hållborgen.3 Läktaren i väster, vars tillkomstår är okänt, har
nedtill en snidad bård som möjligen kan ha samme upphovsman.
1696-97 utfördes stora inredningsarbeten i kyrkan av Gregorius Raaf,
dragon, byggmästare och bildhuggare, ursprungligen från Lübeck.4
Nu tillkom altarringen samt tre snidade dörrar, varav två ännu finns
bevarade. I sakristian och vapenhuset utfördes arbeten och samtidigt
upptogs fönstret i norr. Möjligen byggdes även innertaket, ett tredingstak av trä, vid denna tid. Bänkinredningen, liksom kyrkans korskrank,
tillkom likaledes under slutet av 1600-talet.5 Bänkinredningens upp
hovsman är okänd, men enligt räkenskaperna svarade Gregorius Raaf
åtminstone för tillverkningen av fyra bänkar på kvinnosidan. Kor
bänkarna är något äldre. Den eleganta läktartrappan byggdes år 1700
och året därpå vitmenades interiören. Församlingens första orgel in
köptes 1754 och ungefär samtidigt tillkom läktarmålningarna, som
antagligen utförts av officeren och konstnären Carl Hofverberg.6
Ragunda gamla kyrka, interiör
Kyrkans enda medeltidsskulptur är S:ta Anna, daterad till tidigt före
restaureringen. Altaruppsatsen
från 1689 fìnns kvar '
1500-tal och utförd av en träsnidare i kretsen kring Haaken Gulle7
. ...
H j
...
ru •
T1
c "i
i* j
i
ödekyrkan, liksom prediksto7
son. Anna-bilden tolkades lange som folkvisans Fru bilverlind och
Borta är kor
(en från
hennes tre barn. För att passa visan hade barnen i Annas knä därför i
skranket samt delar av bänkinsen tid kompletterats med en stående pojke.8
redningen.
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Nybyggnadsfrågan
En betydelsefull händelse i Ragundas historia var den sjö tömnings
katastrof, orsakad av en grupp Ragundabönder anförda av den legen
dariske Magnus Huss (Vild-Hussen), som inträffade den 6 juni 1796.
Vid Ragundasjöns utlopp låg Storforsen, den del av Indalsälven som
omöjliggjorde flottning av timmer från det skogrika Jämtland till såg
verken vid kusten. För att skogarnas tillgångar skulle kunna nyttjas
måste vattenfallet elimineras. Om en kanal grävdes genom sandåsen
väster om älven skulle vattnet kunna ledas i denna ränna. Därigenom
skulle en framkomlig vattenled skapas. Katastrofen inträffade efter
som fast berggrund under sandåsen saknades. Ragundasjöns vatten
rann ut i rännan, där det grävde sig allt djupare och djupare. På några
få timmar tömdes hela sjön. Älven tog sig ett nytt lopp, Storforsen
torrlades och kvar blev vad som kom att kallas Döda Fallet.9
På sikt innebar det stora förändringar att älven kunde tas i bruk för
flottning. Effekten måste även ha blivit att socknens befolkningsök
ning påverkades i gynnsam riktning. Den tidigare huvudsakligen jord
brukande befolkningen ökade samtidigt som inflyttningen till sock
nen var stor. Som en följd av sågverksindustrins expansion skapades
nämligen arbetstillfällen inom skogsbruket och flottningen.10
Under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet ökade folk
mängden kraftigt. 1795 bodde 656 personer i Ragunda. Under ett
halvt sekel mer än fördubblades befolkningen så att den år 1850 upp
gick till 1.614 personer. 1875 var siffrorna uppe i 3.012 personer,
1895 i 4.054 personer. Från sekelskifte till sekelskifte ökade befolk
ningen med 518 procent.11 Mot bakgrund av denna befolkningsut
veckling är det inte svårt att förstå varför behovet av en större kyrka
uppstod. Trots att medeltidskyrkan hade läktare fanns endast plats
för omkring 250 personer.12
Det problem som så småningom skulle driva fram byggandet av en
ny kyrka, antyddes första gången vid en prostvisitation 1773. Prosten
Nicolaus Erici Feltström upplyste då församlingen om möjligheten
att göra frivilliga insamlingar till kyrkan, för eventuella större repara
tioner som kunde bli nödvändiga i framtiden. Att prosten syftade på
trängseln i kyrkan framgår av att församlingen genmälde att "kyrkan
äger, vad storleken vidkommer, tillräckligt rum, så på mans som på
kvinnosidan".13 Trettio år senare var situationen en annan. Då biskop
Eric Hesselgren visiterade församlingen 1803 uppgavs kyrkan vara
för liten. Särskilt i koret, där konfirmanderna satt under gudstjänster
na, var det brist på bänkrum.14
Under de följande decennierna diskuterades uppenbarligen frågan
om ett nybygge.15 Men eftersom större delen av församlingsarkivet
förstördes vid en prästgårdsbrand 1849, är det omöjligt att följa dis
kussionen.16 Vid biskop Frans Mikael Franzéns visitation 1834 upp
gav dock församlingen att en årlig uttaxering på 8 skilling av varje rök
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sedan länge gjorts med tanke på ett framtida nybygge.17 Sedan en tid
tillbaka hade församlingen alltså verkat för ett nybygge. Att utvidga
kyrkan genom en ombyggnad eller att skapa sittplatser genom fler
läktare framstod aldrig som något alternativ. Skälet för nybygget fram
stod entydigt: kyrkan var för trång för församlingens behov.
Däremot framfördes inte det argument som var vanligt i samband
med att andra kyrkor dömdes ut: att byggnaden var i dåligt tekniskt
skick. År 1831 ansågs exempelvis grannförsamlingen Fors kyrka vara
i så uselt skick att det var farligt att vistas där.18 Ragunda gamla kyrka
omtalas däremot endast vid ett tillfälle som bristfällig och förfallen,
och då för att påskynda det kyrkobygge som redan beslutats.19 Efter
som församlingen länge planerat för ett nybygge, hade naturligtvis
inga större arbetsinsatser lagts ned på att hålla kyrkan i gott skick.
Men med undantag för sakristian var murarna i stort sett intakta och
det förfall som fanns kunde lätt ha avhjälpts.
Att byggnadsfrågan trots nybyggnadsbeslutet drog ut på tiden be
rodde dels på att sockenborna var sysselsatta med andra resurskrävande
projekt, laga skifte och vägbyggen, dels på att man inte kunde enas
om den nya kyrkans placering.20 Församlingsborna från den övre delen
av församlingen ville att den skulle ligga i byn Krokvåg. De ansåg att
den då skulle ligga mer centralt i socknen och därmed förkorta resvä
gen för större delen av församlingen. De som bodde i den nedre delen
tyckte däremot att kyrkan även fortsättningsvis skulle ligga på Kyrkslätten. Där fanns den mest uppodlade och befolkningsrika bygden.
Ragunda var dessutom moderkyrka för flera församlingar som skulle
få längre färdväg till sin pastor om kyrkan flyttades. I argumenta
tionen framskymtar även tanken på att sten från den gamla kyrkan
kunde användas som byggnadsmaterial om kyrkan byggdes på Kyrkslätten.21
Vid sockenstämman 1835 hölls omröstning i frågan. Resultatet
utföll till den övre sockendelens fördel.22 De nedre byamännen lät sig
emellertid inte nedslås av ett majoritetsbeslut, utan överklagade till
högre instanser. Men vare sig länsstyrelsen eller biskop Franzén fann
anledning att ändra på sockenstämmans beslut som var fattat i lag a
ordning.23
Först vid Franzéns nästa visitation 1840 uppnåddes enighet i frå
gan. Då hade flera förlikningsförsök misslyckats. Tvisten hade även
prövats av Häradssynerätten som i sitt utlåtande framförde en ny syn
punkt som till sist verkar ha avgjort frågan. Rätten ansåg att den före
slagna kyrkplatsen i Krokvåg låg ungefär mitt i församlingen och där
för var lämpligare än den gamla som kyrkplats. Men man kunde inte
tillstyrka förslaget, om inte även prästbordet, prästgården och kyrko
herdens löneboställe, flyttades. Detta föreföll tydligen orealistiskt även
för dem som förespråkat kyrkplatsens flyttning.
Av visitationsprotokollet framgår att både biskop Franzén och kyr
koherde Olof Elias Burman föredrog den gamla kyrkplatsen. Franzén
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förebrådde de övre sockenborna för att de med öfvervägande afseende på egen bekvämlighet för framtiden i årtal uppehållit ett så angelä
get och heligt till Guds ära och människors välfärd ländande verk".
Burman föreslog en kompromisslösning som slutligen godtogs. Kyr
kan skulle byggas på Kyrkslätten och för den övre sockendelens be
kvämlighet skulle senare ett mindre kapell anläggas.24
Ragunda nya kyrka placerades på en höjd ett par hundra meter
nordväst om den gamla, med tornet i norr och koret i sö der. Den
uppfördes 1846-1852 under ledning av byggmästare Frans Agathon
Lindstein från Östersund.25 Lindstein hade efter församlingens öns
kemål om en långkyrka med torn, upprättat ett första ritningsförslag
i traditionell, tung nyklassicism år 1845.26 Utifrån detta gjorde där
efter J.F. Åbom på Överintendentsämbetet ett nytt ritningsförslag,
fortfarande nyklassicistiskt, men modernare, med lättare proportio
ner och med inslag av vagt antydd nygotik i form av dekorativa bågfriser under takfoten. Kyrkan skulle ha 750 sittplatser.27 Församling
en uppgick vid denna tid till omkring 1.500 personer.28
Vid den sockenstämma som 1846 granskade ritningen framfördes
inga särskilda synpunkter på den blivande kyrkans utseende. Protokoll
föraren konstaterade bara att den efter allmogens tanke vittnade om
en god, vördnadsbjudande byggnadsstil".29 Ritningen godkändes, men
det uttalades vissa farhågor om att kyrkan skulle bli för liten. Möjli
gen skulle det bli nödvändigt att förlänga den nagra alnar. Detta an
såg man sig kunna göra "utan att de i ritningen iakttagna proportioner
na eller stilen ändras".30 Förlängningen verkar emellertid inte ha blivit av.
Vid uppförandet gjordes vissa a vsteg från ritningarna. Sakristian
byggdes kvadratisk istället för femsidig. Efter beslut pa sockenstämman
byggdes dörrar på båda långsidorna, istället för som ritningen före

Den nya kyrkan i R agunda
byggdes 1846-1852 av bygg
mästaren Frans Agathon
Lindstein, efter ritningar av
J.F.Åbom.

skrev endast på den östra. Dessutom placerades urtavlor på tornets
alla fyra sidor.31
Vid adventstid 1849 började den nya kyrkan användas för gudstjän
ster. Arbetet med interiören var då ännu inte slutfört och kyrkan in
vigdes inte förrän 1853. Kyrkans inredning kompletterades med vissa
detaljer från den gamla kyrkan. På läktaren monterades det gamla
orgelverket upp.32 Av sparsamhetsskäl tog man också till vara delar av
den gamla bänkinredningen, byggde om och placerade den på läkta
ren, där den inte var synlig ifrån kyrkorummet.33 Även dopfunten
från den gamla kyrkan kom till användning. Denna, liksom orgelver
ket, målades med en vit oljefärg för att harmoniera med den rena,
klassicistiska interiören.34

Ödekyrkan
Frågan om varför medeltidskyrkan aldrig revs ka n inte få något rik
tigt tillfredsställande svar. Den måste naturligtvis ha behandlats, men
de bevarade arkivalierna vittnar inte om någon sådan diskussion. Under
diskussionerna om var den nya kyrkan skulle byggas, hade ett argu
ment för den gamla kyrkplatsen varit att man kunde använda stenen
från den gamla kyrkan som byggnadsmaterial. Tydligen ansåg man
sig inte tvungna att göra det eftersom det fanns gott om sten i när
heten.35 Sockenborna fann det förmodligen praktiskt att låta kyrkan
stå orörd för att använda den som gudstjänstlokal under den nya kyr
kans byggnadstid.36
Det har antagits att kyrkan därefter fått stå kvar för att pastors
adjunkten J.A. Englund talat varmt för det gamla monumentet och
därigenom förmått sockenmännen att inte riva den.37 Denna omsorg
om kyrkan har inte avsatt några spår i källorna, men kan nog ändå
äga sin riktighet. Englund var så kallad nådårspräst i Ragunda åren
1849-1853. Under sin vistelse i Ragunda författade han sin första
historiska skrift, Gedungsen eller Ragundasjöns utgräfning (1853), som
behandlar det kanalgrävningsföretag som orsakade katastrofen 1796.
Boken är en brett upplagd skildring som vittnar om att Englund var
en kulturhistoriskt intresserad person.38
Omkring kyrkans tid som ödekyrka finns många berättelser. Samt
liga har det gemensamt att de avspeglar den indignation som man i
senare tider har känt inför den gamla kyrkans öde. Det berättas att
kyrkan stod vidöppen och att det stod fritt för alla och envar att både
besöka den och att plocka med sig minnen därifrån. Betande boskap
kunde söka skydd undan solsken och stormar.39 I en tidningsartikel
påstods till och med att kyrkan hade använts som ladugård.40 En sä
gen som upptecknades under 1800-talet tyder dock på att det fanns
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en vördnad och respekt för ödekyrkan. Det berättades nämligen att
Ragunda gamla kyrka hade ett rå, som vakade över sitt tillhåll. Den
som vanvördade platsen drabbades av olyckor eller sjukdom.41
Berättelsernas hjälte är den gamle kyrkvaktaren Anders Olof Hell
ström, anställd av församlingen 1875 och verksam i 52 år. Han bru
kade själv tala om den dagen då han drev ut korna och förseglade
kyrkan genom att fästa den gamla kyrkporten på de gnisslande gång
järnen. Detta betraktas som en vändpunkt i kyrkans historia. Hell
ström anses tillsammans med kyrkoherden C.F. de Ron och hem
mansägaren Jonas Amcoff i Ammer vara de första som värnade om
den gamla kyrkans fortbestånd.42
Vid en visitation 1866 omtalades att inom församlingens gränser
ej fanns några "mera märkliga ålderdomsminnesmärken, om icke den
gamla kyrkan som ännu står qvar".43 Den tveksamma formuleringen
tyder på att den gamla kyrkan i församlingsprästens medvetande ännu
inte nått rang och status av historiskt monument. Men 30 år senare
vaknade församlingens intresse för att på lång sikt säkerställa byggna
dens fortbestånd.
År 1893 bildades på kyrkorådets initiativ en kommitté, vars upp
gift var att besiktiga kyrkan och göra en bedömning av vilka åtgärder
som borde utföras. Kyrkan blev föremål för vissa reparationer som
tillfälligt hejdade förfallet. Sakristian som var halvt sammanrasad re
parerades och försågs med nytt tak. Nya blyinfattade fönster sattes in
i hela kyrkan. Samtidigt beslutade församlingen att inom en snar fram
tid lägga tak även över långhuset samt att reparera golvet och bänkar
na, arbeten som tills vidare fick vänta. Redan vid denna tidpunkt
diskuterades också frågan om att återskaffa den gamla orgeln som på
1870-talet hade sålts till en församling i Å ngermanland. Men kyr
kostämman avvisade förslaget med motivering att man nu hade en ny
och spelduglig orgel.44 Vid denna tidpunkt ställde man sig fortfa
rande oförstående till tanken på att rekonstruera interiören.
Det dröjde emellertid inte mer än ett tjugotal år innan församling
ens inställning hade förändrats. 1909 beslutade kyrkorådet att vidta
vissa åtgärder för att "försätta gamla kyrkan och begravningsplatsen i
värdigt skick".45 Den stora utställningen av äldre kyrkliga föremål
som hölls i Östersund 1911 medverkade dessutom till att uppmuntra
omhändertagandet av kyrkans inventarier. Från Ragunda ställdes fle
ra föremål ut och dessutom illustrerades utställningskatalogen med
bilder av kyrkans predikstol och den snidade ingångsporten.46 Från
och med nu blev det församlingens strävan att restaurera den gamla
kyrkan.47
En insamling av frivilliga bidrag startades, för "bevarande af fäder
nas kyrka och resandet af en vård till fädrens minne". Minnesstenen
restes 1912 på kyrkbacken framför kyrkan (se även s. 51). Den bär
inskriptionen "Till minnet av hänsovna släkten".48 Under 1910-talet
inhägnades också hela ödekyrkogården med stenmur och granhäckar.49
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År 1912 beslutades att den gamla orgeln, den äldsta kända i Jämtland, skulle återföras till kyrkan. Orgeln hade ursprungligen kommit
till församlingen som en gåva av dåvarande kyrkoherden Wilhelm
Wargentin 1754. Den hade flyttats till nya kyrkan 1853. Där hade
den tjänat ett tiotal år innan den sålts. I diskussionerna om återför
värvet framhölls nu att denna försäljning skett i strid med kyrkolag
ens föreskrifter, eftersom orgeln var ett föremål av särskilt kultur
historiskt värde, som församlingen utan giltigt skäl eller tillstånd av
yttrat. Kyrkorådets inställning till ärendet avspeglar en känsla för his
torisk kontinuitet. Man menade att församlingen nu borde se detta
som ett tillfälle att gottgöra det fel som begåtts i "ett föregående slägtled".50 Orgeln återköptes genom folkskollärare F.A. Fle mström och
fördes till Ragunda från det kapell vid Helgums station i Ångerman
land, där den under de senaste åren stått uppställd. Den reparerades
provisoriskt och återuppsattes på läktaren 1916.
År 1915 utfördes en grundlig undersökning av kyrkan. Den upp
mättes och fotograferades. Kyrkans byggnadshistoria klarlades genom
arkivstudier. Arbetet utfördes av Eric Festin, som då var intendent för
föreningen Jämtslöjd, redaktör för föreningens tidskrift Jämten samt
sekreterare i Fornminnesföreningen.51 Han har själv uppgivit att un
dersökningen gjordes för verket Sveriges kyrkor. Detta resulterade också
i att Festin upprättade ett restaureringsförslag, som antogs av kyrko
stämman 1916.52 Samma vinter besiktigades kyrkan av Gustaf Hall-
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ström, antikvarie vid Vitterhetsakademien. Han bedömde, att det fanns
goda förutsättningar för en lyckad restaurering och rekommenderade
därför riksantikvarien att tillstyrka förslaget.53 Kungl. Maj:t gav sitt
godkännande till restaureringsprojektet 1917.54
En kommitté som hade till uppgift att förverkliga planerna bilda
des. I denna arbetsgrupp medverkade bland andra kyrkoherde C.F.
de Ron, pastorsadjunkt Johan Björck och byggmästare Elof Fridh.
Från och med 1919 deltog också vice pastor Olle Arbman, som sena
re blev kyrkoherde i Ragunda.55 Under de följande åren företogs vissa
förberedande åtgärder. Bänkinredningen omhändertogs och lades upp
i kyrkan. De konstfärdigt snidade bänkdörrarna togs i särskilt för
var.56 Vidare återbördades ett antal föremål som sedan 1880-talet va
rit deponerade i Nordiska Museet till församlingen, däribland ett rökel
sekar, ett par bänkdörrar, ett votivskepp och några snidade ornament.57
Tanken var att restaureringen inom kort skulle inledas. Men arbetet
kom av sig.
Frågan aktualiserades på nytt 1923 då Vitterhetsakademiens arki
tekt och antikvarie Sven Brandel besökte kyrkan. Det redan godkända
restaureringsprogrammet hade kommit på avvägar och Brandel upp
rättade ett nytt.58 Det försvunna förslaget kom emellertid till rätta
och befanns till väsentliga delar överensstämma med det nya försla
get.59
Följande år kom Erik Salvén till församlingen och höll ett föredrag
till skioptikonbilder om jämtländsk kyrkokonst och Ragunda gamla
kyrka. Han uppmanade nu församlingen att snarast ta itu med restaure
ringen.60 Efter föredraget bildades en intresseförening. 209 personer
tecknade medlemsskap. I den restaureringskommitté som skulle ver
ka för projektets finansiering och verkställande utsågs Olle Arbman
till ordförande. Erik Salvén fick i uppdrag att leda restaureringsarbe
tet.61

Restaureringen 1925-1931
Med ledning av de båda tidigare restaureringsförslagen, av Eric Festin
och Sven Brandel, upprättade Salvén nu ett nytt program. I väsentli
ga drag anslöt det också innehållsmässigt till de tidigare. Men åtgärds
föreskrifterna var utförligare och vittnar om att Salvén haft tillfälle till
grundligare studier av restaureringsobjektet än de tidigare förslagsför
fattarna. Programmet upptog även ett antal helt nya punkter. Det
gällde bland annat att kalkmålningarna skulle tas fram och inventari
erna omhändertas. Salvén föreslog dessutom att en ny klockstapel
skulle byggas.62 Förslaget låg färdigt först 1927, men med hänvisning
till 1917 års kungliga brev och med riksantikvariens speciella tillstånd
kunde restaureringsarbetet påbörjas redan på våren 1925. Arbetet ut-
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fördes av byggmästare Elof Fridh från Ragunda under Erik Salvéns
överinseende.63
Att Salvén och inte Eric Festin, som var länsantikvarie sedan 1919
och riksantikvariens ombud i J ämtland, utsågs till riksantikvariens
kontrollant av restaureringen var kontroversiellt. Förmodligen var
utnämningen inget medvetet åsidosättande av Festin, utan berodde
snarare på ett förbiseende. Av ett par konfidentiella brev från Festin
framgår dock att saken väckt uppseende på orten.64
Det är inte uteslutet att det fanns rent personliga motsättningar
mellan Festin och Salvén. Åtminstone fanns en tendens hos båda att
ringakta varandras insatser vid utarbetandet av respektive restaure
ringsförslag. Salvén påpekade syrligt i ett brev att "ett av en person på
platsen för åtskilliga år sedan uppgjort förslag, /.../ anser jag icke fylla
modärna anspråk".65 Festin å sin sida ansåg att Salvén "plöjde med
andras hästar" och drog sig inte för att benämna hans förslag som
"plagiat".66 Men fastän Salvéns förslag ibland nästan ordagrant följer
Brandels tidigare förslag är det inte befogat att tala om plagiat. Snara
re får man beteckna det som ett utvidgat, förbättrat förslag.
Åren 1925-1926 utfördes reparationer av kyrkans tak och golv.67
Takstolarna rätades upp och justerades. Taket täcktes med tjärade furuspån som nytillverkats i överensstämmelse med dem som förut fun
nits på norra takfallet. Nya vindskidor tillverkades efter förlaga från
en annan norrländsk medeltidskyrka. Golvet öppnades och justera
des. De gamla golvplankorna sattes tillbaka och kompletterades med
nya där så behövdes. För att åstadkomma en bättre ventilation sänk
tes markytan under golvåsarna på vissa ställen. I sakristian, som sak
nade golv, lades ett sådant av breda plankor. Plankorna, som var av
smalnande vid ändarna, togs från ett gammalt uthus.
Arbetet följdes av Salvén som i egenskap av riksantikvariens kon
trollant också utförde antikvariska undersökningar. På de takspån som
kasserades hittades flera bomärken som avtecknades. Markytan un
der golvet undersöktes och de kistor som återfanns ställdes tillrätta.
Den jord som schaktats bort sållades, varvid man påträffade 154 mynt,
de äldsta från tiden 1483-1525. Under utgrävningen tillvaratogs ock
så flera fragment från kyrkans inredning.
De återstående reparationsarbetena på exteriören utfördes under
de närmast följande åren. Sprickor i l ånghusets murar och skadade
fönsterfall lagades. Sakristians nordöstra hörn förstärktes och lagades,
varvid tegel som använts vid 1895 års reparation ersattes av granit i
kalkbruk. Gammal, kvarsittande puts knackades ned. Kyrkan putsa
des inte på nytt, utan murytorna fogströks endast med kalkputs i
släta, breda fogar som efterliknade de gamla. Fönstret i sakristian,
som varit igenmurat, försågs med fönsterbåge i likhet med dem som
fanns i kyrkan. I bågen insattes gammalt glas i blyspröjsar.
Trots att kyrkan hade stått öde och olåst i så många år, verkar störs
ta delen av inredningen ha funnits kvar när restaureringen påbörja-
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des. En jämförelse mellan den inventarieförteckning som upprätta
des 1832 och den som utfördes 1927 visar att de föremål som för
svunnit under ödekyrkotiden var få. 68
Orgeln hade redan återköpts och placerats på läktaren. Föremål
som deponerats på Nordiska museet på 1880-talet hade återförts.69
Delar av korskranket återfanns på en gård i Pålgård, uppsatt som trapp
räcke på vinden. I en fäbod i skogen hittades en av skrankets pelare
som ben under ett bord. Dessa fragment fördes till kyrkan.70 Vissa
inventarier förvarades i nya kyrkan. Kvar i ödekyrkan fanns den fasta
inredningen: predikstolen, altaruppsatsen och altarringen, kyrkpor
ten och sakristiedörren, läktaren med målad bröstning och spiraltrap
pan i trä. Bänkinredningen var delvis söndertagen.71 I k yrkan fanns
även den medeltida S:ta Anna, som enligt traditionen hade återbör
dats till kyrkan efter att ha varit förlorad i femtio år.72
De invändiga arbetena återgav kyrkorummet något av dess forna
utseende. För måleriarbeten, samt för restaurering och konservering
av alla inventarier ansvarade konservator Oscar Svensson, Stockholm.73
Han återställde och patinerade innertakets kryssvalvs- och rosettmål
ningar. Även sakristians tak målades och patinerades. På alla vägg
ytor, som saknade bemålning, lagades sprickor i putsen varefter väg
garna kalkades och laserades.
Bänkinredningen rekonstruerades av Elof
Fridh. Det var ett grannlaga arbete. På 1840talet hade bänkarna blivit avkapade för att passa
på läktaren i den nya kyrkan. När Fridh på
började sitt arbete var de isärtagna. Hans ar
bete bestod i att återge bänkarna deras rätta
proportioner genom att sätta samman de be
varade delarna och komplettera med nya
snickerier. Till kompletteringen av bänkdörrar
och sidostycken utförde Fridh ornamentala
plattskärningar i anslutning till de ursprung
liga dekorationerna.74 Kyrkbänkarna rengjor
des sedan av konservatorn. Skador i t räet kit
tades och bättrades. De nytillverkade delarna
laserades i samma färgtoner som de ursprung
liga. De märktes även med årtalet för restau
reringens genomförande. Slutligen patinerades
och spritfernissades samtliga bänkar.75
Byggmästaren rekonstruerade korskranket
med samma metod som bänkarna. Här var pro
blemen ännu större eftersom det inte var möj
ligt att i detalj fastställa dess ursprungliga utse
ende. Skranket sattes upp på sin forna plats
som en avbalkning av koret. De felande de
larna kompletterades så som det bedömdes san-

nolikt att skranket sett ut.76 De delar av korskranket som varit vitmå
lade rengjordes från övermålningen, konserverades och bättrades av
konservatorn. De kompletterande delarna målades i anslutning till
de äldre fragmenten, patinerades och fernissades. Alla nytillverkade
delar märktes med restaureringens årtal. Elof Fridhs omfattande ar
bete med inredningen rönte stor uppmärksamhet och karaktärisera
des i efterhand av Salvén som "ett mästerverk av snickarkonst".77
Övriga inventarier konserverades enligt samma principer. Dopfun
ten befriades från övermålningen så att den tidigare polykromeringen
framträdde. Samtliga inventarier rengjordes, konserverades och bät
trades. Där så bedömdes nödvändigt gjordes vissa kompletteringar av
detaljer. Till altaruppsatsen förfärdigade konservatorn en helt ny Moses-figur samt nya vingar till vissa skulpturer. En ny duva hängdes i
predikstolens tak. Samtliga nytillverkade delar märktes med årtal.78
Från S:ta Anna-skulpturen avlägsnades en sentida vit övermålning.
En äldre, om än inte ursprunglig polykromering framtogs och bättra
des.79 Dessutom togs den stående pojken vid hennes sida bort.
Restaureringens höjdpunkt var fram tagningen av kalkmålningarna
på norra, södra och östra väggarna. Efter det att målningarna befriats
från det överliggande putslagret konserverades och bättrades de. Det
ta innebar att de kompletterades ganska generöst och att vissa motiv
rekonstruerades.80 Sprickor och övriga defekter i putsen lagades.

T.v. Bilden av S:ta Anna hade
tolkats som folkvisans Fru
Silverlind och hennes tre barn.
Den var därför i se n tid kom
pletterad med en stående
pojke, som sedan togs bort
vid restaureringen.
T.h.Vid restaureringen avlägs
nades den vita övermålningen
på S:ta Anna-skulpturen och
en äldre polykromering togs
fram och bättrades.
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1600-talsmålningen på ö stmuren i Ra gunda gamla kyrka,
nyss framtagen av konserva
torn Oscar Svensson.

Samma kalkmâlning som före
gående bild, men efter konser
vering. Målningarna i Ra gunda
kompletterades ganska gene
röst och vissa partier rekon
struerades.

•

m

Avslutningsvis bidrog restaureringen med ett tillägg från sin egen
tid till kyrkorummets utsmyckning. Kalkmålningarna från 1600-talet kompletterades med nya dekorationsmålningar av Oscar Svens
son. Södra väggen försågs med en ornamentmålning som upptog
mönstret från nordväggen. Målningen fyllde ett tomrum som annars

152

skulle ha lyst vitt. I och med att den utfördes i samma färgskala och
tonstyrka som de gamla målningarna, tjänade den förutom sin dekora
tiva funktion även till att stämma samman kyrkorummet, så att det
visuellt uppfattas som bättre sammanhållet. Högst upp på väggarna
målades ett språkband som följer takets form runt hela rummet. Denna
fris består av bibelspråk som ställts samman av Olle Arbman på temat
kyrkan som Guds kärleksfulla hus, som platsen för tillflykt och uppbyggelse för människan.
Kostnaderna för restaureringen uppgick till omkring 19.000 kro
nor, varav Ragunda församling bidrog med en fjärdedel. Resten fi
nansierades av frivilliga gåvor. En stor donation på över 12.000 kro
nor kom från major och fru Ahlström, Stockholm. Smärre bidrag
lämnades av församlingsbor och andra intresserade.81 1927 hölls en
fest till förmån för restaureringen. Skänkta gåvor auktionerades bort
och behållningen tillföll restaureringskassan.82 Kyrkoherden Olle Arb
man bidrog själv till finansieringen genom att författa en hyllning till
kyrkan och hembygden på vers, till en hembygdsfest som hölls påföl
jande år. Denna trycktes och såldes till förmån för restaureringen.83

Ragunda ödekyrka efter
restaureringen. Korskranket
och bänkinredningen har
rekonstruerats, altaruppsatsen
konserverats. Kalkmålningarna
från 1600-talet har komplet
terats med en dekorations
målning av Oscar Svensson,
som skymtar bakom predik
stolen.
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Återinvigning
Efter åtta decennier som ödekyrka återinvigdes Ragunda gamla kyrka
för gudstjänstbruk den 16 augusti 1931. Vid invigningsgudstjänsten
framfördes en kantat som kyrkoherden författat för det högtidliga
tillfället. Efter biskopens invigning höll Olle Arbman även ett före
drag utanför kyrkan. Både kantaten och talet har bevarats i tryck och
är ett värdefullt vittnesmål om vilken betydelse man tillskrev kyrkan.84
I sitt tal ger Arbman en tämligen rapsodisk översikt av den gamla
kyrkans historia. Framställningen är ett försök att för lyssnarna levan
degöra kyrkan och dess inredning genom att sätta in den i e tt brett
kulturhistoriskt sammanhang, en brokig väv flätad av olika trådar av
såväl f aktiska historiska händelser som sägner och annat traditions
stoff. Kyrkan ses so m medelpunkten i socknens andliga liv genom
århundradena. Kyrkobyggnaden är ett gemensamt verk av sockenborna
själva. Församlingens kärlek till sin helgedom omvittnas av den dyr
bara inredningskonst som kyrkorummet smyckats med. Varje inred
ningsdetalj har sin egen tillkomsthistoria och till vissa föremål är knut
na muntligt traderade sägner. Genom restaureringen har den histo
riska kontinuiteten och banden med förfäderna återupprättats.

Minnena hopa sig. De skrida förbi, än i högtidlig procession med
brinnande ljus och Pater noster och Ave Maria, än i 1500- och
1600-talens kärva gestalter med den hållfasta tron och de hårda
nävarna, än i elfte och tolfte Karls barska krigare - och alla, alla
enade i vördnad förfädernas kyrka. Vi stå tysta och se på minne
nas skridande skara.85
Arbmans högtidstal avslutades med fyra verser ur Johan Ludvig Ru
nebergs psalm Bevara, Gud, vårtfosterland (1857).
Restaureringen hade säkerställt kyrkans överlevnad. Kyrkorummet var
nu ovanligt praktfullt med flera skeden ur kyrkans historia synliga i
inredning och arkitektur. Men för Ragundaborna var uppgiften att
iståndsätta sin gamla kyrka egentligen inte avslutad. 1700-talsklockstapeln som rivits under ödekyrkotiden saknades.86 Enligt 1927 års
restaureringsprogram skulle en klockstapel ha uppförts på den låga
kullen sydost om kyrkan där den rivna stapeln hade legat.87 Domänsty
relsen hade också utverkat att virke fritt fick avverkas på prästbostäl
lets marker.88 Klockstapeln förverkligades dock inte i samband med
restaureringen.
Under de närmast följande åren var församlingen upptagen av att
restaurera sin nya kyrka.89 Men klockstapeln föll trots detta inte i
glömska. 1943, tolv år efter det att den gamla kyrkan återinvigts, togs
frågan upp igen. Kyrkorådets förslag att avsätta medel till klocksta
pelns uppförande avslogs till en början av kyrkofullmäktige. Försam
lingens kraftfulla svar på detta, var en protestlista där 256 personer
krävde att beslutet skulle ändras. Som en eftergift för församlingsbor
nas önskemål tog så fullmäktige den24 december samma år ett princip
beslut om att stapeln skulle byggas. Det dröjde emellertid till i no
vember 1945 innan det anslogs medel till byggnadsföretaget.90
Först 1946 byggdes en klockstapel, ritad av Ragnar Hjorth, arki
tekt på Byggnadsstyrelsen.91 Den nya stapeln saknar helt moderna
drag, så det är endast detaljer som avslöjar dess rätta tillkomsttid.
Den upptar vissa grunddrag från den rivna stapeln, som var känd från
äldre avbildningar.92 Men trots dessa form- och motivlån är det inte
riktigt att betrakta den som en rekonstruktion. Former och propor
tioner är fritt behandlade och helheten är ny. En idé om att klockan
från den gamla klockstapeln skulle placeras i den nya förverkligades
inte. Istället göts en ny. Den 27 juli 1947 ringde det för första gången
till gudstjänst i den nya klockstapeln.93

Klockstapeln vid Ragunda
gamla kyrka, ritad av arkitek
ten Ragnar Hjorth och upp
förd 1946.
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9 OVIKEN IJAMTLAND

Ovikens gamla kyrka före
restaurering.
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Ovikens gamla kyrka ligger på sluttningen ner mot Myrviken, en del
av Storsjön i Jämtland.1 Kyrkan med klockstapel, fristående gravkor
och kyrkogård inramas av en brädtäckt, vitputsad bogårdsmur med
stigluckor. Miljön är väl sammanhållen genom materialens och fär
gernas enhetlighet, vit puts och tjärstruket trä. Takens olikartade for
mer ger byggnadsgrupperingen variation och formrikedom.
Kyrkans medeltidshistoria är ofullständigt känd. Inga arkeologiska
utgrävningar har utförts, men vid restaureringar på 1930- och 1960talen påträffades rester av vad som tolkats som grundmurar från två
tidigare kyrkor. Den äldsta, vars datering och planform tills vidare är
oklar, låg i den nuvarande kyrkans nordöstra hörn. Den andra kyrkan
har kommit att förknippas med årtalet 1503, det år då kyrkan enligt
skriftliga källor återinvigdes efter ombyggnad. Denna kyrkas plan
kunde på 1960-talet med stor sannolikhet rekonstrueras. Grund
planen var rektangulär och mätte invändigt 7,5x19,5 meter. Kyrkan
låg, liksom dagens kyrka, med korväggen orienterad mot sydöst. Till
rektangeln anslöt en sakristia i n orr och troligen även ett vapenhus i
söder. Byggnaden torde vara en förlängning av den första kyrkan, som

troligen hade samma bredd. I den nuvarande kyrkan ingår delar av
1500-talskyrkans murar. Det är heller inte uteslutet att vissa delar av
dessa äldre murpartier kan härstamma från den första kyrkan.
Den nuvarande kyrkan byggdes 1758-1763 av sockenbon och
kyrkobyggmästaren Pehr Olofsson i Dillne.2 Den gamla kyrkans väs
tra och södra murar revs, n ord- och östmurarna förlängdes och till
byggdes så att resultatet blev ett brett, rektangulärt långhus med de
utvändiga måtten 18x29 meter. Sakristian utvidgades och huvudin
gången förlades till väster. I södra muren anbringades en mindre kor
portal. Till sakristians portal återanvändes en äldre järnbeslagen dörr,
daterad till omkring år 1500.3 Kyrkan fick valmat, spånklätt tak och
försågs med stora rundbågiga fönsteröppningar. Exteriören vitputsades.
Den nybyggda kyrkan fick en fullständigt ny, enhetlig inredning.
Den utfördes av tidens och provinsens mest namnkunniga kyrko
konstnärer, av dem som skapade den jämtländska rokokon.4 Altaruppsatsen snidades 1759-60 av byggmästaren och bildhuggaren Jo
nas Granberg i Klövsjö. Dess målning och förgyllning och förmod
ligen även altarmålningen utfördes av Carl Hofverberg, officer och
målare bosatt i Berg och senare Sunne, i samarbete med en ej namn
given elev. Den unge bildhuggaren Johan Olofsson Edler (d.ä.) från
Fors förfärdigade predikstolen 1760. Den var ett av hans första själv
ständiga verk efter avslutad lärlingstid hos Jonas Granberg. För pre
dikstolens förgyllning och målning svarade officeren och målaren
Mikael Trafwenfeldt.

Interiör av O vikens gamla
kyrka före restaurering. På
långväggen altarskåpet av
Peder Olofsson i K ämsta
(1652) och predikstolen av
Johan Edler d.ä. ( 1760), omgi
ven av draperimålningar. Altaruppsatsen snidad av Jonas
Granberg (1760).
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Interiören vitkalkades. 1783 byggdes läktare som dekorerades med
målningar 1786, utförda av Anders Berglin, Hackås och Pehr Sundin, Sunne. Den senare målade även bänkinredningen. 1797 tillkom
en nybyggd orgel vars fasad ritats av dåvarande överintendenten Carl
Fredrik Adelcrantz. 1813 kompletterades rummets utsmyckning med
ett arrangemang som blivit vanligt i jämtlandskyrkorna på 1790-talet. På fondväggen målade Pehr Sundin ett stort stycke skenarkitek
tur som inramning till altaruppsättningen. Predikstolen omgavs av
målade draperier.
Kvar f rån den gamla kyrkans inredning fanns två pyramider och
ett altarskrank som tillverkats av Jonas Granberg på 1730-talet samt
sakristiedörren, byggd tjugo år senare av snickaren och byggmästaren
Olof Månberg från Gärde, Hackås socken. Av äldre inventarier fanns
det stora passionsaltarskåpet, en fri efterbildning av det flamländska
altarskåpet i Ljusdal, utförd så sent som 1651-52 av Peder Olofsson i
Kämsta.5 Det förpassades till sakristian.
Bogårdsmuren fick sitt nuvarande utseende ett par år efter kyrkobygget. Arbetet utfördes av samma byggmästare, Pehr Olofsson.6 Sten
muren vitkalkades, brädtäcktes upptill samt försågs med tre stigluckor. Förmodligen vid samma tillfälle uppfördes gravkoret för kyrko
herden Daniel Jonae Salin och hans hustru. Det utformades som en
låg, kvadratisk byggnad, fristående från kyrkan men sammanbyggd
med bogårdsmurens östra del. Salinska gravkoret fick en särpräglad
takform med två svängda takfall, ett konvext och ett konkavt. Denna
karaktäristiska detalj återfinns även på stigluckorna, här med takfal
len åtskilda av ett kort vertikalställt parti. I murens sydvästra hörn
finns en låg byggnad av okänd ålder som tidigare användes som bår
hus. Klockstapeln ansluter även den till bogårdsmuren. Den byggdes
1751-1752 av Jonas Granberg, som tidigare även utfört altaruppsatsen.7

Diskussioner om nybygge
Under 1800-talet gjordes inga större ombyggnader eller förändringar.
I jämförelse med andra församlingar var befolkningsökningen i Oviken måttlig, under perioden 1750-1800 från 879 till 1.112 personer.
Under följande sekel var befolkningstillväxten knappt 90 procent.8 I
motsats till på många andra ställen var trängseln i kyrkan här inget
problem.9 Det fanns 560 alnar sittplatser vilket torde ha motsvarat
plats för nästan 750 personer.10 Det ansågs tillräckligt. Någon anled
ning att bygga fler läktare eller utvidga kyrkan fanns inte.
Byggnadens tekniska beskaffenhet blev istället incitamentet till att
kyrkan så småningom övergavs. Redan på 1750-talet när kyrkan bygg
des framstod den södra väggen som byggnadens svaga p unkt. Otill
räcklig grundläggning gjorde då att den nybyggda muren fick rivas
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ner och återuppbyggas.11 Men defekten var inte avhjälpt. Sprickor i
muren torde ha uppstått igen ganska omgående. År 1779 uppges bygg
mästaren Simon Geting d.ä. ha reparerat och rappat murarna utvändigt.12
Efter 1850 omtalas problemet i samband med varje biskops- och
prostvisitation. Spridda noteringar i visitationshandlingarna avspeg
lar en osäkerhet om hur allvarlig skadan var och om hur problemet
skulle bemästras. En omtalat skicklig, men ej namngiven byggmästa
re, som tillkallades på 1850-talet, kunde inte ge något tillfredsställan
de förslag på hur muren skulle repareras. Skadan ansågs då utgöra ett
verkligt hot och för att förebygga en olyckshändelse var det nödvän
digt att vidta ändamålsenliga åtgärder.13
På 1860-talet såg man mer optimistiskt på problemet. Kyrkan
omtalades då visserligen som skröplig och bristfällig, men ansågs ändå
vara i fullt brukbart skick. Kyrkobyggmästaren Johan Nordeli under
sökte kyrkan och fann det fullt möjligt att reparera den.14 Det fanns
långt framskridna planer på att göra det, men arbetet verkar ha av
stannat.15 Genom täckdikning lyckades man i alla fall dränera mar
ken kring 1700-talsmurarna. Åtgärden verkar ha fått avsedd verkan.
Därefter tillkom inga nya sättningar i muren.16 Några andra försök
att åtgärda mursprickorna torde aldrig ha kommit till stånd och det
verkar som om det med tiden blev en allt mindre angelägen fråga.
Kyrkan sades 1876 vara i gott skick. Problemet kvarstod visserligen,
men sprickorna befanns då inte längre utgöra något verkligt hot mot
byggnaden.17
Det fanns även andra betydelsefulla omständigheter som var till
nackdel för den gamla kyrkan. I Visitationsprotokollen återkommer
ständigt två problem: klockstapeln är i dåligt skick och kyrkogården
för trång. Redan 1811 betecknas klockstapeln som så förfallen att
den är obrukbar.18 Att detta var en överdrift visar sig i att denna upp
fattning, om än i något mildare ordalag, återkommer år efter år, utan
att några förbättringsåtgärder görs. Under flera årtionden förs diskus
sioner om att istället uppföra ett torn i sten.19 Vid biskop Frans Mi
chael Franzéns visitation 1836 resonerades om var tornet skulle pla
ceras. På kyrkans västra sida ansågs markförhållandena för osäkra.
Om tornet byggdes i öster befarade man att kyrkan skulle bli för mörk.
Ett fristående torn ville församlingen inte ha.20
Då frågan om kyrkogårdens utvidgande blev aktuell vid prost
visitation 1860, framfördes för första gången tanken på att bygga en
ny kyrka. Det ansågs då inte praktiskt att utöka den nuvarande kyr
kogården, eftersom man tänkte bygga en ny kyrka inom något tiotal
år. Den skulle då placeras på ett annat ställe.21 År 1879 beslutades att
en ny kyrkogård skulle anläggas på en högt belägen plats i närheten
av prästgården. Platsen betecknades som sundare än den gamla, och
det påpekades att denna plats även var lämplig att bygga en ny kyrka
på.22
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Även efter det att förslaget om nybygge framförts diskuterades
möjligheterna att reparera både klockstapeln och kyrkan.23 Men med
tiden uppställdes två alternativ. Antingen skulle man reparera kyrkan
och förse den med stentorn, eller bygga en helt ny kyrka. Det första
alternativet framstod för många som ofördelaktigt. Det skulle inne
bära stora kostnader och, med tanke på kyrkans osäkra grund, vara en
kortsiktig lösning.24 Men ståndpunkten hade ändå sina förespråkare.
Vid den kyrkostämma 1892 som diskuterade de två alternativen an
tecknades i protokollet att "de olika meningarna icke kunde sammanjemkas".25 Därför beslutade stämman att skjuta upp frågan om
att skaffa ritningar till ny kyrka till ett senare tillfälle, "men att icke
heller några åtgärder för den gamla kyrkans iståndsättande skulle vidtagas .
Den sista meningen är inte helt entydig. Men dåtidens kyrkostäm
modeltagare måste nog ha uppfattat det så, att avgörandet mellan de
bägge alternativen ställdes på framtiden. Därefter tar frågan en något
överraskande vändning. Vid nästa kyrkostämma två år senare tas frå
gan upp till förnyad prövning. Men nu avfärdas de som förespråkar
den gamla kyrkans iståndsättande kort och effektivt. Stämmans ord
förande, kyrkoherden Magnus Bergman, förklarar nämligen helt frankt
att överläggningarna nu skulle gälla enbart frågan om den nya kyr
kans byggande, eftersom man vid föregående stämma redan beslutat
att inte iståndsätta den gamla, och att detta beslut nu vunnit laga
kraft. Kyrkoherdens påstående avväpnade tydligen helt dem som fö
respråkade en reparation. Den frågan togs inte upp igen, utan stäm
mans beslut blev enhälligt: en ny kyrka skulle byggas, i stora drag
överensstämmande med den projektritning av arkitekten Gustaf Her
mansson som uppvisats.27
Det finns en mytbildning omkring kyrkostämmobeslutet att byg
ga ny kyrka i O viken.Beslutet har för eftervärlden framstått som yt
terst orättfärdigt. Det har påståtts att det drevs fram av ett litet antal
besuttna herrar mot det stora flertalet sockenbors vilja. Detta uppges
ha varit möjligt på grund av det då gällande voteringssystemet. Till
grund för beräkning av sockenmännens kommunalskatt användes en
fyrktalslängd, som beräknades på deras inkomst och fasta egendom.
Fyrktalslängden användes som röstlängd, vilket innebar att rösträtten
beräknades på sin innehavares ekonomiska ställning, en klart odemo
kratisk princip enligt eftervärldens sätt att se på saken. Vid beslutet
om nybygge uppges 14 besuttna personer ha röstat för, och därmed
fått sin vilja igenom, trots att ett hundratal röstat emot.28
Denna tolkning saknar emellertid stöd i k ällmaterialet. Även om
påståendet att det fanns en opinion emot kyrkobygget inte är helt
grundlöst, så har både dess styrka och storlek överdrivits. Tvärtom
ger arkivalierna intryck av att kyrkobygget genomfördes i största sam
förstånd, detta i jämförelse med andra församlingar, där stridigheter i
samband med kyrkobyggen avtecknar sig i form av diskussioner vid
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stämmor och kyrkoråd, skrivelser och handlingar i samband med över
klaganden.29 I Oviken vet vi bara att det fanns en grupp sockenmän,
oklart hur stor, som ville diskutera frågan om den gamla kyrkans iståndsättande. Men gruppen var inte speciellt pådrivande, den var lätt att
tysta och den utnyttjade inte de möjligheter som fanns att överklaga
kyrkostämmans och kyrkoherdens agerande, som skedde i flera andra
församlingar. I kyrkostämmoprotokollet sägs däremot uttryckligen att
beslutet togs enhälligt. Någon votering och beräkning efter röstlängd
förekom överhuvudtaget inte.
Det står alltså klart att beslutet om att bygga ny kyrka i Oviken
inte kan uppfattas som odemokratiskt ens med våra mått mätt. Och
om beslutet inte var orättfärdigt, måste förklaringen till att det fram
stått så för eftervärlden sökas på annat håll. Myten om det orättfärdi
ga kyrkostämmobeslutet torde istället ha uppstått ur den allmänna
förtalskampanj, som den nya kyrkan utsattes för. Förtalet har två si
dor: dels är det ett resultat av den nedvärdering som nygotiken i all
mänhet utsatts för under 1900-talet, dels ett led i strävan att återupp
rätta den gamla kyrkan.
Den nya kyrkan i Oviken råkade mer illa ut än andra nygotiska
kyrkor, för att där fanns ett alternativ som tilltalade den nya tiden.
Genom aggressivt förtal och kontrastivt avståndstagande förminska
des den nya kyrkans status i takt med att den gamlas anseende ökade.
Den indignation man kände över den gamla kyrkans utsatthet skapa
de ett behov av syndabockar. På så sätt uppstod myten om att nybyggnadsbeslutet drivits igenom av ett litet antal stormän, mot folk
opinionens vilja.

Ovikens nya kyrka ritades av
arkitekten Gustaf Hermansson

Den nya kyrkan

och invigdes 1906.

Den nya kyrkan i Oviken ritades 1895 av arkitekten Gustaf Her
mansson, som under denna tid var verksam i Sundsvall.30 Året innan
hade stadens stora nygotiska kyrka invigts. Även den hade Hermans
son som upphovsman. Kyrkan i Oviken planerades för drygt 900
personer och beräknades kosta omkring 80.000 kronor.31 Den upp
fördes av byggmästarna J.A. Gärdin och J.A. Hellström från Öster
sund och invigdes den 12 juli 1906.32 Vid denna tidpunkt bestod
församlingen av drygt 2.100 personer.33
Kyrkan är en nygotisk tegelkyrka, med torn och polygonalt kor.
Den är treskeppig och kyrkorummet har en rik träinredning med läk
tare på tre sidor. Vid de kyrkostämmor och kyrkoråd som granskade
Hermanssons ritning gjordes ingen estetisk bedömning, utan den kon
staterades bara vara utförd "i nutidens stil".34 Trots det var förmodli
gen estetiska skäl tungt vägande när det gäller orsaken till att nybyg
get verkligen kom till stånd. Den gamla kyrkans dåliga skick, som av
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Den sista högmässan i O vikens gamla kyrka.

kyrkoherden anfördes som avgörande anledning i anhållan om till
stånd till nybygge 1894, räcker inte som orsaksförklaring.35 Sprick
bildningen hade funnits länge utan att tillta och församlingen visste
att den inte utgjorde något riktigt hot mot byggnaden. Så sent som
året innan hade det bestämts att skadan skulle repareras.36 Kyrkan var
ingen trång och mörk medeltidskyrka, utan en ljus, rymlig 1700talskyrka, till storleken fullt tillräcklig. Kyrkogården var för liten, men
kunde mycket väl h a utvidgats, vilket också skedde senare på 1930talet. Klockstapeln var inte i sämre skick än att man 1893 lade in ett
nytt golv.
År 1896 granskades ritningen vid en prostvisitation och det ansågs
då att "med det dominerande läge det skulle komma att få och den
prydliga struktur ritningen utvisade funnes det ej tvivel om att det
skulle lända till församlingens sanna båtnad att så fort ske kan deruti
få fira sin gudstjenst".37 Vid ett annat tillfälle omtalas att "man öns
kade ett högt hvitt torn, som likt andra kyrkor vid Storsjön kunde ses
vida omkring".38 Här ligger troligen en viktig del av förklaringen till
nybygget.
Under 1800-talet hade ett stort antal jämtlandssocknar byggt nya
kyrkor. Bland de närmaste grannförsamlingarna hade Sunne fått ny
kyrka på 1830-talet och Marby på 1860-talet. Myssjö, annexförsamling till Oviken, hade på 1870-talet förlängt sin medeltida kyrka och

försett den med västtorn.39 Grannsocknarnas exempel var nog inte
helt oviktiga för oviksborna. En ny kyrka blev en statussymbol och
ett sätt att manifestera den egna församlingen gentemot grannför
samlingarna. Därtill kom att församlingen hade så god ekonomi, att
man utan att ta några lån kunde låta kyrkokassan bekosta hela kyrkobygget.40
I de församlingar där kyrkbyggen genomförts tidigare under 1800talet framstod resultatet för samtiden alltid som synnerligen lyckat.
Så var det också i Oviken till en början. Med stolthet brukade man
konstatera att kyrktornet syntes över sju grannsocknar och det var
faktiskt ingen överdrift. I enlighet med tidens ideal hade kyrkan pla
cerats på omgivningens högsta punkt och Storsjön gör vyerna vida.
Tornet avtecknar sig med Oviksfjällen som fond. Precis som på andra
platser sades det vid invigningen, att kyrkan var den vackraste i länet.
Men om församlingsborna var nöjda med sin nya kyrka, så fanns
det andra som inte var det. När Hermansson ritat kyrkan 1895 stod
nygotiken som högst, för att därpå ganska snabbt förlora i anseende
bland arkitekterna. Bygget i Oviken genomfördes för sent för att bli
någon riktig framgång. När kyrkan stod färdig 1905 representerade
den redan ett överspelat stilskede. Nygotiken var inte längre modern,
nya riktningar hade börjat göra sig gällande och opinionen redan svängt
till förmån för den gamla kyrkan. Det är betecknande att båda de
arkitekter, Fredrik Falkenberg och Sigge Cronstedt, som på Overintendentsämbetets uppdrag besökte orten för att besiktiga den nya
kyrkan, skänkte den gamla betydligt större uppskattning.
Arkitekten Fredrik Falkenberg kom till Oviken 1904, förordnad
av Overintendentsämbetet att besiktiga den nya kyrkan, som då var
under uppförande. Hans egentliga ärende var den nya kyrkan. Men
det var ändå den gamla han ägnade störst uppmärksamhet. I en utför
lig skrivelse underrättade han även Vitterhetsakademien om sitt be
sök.41
Trots tidsbrist hade Falkenberg undersökt den gamla kyrkan för
att försöka finna orsaken till att den övergivits, något han beklagade
särskilt med tanke på interiörens kvaliteter. Han noterar sprickorna
och sättningarna i kyrkomurarna. Men han anser inte att dessa ska
dor är ohjälpliga, särskilt som församlingsbor uppgett att efter täckdikningen hade inga nya skador uppstått. Falkenberg kommenterar,
att om denna uppgift är riktig finns inget som talar emot att kyrkan
efter nödvändiga reparationer skulle ha haft en obegränsad livslängd.
Han menar att församlingen inte varit okunnig om detta. Men de har
bedömt reparationskostnaderna så stora, att det tett sig fördelaktigare
att skjuta till merkostnaden och istället få en helt ny kyrka. Falken
berg kommer till slutsatsen att det inte funnits fullgoda skäl för att
byta ut kyrkan mot en ny. D ärför beklagar han att alternativet med
ett fristående klocktorn invid den gamla kyrkan inte utretts grundli
gare.
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Ett par månader efter kyrkans invigning besiktigar även arkitekten
Sigge Cronstedt byggnaden på Overintendentsämbetets uppdrag.
Också hans sympatier ligger tveklöst hos den gamla kyrkan. I ett ovan
ligt vältaligt besiktningsprotokoll kritiserar han den nya kyrkan i skarpa
ordalag. Han bedömer den nygotiska tegelbyggnaden vara utförd i
full överensstämmelse med fastställda ritningar, men anser att bygg
nadstypen är olämplig för det hårda jämtländska klimatet. Han pekar
på byggnadens tekniska brister och svagheter, på de många takfall,
vinklar och prång där is och snö kan samlas och på att vattenkastarna
inte förmår avleda vattnet från väggarna, med spjälkningsskador på
teglet som följd.
Cronstedt intresserar sig för sambandet mellan kyrkobyggnaden
och landskapet. Han tycker att den nygotiska kyrkan i denna fjäll
bygd ter sig främmande i jämförelse med den gamla kyrkan, som har
en mer sluten karaktär. Hos den gamla byggnaden uppskattar han
förutom den yttre miljön med kyrka, stigluckor och klockstapel, även
interiören med inventarier och målningar, delvis synliga under den
sönderfallande putsen. Cronstedt sammanfattar sin inställning:
Det är vemodigt att tänka att denna urgamla och så särdeles stäm
ningsfulla kyrka och dess omgifning står obegagnad och dömts att
förfalla; ett så hårdt öde had e säkerligen ej behöfi öfvergå den
samma —förvisso hade den kunnat försträfvas, förankras och re
pareras samt för ännu långliga tider förblifva församlingens hel
gedom.42
På Cronstedts uppmaning informerade riksantikvarien följande år
församlingen om att kyrkan varken fick rivas, förändras eller använ
das för andra ändamål utan att riksantikvarien tillfrågats.43

Restaureringens förhistoria
Tiden som ödekyrka blev för Ovikenkyrkans del betydligt kortare än
för andra kyrkor i samma situation. Kyrkan föll heller aldrig i glöm
ska, utan intresset för den var levande under hela ödekyrkotiden.
Kyrkorådet avslog 1905 en förfrågan från Nordiska Museet om att få
köpa en kristallkrona, med motiveringen att den "helst borde fortfa
rande qvarstanna i den gamla kyrkan tillsammans med öfriga der för
varade fornsaker".44 Enligt egen utsago hade länsantikvarien Eric Festin
redan 1908, tre år efter övergivandet, framställt en första förfrågan till
Vitterhetsakademien om anslag till kyrkans konservering.45 Kyrkan
blev tidigt en sevärdhet för kulturhistoriskt intresserade resenärer.46
De bemödanden som så småningom ledde fram till restaureringen
av kyrkoanläggningen fördes till en början på två plan, lokalt i sock
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nen och centralt hos berörda myndigheter, Överintendentsämbetet
(efter 1918 Byggnadsstyrelsen) och Vitterhetsakademien med riksan
tikvarien. Förberedelserna försiggick till en början oberoende av var
andra eller hade åtminstone ytterst få beröringspunkter.
Av avgörande betydelse för församlingens del framstår den utställ
ning av äldre kyrkliga föremål som hölls i Östersund sommaren 1911.
Från Oviken visades ett stort antal inventarier, med det monumen
tala altarskåpet som paradnummer.47 Utställningen medverkade till
att synliggöra problemet med ödekyrkan och dess inventarier. Sam
ma höst när det gamla orgelverket skulle byggas om och flyttas till
den nya kyrkan orsakade det en viss debatt i lokalpressen.48 Ett eve
nemang som hölls i den gamla kyrkan besöktes av flera hundra perso
ner, enligt ortstidningens referat. Det var en orgelkonsert som samti
digt fick karaktär av minneshögtid. Konserten kombinerades med en
visning av byggnaden och prosten Magnus Bergman talade om kyr
kans historia.49
Dessa två händelser, utställningen och flyttningen av orgeln, mar
kerar för församlingens del början på en ny strävan. Inventarierna i
gamla kyrkan ansågs nu värda att brandförsäkras för ett belopp av
10.000-15.000 kronor.50 På insändarplats i Östersunds Posten restes
kravet på ett återupprättande av den gamla kyrkan.51
För de centrala myndigheternas del var det en privatpersons initi
ativkraft som ledde till att ärendet Oviken togs upp. När arkitekten
Ferdinand Boberg på hösten 1918 kontaktade riksantikvarien och
Byggnadsstyrelsen angående Oviken var dock ärendet genom Falken
bergs och Cronstedts resor, och möjligen även genom Festins påstöt
ningar, redan välkänt för myndigheterna. Boberg hade kommit till
O viken under studierna för sitt projekt att genom teckningar och
akvareller dokumentera svenska kulturmiljöer. I en engagerad pro
memoria beskriver han sin upptäckt av ödekyrkan. Helt överväldigad
av den storartade anläggningen och i motsvarande grad upprörd och
förfärad över kyrkans övergivenhet och brist på underhåll, anhöll
Boberg att Byggnadsstyrelsen skulle låta en arkitekt göra ett kostnads
förslag för kyrkans reparation.52
För första gången kom nu en noggrann byggnadsundersökning till
stånd. Såväl kyrkan som kyrkogårdsmuren med stigluckor, gravkor,
likbod och klockstapel uppmättes och beskrevs av Knut Nordenskjöld,
arkitekt på Byggnadsstyrelsen. Dessutom upprättade han ett konser
veringsförslag, som syftade till att iståndsätta hela miljön. Kostnaden
beräknades till 40.000 kronor.53 Nordenskjölds arbete bekostades av
Ferdinand Boberg, men utfördes på uppdrag av riksantikvarien och
Byggnadsstyrelsen.54 Båda tillstyrkte ivrigt en restaurering, och det
med formuleringar som vittnar om att Ovikenärendet åtnjöt högsta
prioritet. Såväl de estetiska som de kulturhistoriska värdena framhölls
som omistliga, inte bara för Jämtland utan för hela landet. Odekyr
kan i Oviken var på väg att bli en riksangelägenhet.55
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Salinska gravkoret vid Ovikens
gamla kyrka, befann sig liksom
övriga delar av anläggningen i
ett tillstand av djupt forfall.
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Oberoende av dessa åtgärder på central nivå, inledde ett par år
senare en grupp sockenbor ett ideellt arbete för kyrkans restaurering.
Initiativtagare var skolläraren Karl Westergren. Sommaren 1920 koni
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taktade han riksantikvarien för att få upplysningar om bästa sättet att
gå till väga.56 Westergren fick det uppmuntrande svaret att riksantik
varien ställde sig positiv till en restaurering och informerades om det
restaureringsförslag som redan förelåg. Återstod alltså projektets finans
iering.57 Det föreföll osannolikt att restaureringen skulle kunna be
kostas med kyrkans allmänna medel, så Westergren och andra intres
serade församlingsbor tog som sin uppgift att verka som opinionsbildare. Genom att främja allmänhetens intresse kunde man förmå en
skilda att skänka pengar.58
Denna sommar kom även Erik Salvén för första gången till Ovi
ken. Efter avslutat arbete i Trönö reste han vidare till Jämtland för att
finna en plats, där han kunde författa en historik över Trönö gamla
kyrka. I Oviken stiftade han bekantskap med Westergren som just
planerade ett hembygdsmöte. Salvén inbjöds att hålla föredrag. Han
har själv skildrat tillfället i en kort uppsats nästan trettio år senare.59
Inför mötet dekorerades den gamla kyrkan med björkar, blommor
och ljus. Vissa inventarier återfördes tillfälligt till kyrkorummet, al
tarskåpet från sakristian, dopängeln från den nya kyrkan. Till dop
ängeln hörde en skål i tenn, som Salvén lyckades återhämta från en
bondgård i närheten, där den stod i skafferiet fylld av surmjölk.60

Hembygdsmötet hölls en söndag afton. Efter föreläsningen diskute
rades ett förslag om att en förening för restaureringens främjande skulle
bildas och en kommitté tillsattes för att förbereda detta. Mötet avslu
tades med J.A. Eklunds psalm "Fädernas kyrka" (se s. 47).61
I oktober 1923 etablerades ett mer ordnat samarbete mellan myn
digheterna och de ideella krafterna. På riksantikvariens uppdrag kom
Erik Salvén till Oviken för att diskutera restaureringen med för
samlingen.62 I sammankomsten deltog kyrkoherden E.A. Rydström
och intresserade församlingsbor. Salvén föredrog restaureringsförslaget
och därefter diskuterades de ekonomiska förutsättningarna. Samman
trädet, och senare även kyrkorådet, såg en fördel i att kombinera res
taureringsfrågan med församlingens nära förestående planer på att
anlägga en ny kyrkogård intill den gamla kyrkans gravplats. Genom
att hänvisa till att den gamla kyrkan skulle vara lämplig som gravka
pell och församlingslokal, ansåg man sig kunna lägga större tyngd
bakom motiveringen för projektets genomförande.
Samma ståndpunkt intog kyrkorådet, som på sitt möte beslöt att
förorda restaureringsförslaget i kyrkostämman.63 Det är oklart vilken
åsikt stämman hade, eftersom kyrkostämmoprotokoll för denna tid
punkt saknas. En genomgång av senare protokoll visar dock, att den
endast i undantagsfall tog ställning mot kyrkorådet. Det är alltså mest
troligt att kyrkostämman beslutade i enlighet med rådets förslag och
antog restaureringsförslaget.
I samband med besöket i Oviken höll Salvén även ett offentligt
föredrag om norrländsk kyrkobyggnadskonst. Efteråt bildades på hans
förslag en intresseförening, som skulle verka för restaureringen bland
annat genom att även fortsättningsvis ordna hembygdsfester. Styrelse
utsågs med Rydström som ordförande.64
Även på riksplanet gjordes ett arrangemang som visserligen inte
inbringade några stora penningsummor, men som medverkade till
att restaureringsplanerna blev kända. På Skansen hölls en fest till för
mån för restaureringen hösten 1926, varvid riksantikvarien Sigurd
Curman föreläste om kulturminnesvård.65
Samma år bildades föreningen Ovikens gamla kyrka. Syftet var att
verka för kyrkans iståndsättande och framtida vård.66 Som lokal in
tresseförening såg man emellertid små möjligheter att anskaffa de sto
ra penningsummor som behövdes. Därför bildades även en stiftelse
med samma namn. I stiftelsen ingick förutom kyrkoherde Rydström
och föreningens styrelsemedlemmar även länsantikvarie Eric Festin
och landshövding Sigfrid Linnér.67
Den direkta anledningen till stiftelsebildningen var att man däri
genom hoppades kunna utverka en rikskollekt till förmån för kyrkans
restaurering.68 En tidigare hemställan som gjorts av bland andra Lin
nér och Rydström, hade avvisats på formella grunder. Såväl Härnö
sands domkapitel som Svenska kyrkans diakonistyrelse hade sett sig
förhindrade att tillstyrka. Bakom ansökan om rikskollekt måste fin

nas en juridisk person, eftersom kollekten inte kunde tillfalla en grupp
privatpersoner.69
Stiftelsen uppfyllde visserligen de lagstadgade kraven, men rikskollekten kunde till slut inte beviljas i alla fall. Biskopen Ernst Lönegren
och Härnösands domkapitel motsatte sig detta av principiella skäl.
De ansåg att syftet med restaureringen primärt var kulturhistoriskt
och inte kyrkligt, eftersom den gamla kyrkan inte var ämnad att an
vändas för gudstjänstbruk.70 Diakonistyrelsen i sin tur uppfattade av
görandet som prejudicerande. Från Växjö stift, där ödekyrkorna var
många, förelåg ett antal ansökningar, som styrelsen skulle bli tvungna
att bevilja om Ovikens ansökan tillstyrktes.71 Som en mindre kom
pensation för rikskollektens uteblivande erbjöds stiftelsen istället stiftskollekt.72 Året därpå, 1928, upptogs kollekt i stiftets alla kyrkor, men
insamlingen inbringade inte mer än 1.027 kronor.73
Sannolikt skulle förutsättningarna för rikskollektens beviljande ha
varit betydligt större om Ovikens församling ställt sig bakom ansök
ningen. Men församlingen visade sig ovillig att bidra till insamlingen
på något sätt. År 1928 föreslog kyrkoherde Rydström att sockenstäm
man skulle begära virkesutsyning hos Domänstyrelsen, för att få virke
till restaureringen. Begäran avslogs, eftersom stämman inte ville sy
nas stå bakom restaureringen, av rädsla för att den då skulle behöva ta
något ekonomiskt ansvar.74
År 1929 fördes restaureringsfrågan ett avgörande steg framåt när
Curman i sällskap med bland andra Festin och Linnér besökte öde
kyrkorna i Oviken och Älvros.75 För Ovikens del resulterade resan i
att Byggnadsstyrelsens arkitekt och antikvarie Sven Brandel fick i
uppdrag att göra ett nytt, utvidgat restaureringsprogram. Förslaget
upprättades i samråd med Festin.76 Restaureringen beräknades nu
kosta 60.000 kronor.77 Vid denna tidpunkt hade finansieringsfrågan
gjort ansenliga framsteg, bland annat genom att ett statsbidrag på
15.000 kronor hade beviljats.78 Men ännu saknades drygt hälften av
kapitalet. Då församlingen inte ansåg det möjligt att göra några eko
nomiska åtaganden, blev restaureringens genomförande istället avhängigt frivilliga bidrag och gåvor från enskilda personer.79 Detta be
roende av privata donationer fick anmärkningsvärda följder.
Från en anonym donator, som tidigare skänkt 5.000 kronor ge
nom Festin, kom ett erbjudande om en donation på 25.000 kronor.
Villkoret för donationen var dock att den gamla kyrkan skulle återtas
som ordinarie gudstjänstlokal. Riksantikvarien Curman stödde do
natorn vilja, men uttryckte farhågor över det motstånd som förbehål
let skulle kunna komma att väcka inom församling och domkapi
tel.80 För att förebygga svårigheter tog donatorn själv kontakt med
biskop Lönegren för att samtala om villkoren. Lönegren ställde sig
välvillig till förslaget att återta kyrkan för gudstjänstbruk, eftersom
han inte ville att den skulle bli något "museiföremål" utan praktisk
funktion. Biskopen åtog sig att meddela församlingen donatorns er
bjudande och förbehåll.81

Kyrkorådet tog upp frågan till diskussion samma höst, 1931. Med
hänsyn till församlingens otillfredsställande ekonomiska situation och
den nya kyrkans behov av reparationer, ansåg sig kyrkorådet inte kunna
avböja erbjudandet om att kostnadsfritt erhålla ett användbart gudstjänstrum. Den nya kyrkan var i behov av värmeinstallationer, det var
problem med läckage i v ärmekammaren, ett nytt innertak samt utvändiga reparationer krävdes.82 På så sätt blev den nya kyrkans krav
på underhåll ett argument för den gamla kyrkans iståndsättande.83
Frågan avgjordes vid en extra kyrkostämma den 13 september 1931.
Sven Brandel, riksantikvariens representant, och länsantikvarien Eric
Festin var närvarande och redogjorde för restaureringsplanerna och
kostnadsberäkningen. Efter tre timmars diskussioner avgjordes frå
gan genom votering. På kyrkorådets förslag beslutade nu församling
en att acceptera donationen. Den gamla kyrkan skulle återtas som
ordinarie församlingskyrka, under förutsättning att restaureringen inte
skulle åsamka församlingen några kostnader och att församlingen skulle
befrias från skyldigheten att underhålla den nya kyrkan.84
Beslutet togs med en överväldigande majoritet, 75 mot 38 röster,
men flera personer reserverade sig mot beslutet. En av dem, Sven
Gärdvall i Orrgården, redogjorde för sin ståndpunkt i Östersund Pos
tens insändarspalt. Han betvivlade starkt det ekonomiska argument
som framförts, att den nya kyrkan skulle kräva stora reparationskost
nader. Men hans ställningstagande synes först och främst vara este
tiskt:
Skulle vi nu också flytta från vår vackra högt belägna över
Oviksbygdens väna nejder dominerande nya kyrka, vilken vid ens
inträde i helgedomens inre, inger ett ljust och gott intryck, som
förjagar den gråa vardag sstämningen, och flytta till den enfor
migt gråa av gammalt och ruttet virke inpyrda unkna luft som är
förhärskande i gamla kyrkan... 85
Kyrkostämmans beslut överklagades hos länsstyrelsen, då det ansågs
att vissa formella fel begåtts vid sockenstämman. Dessutom påtalades
att beslutet fattats på delvis felaktiga grunder. Vid stämman hade näm
ligen en deltagare påstått att under den tid som nya kyrkan funnits
skulle underhållskostnaderna uppgått till omkring 20.000 kronor.
Detta påstående hade ej vederlagts under stämman, trots att kostna
derna i efterhand visat sig vara betydligt mindre, ungefär 8.000 kro
nor. Nu inträffade det egendomliga att även kyrkostämman förklara
de sig instämma i de klagandes yrkande att stämmobeslutet skulle
upphävas.86 Trots det ogillade länsstyrelsen överklagandet, eftersom
man fann beslutet fattat i laga ordning.87 Den 17 juni 1935 kom
Kungl. Maj:ts beslut i ärendet. Ovikens gamla kyrka skulle på nytt bli
församlingskyrka sedan den åter invigts för sitt ändamål. Frågan om
den nya kyrkans underhåll sköts på framtiden.88

169

Restaureringen 1932-1935

Ovikens gamla kyrka under
reparation.D e t b å g n a n d e
murarna drogs ihop med hjälp
av linor som spändes tvärs
över rummet.
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Efter Sven Brandels död 1931 slutfördes det utvidgade restaurerings
programmet av arkitekten Erik Fant vid Byggnadsstyrelsen. Detalje
rade arbetsföreskrifter förelåg i mars 1932.89 Byggnadsstyrelsen till
styrkte förslaget i maj samma år.90 Därefter kunde restaureringen ta
sin början sommaren 1932. Den utfördes i riksantikvariens regi utan
medverkan av församlingen.
Arbetet leddes av byggmästaren J. A. Sandberg i Haraby och över
vakades av länsantikvarie Festin i egenskap av riksantikvariens kultur
historiska kontrollant, och byggmästare E.A. Bylund som bygg
nadsteknisk kontrollant.91 Som konservator tjänstgjorde Olof Karls
son i Fillsta fram till sin död 1934. Konserveringsarbetena slutfördes
därefter av Sven Dalen.92
Arbetet inleddes med det tekniskt komplicerade projektet att grundförstärka och stabilisera kyrkobyggnaden. Murarna drogs ihop vid
sprickorna, samtidigt som den bågnande södra väggen lyftes till upp
rätt läge. Som en följd av murens deformering hade även takstolarna,
som förlorat sitt fäste, givit efter så att taket buktade. En fristående
bärbock konstruerades, som kunde uppbära det mesta trycket från
takstolarna. Bockens stödben vilade på murhörnen och befriade där.
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langmurarna fran takstolarnas tyngd. Sedan murar och tak
stabiliserats utfördes grundförstärkning ända ned till berggrunden.93
Mursprickorna fylldes med en cementblandning och fogades där-

Restauratorerna framför
stigluckan vid Ovikens gamla
kyrka. Från v änster antikvarie
Bertil Berthelson, arkitekt
Erik F ant, konservator Sven
Dalén, länsantikvarie Eric
Festin, byggmästare J.A. Sand
berg samt målarmästare Carl
Lundqvist.

efter med kalkbruk.94 Lös puts knackades ned och lagades med kalk
bruk. Därefter slipades putsytorna med rivbräde, för att slutligen kal
kas i två tunna varv, allt i full överensstämmelse med den tidigare
fasadbehandlingen. Skarven mellan medeltidskyrkan och 1700-talskyrkan markerades på såväl norra som östra muren.
Taket fick ny spåntäckning, av spån i samma format och lagt i
samma mönster som förut. Spånet tillverkades på platsen enligt res
taureringsprogrammets noggranna anvisningar. Gamla spån som inte
var rötskadade skulle bibehållas och återanvändas efter det att de skra
pats rena från eventuella mossor och lavar. Taket impregnerades där
efter med tjära som färgats mörk med kimrök. Vissa åtgärder utfördes
för att förbättra vattenavrinningen. Alla taklister, takrännor, vindskidor
och fönsterbågar justerades och skadade delar byttes ut. De gamla
gröna fönsterglasen tillvaratogs och återinsattes. Antikglas i liknande
färgton användes vid komplettering.
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Vid golvets omläggning under
söktes resterna av äldre
grundmurar. Fragmenten
tolkades i de nna skiss av Eric
Festin.

Klockstapeln, Salinska gravkoret, likboden och bogårdsmuren med
stigluckorna restaurerades enligt samma principer. Intentionen var
att i största möjliga utsträckning bevara de gamla materialen. Ersätt
ningsmaterial, exempelvis spån, skulle till formen utföras i full över
ensstämmelse med de tidigare. För nya ornamentala delar, som krö
nen på vindskidorna och klockstapelns balusterdockor, föreskrev ar
betsbeskrivningen att de skulle märkas med årtal och RN (renoverat).
Kyrkan fick invändigt nya fönsterbågar, av samma storlek som de
gamla yttre, men utan spröjsverk. Samtliga dörrar sågs över och vissa
nytillverkades. Vindfånget under läktaren revs och ett nytt byggdes.
Nya läktartrappor uppfördes. Det profilerade plafondtaket isolerades
och lagades noggrant med ersättningsbräder av samma dimensioner
som de gamla. Taket och taklisten var övermålat i senare tid. Nu framtogs den äldre målningen och skador i färgen retuscherades av kon
servatorn. Även på vissa dörrar framtogs äldre färg. Ny inredning oljemålades.
Golvplankorna togs upp och nya golvbjälkar lades. Enligt an
visningarna skulle de gamla trägolven återanvändas, i första hand i
koret och gångarna. Här gjordes ett avsteg från restaureringsföreskrif
terna. Ett nytt trägolv lades istället "av en ej alltför ren furu".95 Två
gravhällar, en som hämtades från sakristietrappan och en som låg i
västra porten, lades in i golvet på ömse sidor av altaret. I samband
med upptagningen av golvet utfördes undersökningar varvid rester av
tidigare kyrkors grundmurar samt fragment av en kyrkogårdsmur
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påträffades. Arbetet leddes av Festin som senare även tolkade fragmen
ten i en skiss som publicerades.96
Bänkinredningen, bestående av slutna bänkkvarter från 1700-talet, gjordes något bekvämare genom att sitsarna breddades och ryg
garna fick en ny lutning, men lämnades i övrigt orörd. Strävan var att
bevara bänkkvarterens ursprungliga disposition, men på grund av elek
trisk värmeistallation måste vissa s märre justeringar göras. Bänkav
stånden bibehölls så att gavlarna ej skulle behöva ändras. Ett mindre
bänkkvarter under predikstolen lämnades orört, som en dokumenta
tion av hur bänkarna ursprungligen sett ut. Bänkarna rengjordes av
konservatorn, målades i samma färgton som tidigare och mattfernissades. Kompletterande delar grundades och behandlades på samma
sätt. Invändigt var bänkarna omålade. Där betsades nytillsatta delar i
samma färgton som det gamla trävirket.
Orgelfasaden rengjordes och målades i samma färgton som tidiga
re. Flagor i förgyllningen fästes och skador lagades med gul färg. Öv
riga inventarier rengjordes och konserverades på ett liknande sätt. På
altaruppsatsen, predikstolen och altarringens krön var de släta parti
erna övermålade, men däremot inte de skulpterade delarna. De äldre
bemålningarna togs fram. Lösa delar på altare och predikstol fästes.
Korpyramiderna och altarskåpet var likaledes övermålade, varför den
gamla färgen togs fram. Läktarens målningar rengjordes och konser
verades.

Interiören efter restaurering.
Läktarens målningar av Anders
Berglin och Pehr Sundin 1786.
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Sammantaget syftade alla dessa åtgärder till att återföra kyrkorum
met till det utseende det haft när det först skapades av byggmästaren
Pehr Olofsson i D illne på 1760-talet och inreddes av de mest fram
stående jämtländska konstnärerna. Målet var alltså en 1700-talsinte
riör av enhetlig karaktär. Av äldre inventarier fanns endast det stora
altarskåpet. Men på en punkt återfördes kyrkorummet till ett äldre
skede i dess historia. Under putsen på de medeltida murpartierna
fanns kalkmålningar som knackades fram, trots att det i viss mån
innebar att den enhetliga interiören spolierades.
Restaureringsförslaget anvisade, att kalkmålningarna skulle tas fram
och konserveras varsamt, men inte fyllas i e ller kompletteras. Efter
konservering skulle de avbildas och återigen överkalkas. Föreskrifter
na tyder på att restaureringsprogrammets upphovsmän, Brandel och
Fant, inte självklart ansåg att kalkmålningarna skulle pryda sin plats i
interiören. Länsantikvarie Festin motsatte sig däremot redan från bör
jan förslaget om överkalkning. Han framhöll såväl målningarnas be
tydelse för forskning som deras dekorativa betydelse för kyrkorum
met.97 Målningarna ansågs då vara medeltida, men har senare date
rats till 1500-talets mitt.98
Framtagningen av kalkmålningarna innebar att den draperimål
ning som inramade predikstolen togs bort.99 Konservatorn Olof Karls
son instruerades av Fant att först dokumentera målningen och däref
ter avlägsna den.100 Alternativet, att göra en utsparning i murputsen
för att skona målningen, förespråkades till en början av Eric Festin,
som praktiserat den lösningen vid Hackås kyrkas restaurering.101 Han
framhöll dekorationsmålningens betydelse för rummets enhetlighet
och menade att predikstolen skulle upplevas som fritt svävande om
målningen togs bort. Frågan avgjordes slutligen av riksantikvarie Curman själv, som vid ett personligt besök i O viken beslöt att offra drape
ri
et.102
Från altarväggen avlägsnades likaledes arkitekturperspektivet som
utgjort fond för altaruppsatsen. Det var utfört på väv och därför lätt
att montera ned.103 Perspektivmålningens överstycke var däremot
målat på nedre delen av det svängda taket. Det målades över, med
undantag för en liten urna som sparades ut.
Enligt tidens restaureringsdoktrin, som formulerats av bland an
dra Sigurd Curman, skulle en restaurering inte föra en byggnad till
baka till något idealt ursprungligt stadium, utan istället respektera
byggnadens historia och tillägg från olika perioder. När restaurering
en i Oviken nu hamnade i e n valsituation blev emellertid resultatet
att det äldre inslaget, kalkmålningarna, favoriserades framför yngre
tillägg från det tidiga 1800-talet. Med tanke på kyrkorummets karak
tär är denna prioritering inte odiskutabel.
Kriteriet för vad som skulle bevaras, var till skillnad från vid många
1800-talsrestaureringar inte stilrenhet. Om så varit fallet skulle man
ha kunnat avlägsna de nyklassicistiska dekorationsmålningarna för
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Ovikens gamla kyrkas interiör.
Kalkmålningarna har framtagits och konserverats, draperi
målningen runt predikstolen
har avlägsnats.

att låta kyrkorummet framstå som en enhetlig skapelse i jämtländsk
rokoko. Men då skulle man även ha underlåtit att låta kalkmålningarna
framträda. Om något skede skulle favoriseras i s tilrenhetens namn,
skulle det ha varit mer konsekvent att skona draperiet och arkitektur
stycket, som tillkommit ungefär samtidigt och som trots allt hade
större stilmässig samhörighet med den dominerande inredningen än
kalkmålningarna. Sådana sammanställningar fanns i flertalet jämt
ländska kyrkor som inretts under samma period.
Men ambitionen var istället att låta varje skede i kyrkans historia
framträda. Med den ambitionen var det oförenligt att prioritera nå
gondera period på den andras bekostnad. Att bevara de nyklassicistiska bidragen skulle inte ha förhindrat framtagningen av kalkmål
ningarna.
I Hackås kyrka i Jämtland, som ett tiotal år tidigare vid restau
rering stått inför samma frågeställning, valdes det senare alternativet.
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Här fanns liknande förutsättningar som i Oviken. Medeltidskyrkan i
Hackås ombyggdes på 1770-talet och har inredning från 1700-talets
slut och 1800-talets början. Att målningar från olika perioder här får
förekomma sida vid sida, åskådliggör kyrkans historia på ett pedago
giskt sätt. Kontrasten mellan de olika målningstyperna skapar inte
någon visuell kollision, utan gör istället att de klart uppfattas som
överlagrande varandra. Detta trots att kalkmålningarna här är bättre
bevarade och har en helt annan klarhet än i Oviken.
I Hackås gör de yngre dekorationsmålningarnas djup och plasticitet att de träder fram och förmedlar övergången från den platta väg
gen till den skulpterade altaruppsatsen respektive predikstolen. Sam
tidigt frigör de sig från väggen och lämnar kalkmålningarna, som har
en mer ytmässig, plattare karaktär, i bakgrunden. Till detta, att de
yngre målningarna uppfattas som förgrund och de äldre som bak
grund, bidrar även skillnaden i fä rg. Kalkmålningarna har svaga t o
ner av rödbrunt, grönt och grått, medan de yngre illusionsmålningar
na är hållna i en kraftigare tonskala av blått och grått.
Interiör från Hackås kyrka
som restaurerades 1923.
Draperimålningen som inra
mar altaruppsatsen sparades
ut då kalkmålningarna knacka
des fram.

i :-
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Tvister kring restaureringen
Frågan om målningarna diskuterades ganska stillsamt bland antikva
rierna och arkitekterna, som i stort sett var ense om vilka principer
som skulle gälla för arbetet. Men det fanns andra frågor som dryfta
des med desto större hetta bland sockenborna. Kyrkostämmans be
slut hade varit att överta kyrkan, "sedan den återställts i för guds
tjänstbruk värdigt och tillfredsställande skick".104 Detta innebar i prak
tiken att man frånsade sig ansvaret för hur restaureringen utfördes.
Det anförtroddes istället riksantikvarien. Beslutet orsakade mycket
strid. Kyrkostämmoprotokollets svepande formulering kritiserades.
Vad som menades med "värdigt och tillfredsställande skick", var en
tolkningsfråga. Vissa ansåg riksantikvarien väl kompetent att avgöra
detta, medan andra befarade motsatsen. För att mildra motsättning
arna utsåg kyrkorådet nämndemannen Anders Johansson i N orrgår
den till församlingens kontrollant.105
Vid ett flertal tillfällen ifrågasattes olika restaureringsåtgärder. Det
gällde exempelvis taktäckningsmetoden och läktarens reparation.106
När ett rykte spritts i socknen om att putsen var dålig, fick kontrol
lanten Bylund "till synes för det kuriösa folket" klättra utanpå kyrkan
och knacka på väggarna för att undersöka kvaliteten.107 Som en efter
gift åt sockenborna frångicks restaureringsprogrammets föreskrift att
det gamla trägolvet skulle läggas tillbaka. Byggmästare Sandberg an
förde sarkastiskt att:
För att tillmötesgå de nervösa Oviksborna torde man ja offra nå
got av sitt skönhet ssinne, och att fl dessa att förstå att det finns
något vackert i detta gamla golv flr vi nog vänta i 50 årännu.108
När benrester från äldre gravar kom i dagen vid grundgrävningen,
uppstod en häftig insändardebatt i Jämtlands Tidning De ansvariga
anklagades för att ha behandlat benen pietetslöst, Festins kompetens
som antikvarie ifrågasattes och insändarna urartade till slut i person
liga förolämpningar, i vissa fall gränsande till förtal, av både Festin
och byggmästare Sandberg.109 Restaureringen anmäldes till länssty
relsen för att ha stört griftefriden. Ärendet överlämnades till lands
fiskalen för utredning. Där lades dock ärendet ned, sedan J.A. Sand
berg i ett skriftligt yttrande försäkrat att arbetet utförts med pietet
och hänsyn till griftefriden.110
Vad stridigheterna egentligen gällde är svårt att uppfatta i efter
hand. Att restaureringen av bygdens gamla kyrka väckte heta känslor
är tydligt. Diskussionerna fördes naturligtvis huvudsakligen munt
ligt. Förtal och ryktesspridning lämnar endast i undantagsfall spår i
arkivalierna och de åsikter som återges i tidningstryck är heller inte
självklart representativa för folkflertalet.
Men en insändare från 1931, innan restaureringen ännu påbörjats,
låter oss ändå ana att det fanns motsättningar rörande själva princi-
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Gamla kyrkan i Ov iken återinvigdes efter restaurering 1935.

perna för restaureringsarbetets utförande. Skribentens syn på saken
går nämligen stick i stäv med restaureringsprogrammets ideologi. In
sändaren uttrycker en farhåga om att "endast de svåraste bristerna
avhjälpas, och kyrkan fortfarande får stå i fallfärdigt skick efter full
bordad restauration".111 Efter en genomgång av kyrkans och klock
stapelns tekniska kondition, argumenterar han för att restaurerings
arbetet måste göras ordenligt. Det är inte tillräckligt att grundförstärka, täta sprickor och byta skadat trävirke mot friskt. Såväl den södra
muren som klockstapeln måste rivas och byggas upp igen ända från
grunden. Under det att restaureringen fortgick verkar dock motstån
det ha minskat. Vid tiden för kyrkans invigning hördes inte längre
några oppositionella röster.
Vid avslutad restaurering blev den sammanräknade kostnaden näs
tan 75.000 kronor. Ökningen, jämfört med kostnadsberäkningen från
1931 på 60.000 kronor, berodde på senare beslutade åtgärder. En
mindre orgel sattes in i det gamla orgelhuset och vissa textilier inför
skaffades.112 Till de större inkomstposterna hörde det statsanslag på
15.000 kronor, som riksdagen beviljat 1931. Vitterhetsakademien hade
även utverkat ett bidrag på 3.000 kronor ur Gustav Adolfsfonden.
Men till övervägande del hade restaureringen finansierats genom
frivilliga bidrag från enskilda. Det största kapitalet, 40.000 kronor,
kom från den anonyme donatorn, som visade sig vara grosshandlaren
Ando Wikström och hans hustru Sigrid i Sundsvall. Den som för-

mått dem att skänka pengar synes ha varit länsantikvarien Eric
Festin.113 Ando Wikström hade tidigare vid restaureringen av Hackås
kyrka, som letts av Festin, bekostat framtagning och konservering av
kalkmålningarna.114

Processionen tågar från den
nya kyrkan till den gamla.
Biskop Torsten Bohlin återinvigde Ovikens gamla kyrka på
midsommarafton 1935.

Återinvigningen på midsommarafton 1935 blev en storslagen kyrkooch hembygdshögtid.115 Stiftets nytillträdde biskop Torsten Bohlin
inledde förrättningen med en kort ceremoni i nya kyrkan. Därpå av
tågade hela församlingen i procession ner till den gamla kyrkan. Vid
kyrkporten mötte riksantikvarie Curman och överräckte symboliskt
kyrknyckeln till biskopen. Bohlin höll sitt invigningstal från predik
stolen och en kantat framfördes, speciellt komponerad för tillfället av
Karin Tirén, med text av Calise Tirén. Efter gudstjänsten avtäcktes en
minnessten, utförd av skulptören Olof Ahlberg, på kyrkplatsen där
ett klockgjuteri hade legat under 1700-talet. Efter festmiddagen in
vigdes även hembygdsgården Logården, som genom hembygdsfören
ingens försorg flyttats och uppförts strax intill kyrkan.
Efterbesiktning hölls på platsen i juni 1937. Därefter utfördes
vissa mindre kompletteringsarbeten. Året därpå överlämnade riksan
tikvarien formellt ansvaret för den gamla kyrkans vård och underhåll
till församlingen.116
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Epilog - att riva eller bevara
Ovikenbornas märkliga beslut att iståndsätta och återta sin gamla kyrka
för gudstjänstbruk väckte stor uppmärksamhet. Händelsen kommen
terades entusiastiskt i rikspressen, i artiklar som inte bara hyllade den
gamla kyrkan, utan även öste invektiv över den nya. Där den gamla
kyrkan var vacker och värdig, lugn, ren och stämningsfull, var den
nya torftig och intetsägande, banal och tarvlig.117 I Stockholms Dag
blad ansåg Gustaf Näsström om den nya kyrkan att:
det är en lika självklar akt av pietet mot G ud Fader och Oviksbygden att låta den förfalla och utplånas från jorden som att sätta
den gamla kyrkan i gott stånd.118
Näsströms åsikt kan synas både grov och intolerant, men i själva ver
ket formulerade han bara vad de allra flesta tyckte: att Ovikens nya
kyrka borde jämnas med marken. Beslutet att återta den gamla kyr
kan som ordinarie församlingslokal innebar samtidigt att den nya
Ovikens nya kyrka, bevarad i
ursprungligt skick och restau
rerad på 1970-talet.
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kyrkan övergavs. I O vikenuppstod följaktligen ett spörsmål som ald
rig aktualiserats i något av de andra norrländska fallen. Vad göra med
den nya kyrkan som nu blivit överflödig? I Balingsta i Uppland hade
församlingen ställd inför samma fråga valt att riva sin nygotiska kyr
ka. Det skedde 1934 (se s. 66).119
Den ekonomiska merkostnad det innebar att vara underhållsskyl
dig för två kyrkor, gjorde att Ovikens församling omedelbart ingick
med en anhållan att befrias från ansvaret att underhålla sin nya kyrka.
Byggnadsstyrelsens yttrande över ärendet visar att den inte såg några
större värden i byggnaden. Visserligen ansåg den det ovärdigt att låta
den förfalla, och att församlingen borde undersöka möjligheten att
hitta en alternativ användning. Men om inte detta var möjligt, mötte
inga hinder att riva den.120 Domkapitlet föreslog att den skulle byg
gas om och användas till exempelvis församlingssal. Med anledning
av detta förslag uppsköt Kungl. Maj:t frågans avgörande till dess för
samlingen yttrat sig över förslaget.121
Församlingens yttrande dröjde.122 Under de följande årtiondena
anhöll församlingen om anstånd ett flertal gånger. Detta beviljades,
under förutsättning att kyrkans underhåll under tiden ej eftersattes.
Det är uppenbart att församlingen tvekade inför den drastiska åtgär
den att riva kyrkan. Eftersom kyrkans övergivande varit enkontroversi
ell fråga i församlingen, fanns sannolikt starka krafter som motverkade
en rivning. Givetvis inverkade det faktum att man under en förhållan
devis kort period genomlevat två perioder av åsiktsbrytningar i sam
band med byggnadsärenden, först vid byggandet av den nya kyrkan
och trettio år senare vid den gamla kyrkans återtagande. Kanske var
den långa förhalningsperioden ett sätt att låta såren läka och motsätt
ningarna mildras, innan man på nytt var tvungen att ta ställning i ett
svårt ärende.
Först vid slutet av 1960-talet aktualiserades frågan på nytt. Nu
gällde det att restaurera eller riva. Kyrkan var i behov av en omfattan
de restaurering och i bygden fanns nu en stark opinion för att bevara
den. Precis som en gång för den gamla ödekyrkan gällde att den nya
kyrkan efter övergivandet fått stå orörd. Odekyrkotiden hade inne
burit att den bevarats i ursprungligt skick, utan att påverkas av en
församlings behov av ombyggnader och förändringar för anpassning
till nya funktionskrav. Byggnadens arkitektoniska och kulturhistoris
ka värde var nu ställt utom allt tvivel och anfördes såväl av landsantikv
arien som av Riksantikvarieämbetet.123
Frågan avgjordes slutligen genom ett direktdemokratiskt stormöte
i Oviken, den 7 februari 1971. Denna gång var enigheten total. Ovi
kens nya kyrka skulle inte rivas, utan restaureras och bevaras. Under
de följande två åren genomfördes en restaurering av underhållskarak
tär, delvis på församlingens bekostnad, delvis med hjälp av statsbi
drag och beredskapsarbeten.124 Men sin rang av ordinarie gudstjänst
kyrka har den nya kyrkan aldrig återtagit.
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! O YTTERLÄNNÄS
I ÅNGERMANLAND

Ytterlännäs gamla kyrka före
restaurering.
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Ytterlännäs gamla kyrka i Ångermanland hör till Norrlands mest upp
märksammade kyrkor. Medeltidskyrkan har brutet 1700-talstak och
takryttare. Den är vitputsad med röda knutar och blindfönster. I den
färgrika interiören står en ståtlig träinredning i samklang med stjärn
valvens målningar. Kyrkplatsen inramas av en bogårdsmur med stiglucka.1
Några grävningar efter äldre grundmurar har aldrig gjorts, men
tydliga mursömmar berättar om kyrkans byggnadshistoria. Medeltids
kyrkan grundlades som ett litet långhus med ett smalare, rakt avslutat
kor i öster. Den ursprungliga kyrkans huvudportal, högrest, rundbågig och med en uppåt avsmalnande form, är ännu bevarad och gör
att kyrkan förknippas med tidigt romanskt kyrkobyggande.2 Även

dörrens smidesornamentik och ringhandtaget, som bärs av ett lejon
huvud i brons, pekar på en ansenlig ålder. Denna detalj är ett impor
terat verk av hög kvalitet, som saknar motstycke i landet.3
Under sen medeltid utvidgades byggnadskroppen genom att ko
rets norra och södra murar revs, den östra muren byggdes på och
sammanfogades med långhusets förlängda norra och södra murar. Till
den rektangulära grundplanen, om ungefär 11x19 meter, byggdes en
sakristia i norr och ett vapenhus i söder. Nya muröppningar för föns
ter verkar ha tagits upp. Ett av dem är fragmentariskt bevarat i främre
delen av kyrkan. Över kyrkorummet slogs två stjärnvalv, som tillsam
mans med väggarna kalkmålades med figurativa motiv omgivna av
yppig växtornamentik.4 Vapenhuset och sakristian fick enklare tegel
valv.
Bland medeltida inventarier bevarar kyrkan ett triumfkrucifix och
ett altarskåp, ofullständigt och kompletterat med en äldre helgon
bild. Dessutom finns en madonnabild från 1500-talets början, en av
de få som bär mästaren Haaken Gullesons signatur.5
Socknens befolkningsökning återspeglas i byggandet av läktare. År
1652 uppfördes den första, den byggdes ut 1718 samtidigt som ännu
en läktare tillkom ovanpå. Interiören fick även ny bänkinredning och
ett nytt ljudtak till predikstolen, allt förmodligen byggt och snidat av
Hans Biskop, välkänd byggmästare och träsnidare i övre Norrland.6

Stjärnvalvens senmedeltida
målning iYtterlännäs gamla
kyrka hade till skillnad från
väggarnas aldrig kalkats över.
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Under återstoden av 1700-talets första hälft omgestaltades och nyin
reddes hela kyrkorummet. De gamla fönsteröppningarna utvidgades
samtidigt som ett nytt fönster höggs upp i valvet ovanför läktaren.
Den norra muren lämnades emellertid som förut utan muröppning
ar.

T.v.Ytterlännäs gamla kyrka,
interiör mot öster före res
taureringen. Altaruppsats av
Magnus Granlund (1739) och
predikstol av Jon Göransson
Westman (1761).
T.h.Ytterlännäs gamla kyrka.
Den undre läktaren byggdes
1652 och utvidgades samtidigt
som den övre tillkom 1718.
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År 1739 uppsattes en ny altaruppsats, utformad som fönsterom
fattning, av bildhuggaren och byggmästaren Magnus Granlund från
Hudiksvall. Förmodligen tillkom av samma hand nu även korskranket och grindarna. Granlund snidade också altarring och ett par nu
mera förkomna pyramider. Det medeltida altarskapet placerades pa
norra muren under läktaren. På 1750-talet vitkalkades väggarna. Valv
ens målningar lämnades däremot orörda. Altaruppsatsen stofferades
och förgylldes och bänkinredningen malades av Carl Hofverberg och
Abraham Segerström 1757-1758. År 1761 uppsattes ny predikstol av
Jon Göransson Westman från Kramfors.7
Kyrkans tak brann efter ett blixtnedslag 1773. Vid återuppbyggan
det förändrades takformen så att kyrkan helt tidsenligt försågs med
brutet, valmat tak. Taket brädtäcktes. Högst upp placerades kyrkklock
orna i en liten takryttare, som en ersättning för en särskild klock
stapel, som man inte ansåg sig ha råd att bygga.8 Förebilden var tro
ligen Borgsjö kyrka i Medelpad, enligt Cornell den förnämsta av kyr
kobyggmästaren Daniel Hagmans kyrkobyggen.9 Den hade invigts
föregående år.

Förberedelser för nybygge
Med utgången av år 1775 uppgick Ytterlännäs sockens befolkning till
875 personer.10 I kyrkan fanns uppskattningsvis 300 sittplatser. Re
dan nu började man förstå att befolkningsökningen i framtiden skul
le bli ett problem och att något måste göras åt trängseln i kyrkan.
Vid en prostvisitation 1773 ansågs kyrkan vara i gott tekniskt skick
och väl underhållen. Men det noterades samtidigt att där fanns otill
räckligt utrymme för den växande befolkningen.11 Av sockenstämmo
protokollen från samma år, då taket ombyggdes, framgår att socknen
redan räknade med att man inom en snar framtid skulle tvingas be
kosta en utvidgning av kyrkan. Detta ansågs kunna ske enklast ge
nom tillbyggnad i kyrkans längdriktning av ytterligare en valvtravé.12
Socknens ekonomiska ställning tillät dock ingen snar nybyggnad.
Vid biskopsvisitationerna 1778 och 1788 upprepades på nytt fraser
na om att kyrkan var för trång och borde utvidgas. År 1811 visiterade
biskop Carl Gustaf Nordin, och församlingen fick vid detta tillfälle
en tillsägelse att snarast ta itu med förberedelserna inför bygget.13
Saken hade då redan diskuterats vid ett par sockenstämmor. Det an
sågs allmänt, att på sikt måste en utbyggnad eller en nybyggnad ske.
Därför var det viktigt att redan nu vidta vissa fö rberedelser, för att
kostnaden inte skulle bli för stor när projektet en dag skulle förverk
ligas. Genom årliga inbetalningar skulle var och en av skattemännen
efter bärkraft bidra till att kyrkokassan stärktes. Dessutom skulle man
varje år skaffa fram visst byggnadsmaterial.14 Men byggnadsföretaget
verkar ännu ha ansetts ligga i en alltför avlägsen framtid, för att insam
lingarna skulle påbörjas redan nu.
Förutom församlingens svaga ekonomiska ställning, framträdde vid
biskop Erik Abraham Almqvists visitation 1813 ett ännu större hin
der för byggets förverkligande. Inom sockenmännens krets fanns näm
ligen motstridiga uppfattningar om platsen för ny kyrkobyggnad. Vissa
tyckte att den gamla kyrkplatsen var för trång och att man därför
borde bygga en ny kyrka någon annanstans. Andra menade att den
gamla väl räckte till.15 Förmodligen fanns där en sparsamhetens bak
tanke på att det skulle bli billigare att bygga på den gamla platsen,
varvid den gamla kyrkan kunde byggas ut eller rivas och stenmateria
let återanvändas i den nya.
Detta var upptakten till en strid inom församlingen, som kom att
vara i trettio år. År 1814 utförde stiftsbyggmästaren Simon Geting
d.ä. en undersökning av dels den gamla kyrkoplatsen, dels tre alterna
tiva platser.16 Den gamla platsen ansåg Geting vara alltför trång. Det
var heller inte möjligt att utvidga den, eftersom marken sluttade brant
nedåt utanför kyrkogårdsmurarna. Byggmästaren menade att mar
kens lutning skulle göra det svårt attuppföra säkra byggnadsställningar.
Där fanns heller inte plats för lagring av byggnadsmaterial eller för att
uppföra alla hus som behövdes för byggnadsarbetet. Geting räknar
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upp "Kalkbod, BrukSafwe, Sandförråd, Tegelhus, Smedja, Redskaps
hus".17 För kyrkogården, som även den var otillräcklig för försam
lingens behov, fanns inte heller utrymme för en utvidgning. Istället
måste den nyanläggas någon annanstans. Geting förespråkade att va
let skulle falla på den så kallade Bollstasandmon.
Det var alltså uppenbart att den gamla kyrkplatsen var olämplig
som byggnadsplats för en ny, större kyrka och det framgår även tyd
ligt för den som besöker platsen idag. Trots detta motsatte sig vissa
församlingsbor i flera årtionden att någon annan byggnadsplats ut
sågs. Denna tvist dryftades vid otaliga sockenstämmor och vid minst
tre häradssyner.18 Ärendet togs även upp till behandling i härads
rätten, av landshövdingeämbetet och vid åtminstone två tillfällen av
Kungl. Maj:t och Kammarkollegium.19
Källmaterialet visar att striden så småningom kom att föras av två
partibildningar, de så kallade västra och östra partierna.20 Beteck
ningarna kommer sig av att de respektive delarna av socknen före
språkade olika kyrkplatser. Skattemännen i den östra delen av sock
nen skulle få längre kyrkväg om kyrkan flyttades västerut till den före
slagna Bollstasandmon. Det östra partiet menade följaktligen att det
var ekonomiskt oförsvarbart att välja en ny byggnadsplats där mar
ken måste köpas, istället för att bygga på den gamla, som kyrkan
redan ägde. Trots Getings rekommendation sökte man misstänkliggöra
Bollstasandmon genom att påstå att marken inte alls var tillräckligt
stabil för att en kyrka skulle kunna byggas där.
Den primära tvisteorsaken var alltså oenighet om var den nya kyr
kan skulle uppföras. Men det var inte bara valet av byggnadsplats
som ifrågasattes. I själva verket rådde inte enighet om någonting, inte
ens om behovet av en ny kyrka. Församlingsborna från östra delen
argumenterade så sent som 1827 för att kyrkan inte alls var för liten
och att trängseln även på lång sikt kunde avhjälpas enbart genom att
bygga nya läktare. Det påpekades att byggnaden var i så gott skick att
den mycket väl skulle kunna fylla sitt ändamål i ytterligare ett par
hundra år.21
Det verkar som om alla upptänkliga argument emot nya förslag
mobiliserades och framfördes, i sy fte att uppskjuta alla avgöranden
och beslut.22 Bakom denna förhalningsstrategi låg inte bara tanken
på att kyrkvägen skulle bli för lång. Uppenbarligen fanns även en
rädsla för att det ekonomiska åtagandet samt arbetsbördan i samband
med ett kyrkobygge skulle bli tung för de enskilda bönderna att bära.
Följande utdrag ur ett anförande vid sockenstämman den 8 april 1827
är visserligen en partsinlaga, med allt vad det innebär av tillfälle till
överdrifter. Men det ger ändå en bild av det östra partiets farhågor.
Genom att på annat sätt övervinna trängseln i kyrkan hoppades man:
vara förskonade fòr nykyrkbyggnad, som är halsbrytande dyrbar
och hvarigenom skötseln af äng och åker hindras, så at en stor del
måste skiljas från de fastigheter som förfädren dem lemnat. 23
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Striden fortsatte och sockenborna verkar inte ens ha tagit intryck av
att biskopen Frans Mikael Franzén vid visitation 1834 tog dem i faderligt sträng upptuktelse och uppmanade dem att inte låta egennytta och liknöjdhet vara orsakerna till att bygget fördröjdes, utan att
"med det snaraste söka undanröja ytterligare hinder för utförandet af
ett arbete, som icke mindre åsyftade deras egen uppbyggelse, än den
Högstes ära". 24
Efter Franzéns förmanings tal kom det att dröja ytterligare elva år
innan motsättningarna kunde överbryggas. Kammarkollegiums ut
slag i frågan 1842, ålade församlingen att vid vite uppföra en ny kyr
ka inom fem år.25 Vid en sockenstämma 1845, beslutade församlingen
att den trettioåriga tvisten därmed skulle upphöra och att kyrkan skulle
uppföras på Näsholmen, om där fanns lämpligt underlag för en säker
grundläggning.26 På stämmans uppdrag inspekterades platsen av
kyrkobyggmästaren Lars David Geting, som under 1840-talet upp
förde grannförsamlingen Bjärtrås nya kyrka.27 Han fann att Näshol
men var på alla sätt ändamålsenlig för ett kyrkobygge.28
Markförhållandena var goda, platsen var högt belägen med en fri
och vacker utsikt, den låg i närheten av allmänna landsvägen och där
fanns gott om utrymme för uppläggning av byggnadsmaterial, för
redskapsbodar och verkstäder. En viktig anledning till att Näsholmen
slutligen godtogs av både det västra och det östra partiet, var sanno
likt att området var beläget ungefär mitt i socknens befolkningstätaste
område.

Den nya kyrkan
Ytterlännäs nya kyrka byggdes 1848-1854.29 Då uppgick socknens
befolkning till 1.767 personer; en ökning med 102 procent sedan
frågan om nybygge först togs upp på 1770-talet. Kyrkan placerades
på en höjd ovanför landsvägen, ett par kilometer väster om den gamla
kyrkplatsen. Den uppfördes av församlingen under ledning av bygg
mästarejacob Norin från Norrala i Hälsingland.30 Byggnadsritningar
upprättades 1847 vid Överintendentsämbetet i Stockholm av arki
tekten J.F. Åbom. De fastställdes av Kungl. Maj:t den 5 mars.31 Men
församlingen tog sig trots det friheten att delvis uppföra byggnaden
efter helt andra ritningar.
Ett första ritningsförslag hade upprättats 1845 av byggmästaren
Joh. Ant. Åkerlund i Härnösand.32 Denna långhuskyrka med torn i
traditionell, ganska tung nyklassicism, godkändes emellertid inte av
Överintendentsämbetet. Istället lät man Albert Törnqvist upprätta
ett nytt ritningsförslag. Hans alltför fantasifulla projekt ogillades i sin
tur av församlingen, som menade att förslaget hade både praktiska
och estetiska brister. Man ansåg det omöjligt att uppföra det torn,

som arkitekten placerat vid sidan av långhusets östra ände, på grund
av att marken här sluttade brant nedåt.
Interiörens läktare, som tillsammans med bänkarna i långhuset
skulle ge plats för 1.300 personer, betraktades som obehövliga. I exte
riören markerades läktaren av ett horisontellt tegelmurat band. Över
bandet hade Törnqvist placerat parvis kopplade, stora fönster och
under betydligt mindre muröppningar. Dessa små nedre fönster tyckte
sockenborna gav kyrkan "ett mera magasinslikt utseende".33
Församlingen lät upprätta ett nytt ritningsförslag. Detta sändes,
tillsammans med anmärkningarna mot Törnqvists ritning, till Overintendentsämbetet. Ämbetet svarade med en ny projektritning, den
na gång av J.F. Åbom. I jämförelse med Törnqvists projekt var Åboms
en mer måttfull skapelse som i stort sett anslöt till den lätta nyklassicism med sparsam dekor, som var så vanlig att den nästan måste upp
fattas som standardiserad.
Åboms ritning godtogs utan ytterligare kommentarer från för
samlingens sida. När kyrkobygget skulle påbörjas året därpå beslutade
dock stämman enhälligt att frångå ritningen på en viktig punkt. Trots
att man tidigare avvisat läktare i interiören, menade man nu att kyr
kan skulle bli för liten i förhållande till folkmängden, men även i
jämförelse med andra, nybyggda kyrkor. Det beslutades därför att
längden skulle utökas med 10,5 alnar till 65 alnar, och att även bred
den skulle ökas i proportion till detta.34 Socknens befolkning upp
gick 1850 till drygt 1.800 personer.35 Enligt ritningen skulle kyrkan
ha inrymt 850 personer. Genom att öka på måtten lyckades byggmäs
taren utöka platsantalet till omkring 900, eller med tidens sätt att
uttrycka sig, 700 alnar sittplatser.36 När kyrkan stod färdig rymdes
utan svårighet hälften av sockenborna.
Däremot togs inget officiellt beslut om att OIA:s ritning skulle
frångås även på andra punkter. Trots det förändrades såväl fasadernas

utseende som tornets uppbyggnad totalt. Den färdiga kyrkan är en
kombination av den fastställda ritningen och Åkerlunds första rit
ningsförslag samt helt nya motiv.
Ytterlännäs nya kyrka invigdes den 29 oktober 1854 av kontrakts
prosten Paul Wilhelm Huss, kyrkoherde i Torsåker, som Ytterlännäs
utgjorde annexförsamling till. Samtidigt invigdes en ny orgel och för
samlingens nya kyrkogård. De högtidstal som kyrkoherden höll vid
invigningen finns bevarade, eftersom de utkom i tryck fyra år senare
(se s. 31 ff).37
Huss ser den nya kyrkan som en sinnebild för Guds nåd och väl
gärningar. Medlemmarna av Ytterlännäs församling är att lyckönska
till att deras mångåriga strävanden nu när kyrkan är fullbordad nått
sitt mål, men äran tillkommer Gud ensam, ty, s om Huss uttrycker
det, "om Herren icke byggt huset, så hade de fåfängt arbetat, som
derpå byggt hafwa".38 Enligt Huss är det som karaktäriserar byggna
den främst dess stämningsskapande kraft, dess förmåga att försätta
människorna i en andäktig sinnesstämning och ge dem en känsla av
att "detta är ett heligt rum; här är himmelens port och här bor wisserligen Gud". Denna förmåga tillskrivs interiörens "rymliga, lätta, ljusa
och enkelt prydliga utseende".39
Men trots att den nya kyrkan bara ger anledning till ärobetygelser
och lovprisningar, har kyrkoherden full förståelse för det mänskligt
sett svåra i situationen, att det är med blandade känslor som försam
lingsborna nu tar sin nya kyrka i bruk. Att glädjen över det nya blan
das med vemod och saknad av det gamla:
afmångdy sä rdeles bland de äldre, som derifrån buro med sig ut i
werlden de första saliga intrycken af Guds ords kraft och bönens
wälsignelse /- -/ Dessa ålderstigna fromma kunna ej, och wi förlåte
dem det gema, för det nya huse ts herrlig het förgäta det gam la.,
som nu står öfwergifvet.40

Ödekyrkan
En vecka innan invigningen av den nya kyrkan, den 22 oktober 1854,
hölls församlingens sista ordinarie gudstjänst i den gamla kyrkan. Även
då talade kyrkoherde Huss till församlingen, och delar av denna av
skedspredikan trycktes tillsammans med invigningstalen.
När Huss avslutar sin predikan med en betraktelse över den gamla
kyrkan, sker det med metaforen av kyrkan som en vördnadsbjudande
moder för barn och barnbarn i m ånga släktled "som med Guds ord
närt dem alla wid din barm och släckt deras törst ur källan med lefwande watten till ewinnerligt lif"Al Liknelsen syftar framför allt på
kyrkans livgivande och fostrande roll. När nu den gamla kyrkans tid

är förbi och hon överlämnar sitt kall till den nya, är det med moderns
kärleksfulla omsorg som hon en sista gång förmanar sina barn, "anbe
faller dem sedan i Guds milda hand och den nya ammans wård, beder
för dem, wälsignar dem och dör".42
I slutorden till den gamla kyrkan riktar Huss även en uppmaning
till människorna att alltid vörda och:
med helig rörelse betrakta denna helgedom /- -/ en dyrbar minneswård från flydda dagar af Herrans trofasta nåd och barmhertighet. /- -/ O , med wördnadens, tacksa mhetens och den still a an
daktens heliga känslor borde hwar och en förbigående stanna här
en stund och se upp til l den höjd\ der du står; öfwergifwe n och
ödslig lik wårdtornet på den ensliga klippan, en ropande rö st i
werldens öden genom flydda århundraden; ett talande skönt minne
af Guds trofasta wård om sin kyrka och församling.43
Kyrkoherde Huss tankar om kyrkan som minnesmärke hade redan
fyra år tidigare sanktionerats av sockenstämman. Beslutet att bygga
en ny kyrka hade föranlett att krav rests på att den gamla kyrkan
skulle rivas, så att byggnadsmaterialet skulle kunna användas vid den
nya kyrkans uppförande och inredning. Men vid den stämma 1850
som behandlade denna yrkan togs istället det märkligt framsynta be
slutet "att Gamla kyrkan skulle orubbat få förblifva, sådan den befinnes."44 Anledningen till stämmans ställningstagande var vice härads
hövding Carl Martin Schönmejer, som protesterade å det bestäm
daste emot att kyrkan skulle rivas. Hans argumentation var så över
tygande att den förtjänar att citeras i sin helhet:
Herr Pro tocolls Sekre teraren Schön mejer upstod härvid och an
förde: att han ville hafva i protocollet nedlagt protest emot gamla
kyrkans rubbning; att det skulle vara ett helgonarån, att förstöra
ett tempel, som våra fö rfäder för minst femhundrade år tillförne
uppfört för att begagnas av dera s efterkommande till Guds ära
och gemensam upbyggelse och andagt; ett tempel, som i anseende
till sitt höga By ggnadssätt; dess sköna prydnader och målningar
skola för efterverlden bära vittne om fädrens mannakraft och skön
hetssinne, och att det skulle va ra ett våld och skändligaste förakt
mot våra aflidne fäder, att förvandla deras lugna, fredliga grifter
till hämska och ödsliga grus och stenhögar.45
Spörsmålet om den gamla kyrkans framtida underhåll behandlades
inte. Men ett femtontal år senare erhöll socknen ett gåvobelopp på
1.500 riksdaler av sjökaptenen Johan Nyberg. Pengarna skulle fonde
ras o ch ränteavkastningen användas till den gamla kyrkans och be
gravningsplatsens underhåll.46
Under de följande decennierna bekostades följaktligen flera olika
reparationer av den Nybergska donationen.47 Reparationerna av gamla
kyrkan ansågs angelägna. När kontanta medel tillfälligtvis saknades,
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fanns det privatpersoner som var villiga att förskottera kontanter, i
väntan på den årliga ränteavkastningen.48
Trots att kyrkan övergavs eftersattes alltså inte dess underhåll. Dess
kulturhistoriska värde stod hela tiden klart för församlingen och syf
tet med att bevara kyrkan framgår av ett kyrkostämmoprotokoll från
1870: kyrkan skulle "underhållas såsom ett museum af fornlemningar" 49 TiU d etta museum skulle även föras inventarier från Torsåker
församling, men det är oklart om så skedde.
År 1880 fick intendenten Carl Hellström vid museet i Härnösand
församlingens tillstånd att återställa väggarnas kalkmålningar. Putsen
knackades ned fläckvis, men arbetet avstannade snart.50 Redan på
1880-talet var kyrkan så väl besökt att församlingen nödgades utse en
särskild "vägvisare", en person som skulle ansvara för att kyrkan låstes
upp och för föremålens säkerhet under visningarna. Guiden skulle
avlönas genom att varje besökare fick betala en avgift på 25 öre, som
tillföll honom.51 Församlingens omsorg om inventarierna framgår även
av att man 1889 försåg dörrarna med "goda och varaktiga lås".52
När den nya kyrkan skulle repareras 1896, beslutades att den gam
la under tiden skulle användas som gudstjänstlokal. Men när kyrkorå
det begärde en mindre summa för gamla kyrkans rengöring och
anskaffande av en enkel altarduk, uppstod vid kyrkostämman "en
diskussion lifligare än man hade väntat". Två arbetare, P. H ellström
och J. Ek, ansåg att begäran skulle avslås. Den bifölls dock efter vote
ring.53 Vad diskussionen gällde framgår inte. Kanske ansåg de två
personerna bara att rengöringen skulle bekostas av donationsfonden.
Med det är också möjligt att händelsen indikerar att gamla kyrkans
underhåll inte längre var obestridligt. Under 1900-talets första de
cennier utfördes inte längre några åtgärder för kyrkans underhåll.
Däremot revs stigluckan under denna period, kyrkogården fick växa
igen och bogårdsmuren förfalla.54 Av arkivalierna framgår dock att
församlingen 1913 fick myndigheternas tillåtelse att utföra repara
tionsarbeten, oklart vilka, men att dessa aldrig kom till stånd.55
Med undantag möjligen för de sista decennierna före restaureringen
var kyrkan i Ytterlännäs hela tiden väl omhändertagen och under
hållen av församlingen. I jämförelse med andra ödekyrkor står det
klart att den gamla kyrkan i Ytterlännäs egentligen inte genomled
någon period av total nedvärdering och glömska. Kyrkan vårdades
hela tiden och inte ens under den sista perioden var uppgivenheten
total, vilket framgår av att kyrkans brandförsäkring förnyades 1907.56
Andra ödekyrkor stod helt oförsäkrade under ödekyrkotiden.
Den 2 juli 1916 hölls ett föredrag i den gamla kyrkan av pastors
adjunkten Edvin Axelsson. Föredraget, som trycktes i stiftets julbok
samma år, är ett tidigt exempel på att en ödekyrka uppmärksammats
i ungkyrkorörelsens anda. I hans framställning är kyrkan, närmast i
betydelsen kyrkosamfundet, en samlingspunkt för folket, politiskt såväl
som andligt. I fädernas kyrka är:
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det nationella och det religiösa sammanvävt: S veriges rike Guds
rike; Sveriges folk Guds f olk; Sveriges kyrka Guds kyrka — se där
ett stycke av Guds eviga tankar!57
Genom den gamla kyrkobyggnaden tar Axelsson församlingen med
på en vandring från sekel till sekel, alltifrån förkristen tid till samtid,
för att se "huru under olika tider dessa Guds tankar förverkligats".58
Och om 1700- och 1800-talen uppfattas som en förfallsperiod, då
man ej förstod att vårda traditionen, är nu en ny tid kommen som bär
löfte om ett nytt liv för fädernas kyrka, vår andliga moder. Som av
slutning återger Axelsson ärkebiskopen Nathan Söderbloms ofta cite
rade ord, som så talande vittnar om vad som var ungkyrkorörelsens
förhoppning:
Ar det min tro, som vål lar hörselvilla? Nej, jag h ör nog ic ke fel.
Från skilda håll förnimmas ljud, som tyda på, att det skall ringa
till högmässa en gång till i Sveriges kyrka.59
På 1910-talet inträffade två händelser som aktualiserade den gamla
kyrkans konstskatter. Vid den utställning av äldre kyrklig konst som
hölls i Härnösand under Johnny Roosvals ledning 1912 förevisades
flera föremål från Ytterlännäs gamla kyrka, bland annat de medeltida
inventarierna.60 Några år senare, 1918, publicerades Henrik Cornells
doktorsavhandling Norrlands kyrkliga konst under medeltiden. Där intog
Ytterlännäs en särställning genom Cornells presentation av vad han
tolkat som en konstnärssignatur.61 Två bokstavsrader i korvalvsmålningarna uttyddes som "Maalede Eghil", men har senare ansetts vara
början på alfabetet, tecknat i fraktur. Bokstäverna antas ha haft en
magisk betydelse.62 Namnet "Eghil" lever emellertid kvar i litteratu
ren, nu placerat inom citationstecken för att markera att namnet är
en beteckning för en anonym målare.
På 1920-talet var den gamla kyrkans yttertak i dåligt skick. Kyrko
stämman ansåg det nödvändigt att redan samma höst lägga ett nytt
yttertak. Om så ej skedde, skulle kyrkans valv och dess målningar
kunna ta skada. Församlingen var av Overintendentsämbetet ålagda
att använda handkluven spån. Men man såg inga möjligheter att an
skaffa detta före vintern. Därför beslutades att ett provisoriskt brädtak skulle läggas. Därefter skulle man ingå till Kungl. Maj:t med en
begäran om att få täcka taket med antingen kopparplåt eller spån. I
den Nybergska donationsfonden fanns nu 3.000 kronor, som beräk
nades täcka knappt hälften av takomläggningskostnaden. Resten skulle
betalas av frivilligt insamlade medel.63 Det provisoriska taket kom till
utförande, men någon annan taktäckning lades inte på.
Under denna tid var kyrkan ett väl etablerat utflyktsmål för turis
ter och föreningar. Vid ett par tillfällen deltog Erik Salvén med före
läsningar om kyrkan. Salvén hade först besökt Ytterlännäs 1919 för
att upprätta en förteckning över kyrkans inventarier. Han var för
modligen den förste som påtalade behovet av en restaurering. Vid en
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föreläsning uppmanande han socknens blivande hembygdsförening
att ta itu med uppgiften, något som föredragspubliken enligt tid
ningens referat livligt applåderade.64
När hembygdsföreningen bildats blev en av dess första åtgärder att
utge en kyrkobeskrivning för besökande 1925, författad av tandläka
ren J. Svanholm och folkskolläraren A. Westander. I förordet uttalade
författarna sina förhoppningar om att den lilla skriften skulle kunna
"bidraga till en starkare hembygdskänsla och större vördnad för min
nen från gångna tider".65 Året därpå förelades Ytterlännäs hembygds
förening genom Salvéns försorg ett första kostnadsförslag för en inte
riör restaurering. Det var upprättat av konservator Oscar Svensson,
Stockholm, och uppgick till 5.650 kronor. Förslaget har inte beva
rats, men torde ha lagt stor vikt vid kalkmålningarnas omhändertagan
de.66
Som vid alla andra ödekyrkorestaureringar fördröjdes även denna i
brist på ekonomiska resurser. En restaurering av den nya kyrkan ut
fördes 1928, vilket gjorde att det under den närmaste tiden inte fanns
något ekonomiskt utrymme för att vidta några mått och steg för den
gamla kyrkan.67 Frågan om yttertakets täckning behandlades igen först
1935. Kostnaden beräknades nu till 5.125 kronor, men för den gam
la kyrkans underhåll fanns bara 2.908 kronor och 63 öre. Under för
sommaren ingick församlingen med en begäran om statsbidrag till att
utföra takomläggningen som kommunalt beredskapsarbete. Den av
slogs i december samma år.68 Med hänvisning till den rådande arbets
lösheten prövade församlingen under de följande två åren olika vägar
att få arbetet utfört med delvis allmänna medel. Ingen av dessa ansök
ningar beviljades dock.69
För församlingen gällde omsorgen om den gamla kyrkan vid den
na tid först och främst den praktiska frågan om taktäckningsmaterial.
Det helhetsgrepp i form av en total restaurering som Salvén efterlyst,
tycks inte ha slagit rot, kanske på grund av att man inte riktigt visste
hur man skulle bära sig åt. Därför fick Gustaf Näsströms besök i juni
1937 en avgörande betydelse. Näsström var konst- och kulturhistori
ker, journalist och konstkritiker på Stockholms-Tidningen, med släkt
rötter i Ytterlännäs. Under ett samtal med kyrkoherden Ernst Widell
uppmanade Näsström honom att påbörja förberedelserna för restau
reringen genom att snarast vända sig till riksantikvarien, för att få ett
kostnadsfritt restaureringsförslag. För egen del lovade Näsström att
verka för restaureringen genom att på riksplanet väcka intresse för
Ytterlännäs gamla kyrka.70
Ernst Widell följde Näsströms råd och kontaktade omgående riks
antikvarien. Det fick till följd att antikvarien Bertil Berthelson redan
samma månad besiktigade kyrkan. I sitt sällskap hade han konserva
torn Sven Dalen, Stockholm, som fick i uppdrag att upprätta ett kost
nadsförslag för konserveringsarbeten i interiören.71 I oktober över
lämnade riksantikvarien ett förslag till fullständig restaurering till pas
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torsämbetet. Förutom Dalens förslag innehöll det även ritningar till
ny stiglucka samt beskrivningar till ny takpanel och ny bogårdsmur,
upprättat av Erik Lundberg, arkitekt på Riksantikvarieämbetet och
senare professor på Konsthögskolan. Ämbetet förklarade sig samti
digt villigt att påta sig ledningen av restaureringsarbetet.72
På sensommaren anordnade pastorsämbetet och hembygdsfören
ingen gemensamt en hembygdsdag vid gamla kyrkan. Riksantikv
arieämbetets Erik Lundberg deltog genom att hålla ett föredrag om
kyrkans byggnadshistoria och den förestående restaureringen.73
Vid denna tidpunkt var finansieringsfrågan redan löst genom Gustaf
Näsströms försorg. Redan veckan efter sitt besök i Ytterlännäs i juni
1937, lät Näsström publicera en artikel i S tockholms-Tidningen. Rub
riken löd: "Donator sökes! Vem skänker medel till underhåll av Ytter
lännäs ödekyrka, en av de vackraste i hela vårt land."74 I t exten hade
Näsström dessutom fräckheten att namnge tre tänkbara donatorer:
John Ekman och Gerhard Versteegh, industriledare i bygden, samt
Carl Lindhagen, Stockholms dåvarande borgmästare och barnbarn
till Carl Martin Schönmejer, som på sockenstämman 1850 motsatt
sig kyrkans rivning.
Tre månader senare kunde Stockholms- Tidningen meddela att upp
ropet gett önskat resultat. En av de utpekade, bruksägaren Gerhard
Versteegh, hade hörsammat Näsströms vädjan. Genom sitt företag,
Graningeverkens Aktiebolag, kontaktade han församlingen och lova
de att bekosta kyrkans inre restaurering samt omläggningen av bogårdsmuren och uppförande av ny kyrkogårdsport.75 Interiörens res
taurering kostnadsberäknades till 5.000 kronor, bogårdsmurens upp
förande till 4.462 kronor och byggandet av stigluckan till 1.297 kro
nor, sammanlagt 10.759 kronor som Graningeverkens Aktiebolag
bidrog med. Till yttertakets reparation anslog kyrkofullmäktige om
kring 6.200 kronor.76
Restaureringens beroende av en enskild donation fick till följd att
donatorn kunde diktera vissa villkor. När bruksägaren Versteegh ut
tryckte önskemål om att konserveringsarbetena skulle utföras av kon
servator Alfred Nilson, Stockholm, såg församlingen ingen annan ut
väg än att tillmötesgå hans begäran. Detta trots att konservator Dalen
redan påbörjat konserveringen av en del skulpturer. Erik Lundberg,
som fick till uppgift att friställa Dalen från sitt uppdrag, betecknade
den uppkomna situationen kort och gott som pinsam.77
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Restaureringen 1938-1939
När restaureringen påbörjades befann sig ödekyrkan i Y tterlännäs i
jämförelsevis god kondition. Byggnaden krävde inga genomgripande
åtgärder. Murverket var i gott skick och taket var redan omlagt, en
dast takets täckning återstod. Interiören var i det närmaste orörd, inga
inventarier hade förts bort från kyrkan, bänkinredning och läktare
var intakta. Vid en undersökning befanns läktarna vara så stabila, att
de aspstockar som tidigare placerats som stöttor under läktaren kun
de avlägsnas.78
Arbetet inleddes sommaren 1938 med takpanelens läggning. De
förut diskuterade taktäckningsmaterialen hade nu avfärdats och
brädtäckningsalternativet valts, förmodligen med tanke på att det var
det material som använts vid takets uppbyggnad på 1770-talet. Brädtaket uppfattades nog som bättre överensstämmande med kyrkans
takform, än spåntaket som nästan undantagslöst användes när det
gällde medeltidskyrkor med branta sadeltak. Två lager bräder lades
omlott så att det översta lagret täckte de underliggande fogarna. Brä
derna försågs med hyvlade vattenrännor och tjärades omsorgsfullt i
ett par omgångar.
Kyrkogarden röjdes och iståndsattes och bogårdsmuren av sten
återuppfördes. En ny stiglucka byggdes på den gamlas plats.79 Den
gamlas utseende var känt genom äldre avbildningar, men rekonstrue
rades inte.80 Den nya utformades istället av arkitekten Erik Lund
berg. Församlingen fick Riksantikvarieämbetets tillåtelse att avlägsna
kalkbruket från ytterväggarna så att stenmuren framträdde, något som
uppfattades som den ursprungliga fasadbehandlingen. Ämbetet före
skrev att sedan putsen knackats bort skulle murarna rengöras med en
utspädd saltsyrelösning.81 Detta skedde emellertid inte, utan 1700talsputsen fick sitta kvar.82
Ytterlännäs gamla kyrka efter
restaurering. Brädtaket är nytt,
liksom stigluckan som ritats av
arkitekten Erik Lu ndberg.
Kalkputsen från 1700-talet
lämnades kvar.

195

Följande säsong, 1939, ägnades åt kyrkans inre. Hela interiören
sågs då över. Murare och snickare gjorde smärre lagningar. Bland an
nat flyttades korgrindarna till sin ursprungliga plats framme vid ko
ret. I övrigt utfördes merparten av arbetet av konservatorn Alfred
Nilson.83
Riksantikvarieämbetet hade tidigt uttalat en viss tveksamhet inför
att väggarnas kalkmålningar skulle tas fram. Med tanke på interiör
ens färgstarka träinredning fruktade man att kalkmålningarna skulle
bidra till att rummet skulle göra ett alltför oroligt intryck.84 Men
församlingen framhärdade i sitt önskemål och malningarna togs fram.
Kalkmålningarna i såväl långhus som vapenhus fick en noggrann be
handling. På valvmålningarna fanns tendenser till avflagning, varför
flagorna fästes omsorgsfullt innan konservering. De överkalkade vägg
fälten knackades fram och konserverades. Sårigheter och sprickor la
gades och en varsam retuschering utfördes.
Det visade sig att ämbetets farhågor var obefogade. Väggmål
ningarna konkurrerade på intet sätt med den övriga inredningen. De
framstod vid en jämförelse med valvets malningar som en tämligen
blek avspegling av sitt ursprungliga utseende. Med ett par viktiga un
dantag. Under läktaren på norra väggen hade ett väggparti på 1700talet undgått att kalkas över, eftersom det da täcktes av det medeltida
altarskåpet. Där framträdde därför ett väl bevarat målningsfragment.
Även vapenhusets väggmålningar avtecknade sig tämligen tydligt.
I sakristian skrapades och rengjordes väggar och valv. De kalkströks
två varv för att slutligen laveras i e n svag färgton som överensstämde
med bottentonen av långhusets väggar. På södra muren långt fram i
kyrkan hittades under överkalkningen ett igenmurat fönster, vars kon
turer inte kalkades över utan lämnades synliga från kyrkorummet.
Altaruppsatsen och predikstolen rengjordes och lösa flagor fästes.
Den nedre delen av altaruppsatsen var övermålad i senare tid, varför
den äldre målningen skrapades fram. Sprickor i träet tätades och mål
ningen retuscherades med färg och förgyllning. Till väggtavlan melKalkmålning under läktaren i
Ytterlännäs gamla kyrka. Sce
nen med S:ta Ursula hade
undgått överkalkning på 1700talet, då den täcktes av e tt
altarskåp.
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Altarskåpet iYtterlännäs
gamla kyrka är svensktillver
kat, efter förebilder från Lü
beck. Före Sven Daléns res
taurering.

lan predikstol och ljudtak snidades en ny ornamentsdel av samma
form som ett motsvarande ornament. I de främre bänkarnas skulpte
rade överstycken, korskranket, gjordes vissa kompletteringar. Såväl
skrank som pyramidplintar samt altarring befriades från sentida över
målning. Den äldre bemålningen fixerades och retuscherades. Även
de medeltida skulpturerna sågs över.
Alla inventarier placerades ut i k yrkorummet. Krucifixet hängdes
exempelvis på norra muren. Ett fragment från en äldre 1600-talspredikstol hade återfunnits av Erik Salvén på 1920-talet. Det användes
då som ryggstöd i en av bänkarna.85 Nu sattes det upp invid 1700talspredikstolen. Altarskåpet placerades vid södra muren.
Den första oktober 1939 kunde riksantikvarien Sigurd Curman
och Vitterhetsakademien lyckönska församlingen på högtidsdagen då
den gamla kyrkan åter öppnades efter avslutad restaurering.86 Ytterlännäs gamla kyrka återinvigdes vid en stämningsfull ceremoni un
der ålderdomliga former. Inför ett fullsatt kyrkorum föreläste J. Svan
holm om kyrkans historia. Därefter högtidstalade biskop Torsten
Bohlin. Biskopen assisterades av komministern Alf Nordborg som
var klädd i en fyrahundra år gammal mässhake. Kyrkan var upplyst av
levande ljus.87

Ytterlännäs gamla kyrkas
altarskåp efter restaurering av
Sven Dalén. Särskilt i de nedre
partierna har stora delar av
m as verket kompletterats.
Färgerna har bättrats och
nådastolsframställningen i
mitten justerats.
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ATT GESTALTA
EN KYRKAS HISTORIA
Medeltidskyrkornas renässans
Sverige är ett ödekyrkornas land. Det är ett vittnesbörd om åldern
för vår andliga odling men röjer samtidigt, att pieteten icke alltid
slagit vakt om monumenten över denna odling Det kan förefalla
egendomligt, att vår egen tid, som eljest med en viss rätt lastas för
världslig förflackning, skall fa uppleva en renässans för så många
av dessa ödekyrkor. En efier en stå de upp ur sitt forna förfall, och
det visar sig, att dessa ålderstigna tempel ha en större dragnings
kraft på människorna än produkterna av senare tiders byggnads
konst.
När detta skrevs i Stockholms-Tidningen den 7 juni 1937 hade en stor
del av landets ödekyrkor åter iståndsatts.1 Dagsaktuell var restaure
ringen av Ytterlännäs i Ångermanland, som tidningen gav sitt aktiva
stöd (se föregående kapitel). Artikelns författare signaturen Lindy,
skribenten Karl Olof Hedström, konstaterade att initiativet till en
restaurering ofta togs lokalt i f örsamlingen. Han tolkade detta som
ett uttryck för den växande hembygdskänslan. Ödekyrkornas renäs
sans verkade enligt hans uppfattning inte bara vitaliserande på kyrko
livet. Även för hembygdsrörelsen var de återställda ödekyrkorna en
rik källa att hämta näring ur.
Hedströms uppfattning, att incitamentet till restaureringarna fanns
i församlingarna, stämmer bra mot en empirisk prövning. Men som
enda förklaring till att projekten kom till stånd är den otillräcklig.
Hembygdsrörelsen var ung och enskilda hembygdsföreningar hade
ännu inte den styrka som krävdes för att ro ett sådant företag i hamn.
I den mån hembygdsföreningar förekommer i dessa sammanhang är
deras insats av perifer betydelse. Så var fallet exempelvis i Oviken och
Ytterlännäs.2
Om hembygdsföreningar spelade en underordnad roll, var de sär
skilda intresseföreningar som bildades för enskilda kyrkors iståndsättande desto viktigare. Dessa var ett forum för hembygdsintresserade
ortsbor. Föreningarna bildades i fle ra fall på uppmaning av Riksan
tikvarieämbetets representant i Norrland, Erik Salvén. I viss m ån var
det därmed den centrala myndigheten som förmådde kanalisera hem
bygdsintresset just till ödekyrkorna. Konkurrenter om den intressera
de allmänhetens uppmärksamhet saknades inte. Den tidiga hembygds
rörelsen hade ibland föredragit att ägna sig åt språket, folkloren och
den agrara kulturen, framför de kyrkliga fornminnena.3
För Riksantikvarieämbetet var intresseföreningen i lokalförsamling
en en del av en medveten strategi och föreningen var en viktig samar
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betspartner. Dess uppgift var framför allt att förankra restaurerings
projektet i bygden och att ägna sig åt ekonomin. Många eldsjälar bland
församlingsbor och präster arbetade hårt för att finansiera projekten.
Mot denna bakgrund måste förtjänsten av att Norrlands ödekyr
kor räddades framför allt tillskrivas Riksantikvarieämbetets målmed
vetna arbete. Även Ingemar Ingers och Otto Rydbeck, som berört
förhållandena i Skåne, framhåller riksantikvarie Sigurd Curmans in
sats.4 Trots att studier över andra delar av landet saknas, kan man
utan vidare anta, att detta är giltigt även för övriga riket. Förteck
ningarna över projekterade och utförda restaureringar i riksantikvari
ens ämbetsberättelser talar sitt tydliga språk (se s. 90).
Den sammantagna insatsen är märkvärdig med tanke på att det
ännu inte fanns en fungerande regional organisation. Uppbyggnaden
av ett länsmuseiväsende, med landsantikvarier som kulturminnesvård
ens företrädare i regionen, hör delvis till ett senare skede.5 Undanta
get är Jämtland, där Eric Festin blev landets förste länsantikvarie 1919.
Festin är följaktligen den ende professionelle deltagaren i restaure
ringarna som agerar från regional nivå. Samarbetet prisades av Sigurd
Curman, som såg det som en förebild för hur relationen mellan den
statliga kulturvården och regionerna kunde utformas även i andra
landsdelar.6
Odekyrkorestaureringarna krävde en stor ekonomisk insats. Det
var därför som genomförandet i sam tliga fall gick så långsamt. För
samlingarnas möjligheter att finansiera ett sådant stort projekt var
små, men i vissa fall anslogs dock medel ur församlingskassan. Intres
seföreningarnas insamlingar och hembygdsfester inbringade också
välkomna bidrag.
Någon tanke på att Svenska kyrkan skulle ta ett övergripande eko
nomiskt ansvar för ödekyrkorna tycks överhuvudtaget aldrig ha fun
nits. Den traditionella finansieringsformen för kyrkobyggen i fattiga
församlingar var rikskollekt. Det var ett slags u tjämningssystem, där
rikare församlingar i hela landet bidrog till mindre välbeställda sock
nars gudstjänsthus. Svenska kyrkan valde dock, att inte gynna öde
kyrkorestaureringarna genom kollektsystemet. Orsakerna till detta
framgår av avsnittet om Oviken (se s. 1 68). Från Härnösands stifts
lednings horisont betraktades ödekyrkorestaureringarnas värde ligga
främst inom det kulturhistoriska området. Eftersom byggnaderna inte
var församlingarnas ordinarie gudstjänstlokaler, såg biskopen Ernst
Lönegren ingen anledning att stödja restaureringarna.
Svenska kyrkans diakonistyrelses inställning var något positivare.
Men eftersom styrelsen anade, att ödekyrkorestaureringarna kunde
bli många och ett stöd för dem därför skulle bli dyrbart, valde man
att dra sig ur. Istället förlitade sig kyrkoledningen på den statliga kul
turminnesvården och privata donatorer. Kulturminnesvårdens medel
var små, men ökade efterhand, så att staten kunde gå in och delfinan
siera exempelvis ovikenrestaureringen.

Under 1920- och 1930-talen var det dock från det nu etablerade
industrisamhällets penningstarka köpmän och industriledare som de
största bidragen kom. I början av 1 920-talet gjorde Eric Festin och
Ferdinand Boberg ansträngningar för att förmå industrimannen Seth
Kempe att ställa upp för Ovikens gamla kyrka.7 Då detta misslycka
des fick Festin istället grosshandlaren Ando Wikström och hans fru
Sigrid att lämna ett betydande bidrag. I Ytterlännäs var bruksägaren
Gerhard Versteegh och Graningeverkens aktiebolag den störste finan
siären. I Alvos i Härjedalen var det Bergvik & Ala Nya Aktiebolag
som genom jägmästaren Gustaf af Petersens stödde restaureringen av
den gamla kyrkan.8
Ansvaret för restaureringsprojektens finansieringVA^dt på försam
lingarna och de ideella föreningarna. Deras genomförande var däre
mot en uppgift för expertisen, arkitekterna och antikvarierna. Res
taureringarna föregicks av byggnadsundersökningar. Ibland gjordes
uppmätningar och ritningar upprättades. Ofta genomfördes också
grundläggande arkivstudier för att klargöra byggnadshistorien.
Därefter upprättades förslag på restaureringsåtgärder. Under det
tidiga 1900-talet gjordes det av en arkitekt med anknytning till Overintendentsämbetet/Byggnadsstyrelsen, som exempelvis Fredrik Falken
berg i Trönö och Knut Nordenskjöld i Oviken. Senare utfördes förslagsförfattandet av en antikvarie vid Vitterhetsakademien/Statens
Historiska Museum. I vissa fall av Erik Salvén som var konsthistori
ker, i a ndra fall av en arkitekt, till exempel Sven Brandel. Restaure
ringsprogrammen granskades av riksantikvarien Sigurd Curman och
fastställdes av Byggnadsstyrelsen.
Restaureringsprojekten genomfördes under ett par, tre års tid. Ar
betet försiggick mestadels sommartid. Någon direkt avsyning eller
efterkontroll av det utförda arbetet hölls vanligtvis inte. Förmodligen
ansågs det inte nödvändigt, eftersom arbetet från och med 1920-talet
utfördes under överinseende av en kulturhistorisk kontrollant. Un
dantaget var Oviken där restaureringen utförts i riksantikvariens regi,
och slutbesiktningen var en nödvändig formalitet innan kyrkan åter
lämnades till församlingen.
Den kulturhistoriska kontrollantens uppgift framgår exempelvis
av de villkor som riksantikvarien dikterade, när Eric Festin anlitades
som antikvarisk kontrollant för Oviken 1932.9 Han skulle utföra
byggnadshistoriska och kulturhistoriska undersökningar, dokumen
tera värdefulla delar av arkitekturhistoriskt eller kulturhistoriskt vär
de genom uppmätningar och fotografier samt ansvara för att dessa
skyddades och bevarades. Kontrollanten skulle samråda med arbets
ledningen och om tvister uppstod skulle dessa avgöras av riksantikva
rien. Dessutom ålades kontrollanten att avlägga rapport över de un
dersökningar som gjorts.
Systemet med kulturhistoriska kontrollanter fungerade bra i de flesta
fall. Mellan de centrala myndigheternas tjänstemän fanns en grund

200

läggande samsyn som gjorde att samarbetet gick smidigt. När det kom
en utomstående kontrollant med i bilden, fungerade emellertid sam
verkan inte lika friktionsfritt. Eric Festin hade andra åsikter än ar
betsledningen om hur interiörens kvaliteter i Oviken bäst skulle till
varatas.
Den avgörande orsaken till tvisterna torde dock ha haft sin upp
rinnelse i hans egen person. Festin var egensinnig, drev sin egen linje
och hamnade ofta på kollisionskurs med andra.10 I Ragunda visade
han prov på ett slags revirtänkande gentemot Salvén. Inför ovikenrestaureringen uttryckte han även sin motvilja mot att samarbeta med
ämbetets arkitekter. Han ansåg att arbetet i Oviken enbart gick ut på
att återställa och därför inte alls var en arkitektuppgift.11
Förmodligen var det Festins agerande i O viken som senare föran
ledde Erik Fants förslag till riksantikvarien, att instruktionen för kul
turhistoriska kontrollanter skulle kompletteras på några punkter.12
Fant ville bland annat, att nya fakta som eventuellt framkom vid en
restaurering, alltid skulle delges arkitekten. Om dessa resultat borde
föranleda en förändring av beslutade restaureringsåtgärder, skulle kon
trollanten i första hand rådgöra med arkitekten. Om dessa var oense,
skulle frågan hänskjutas till riksantikvarien. Orsaken till Fants skri
velse var troligen hans erfarenhet av en kulturhistorisk kontrollant
som gått bakom ryggen på arkitekten, för att istället intrigera med en
kyrkokommitté.
En kulturhistorisk kontrollant kunde leda restaureringsarbetet på
plats, som Salvén gjorde i Trönö och Alnö. I andra fall kunde han
besikta arbetsplatsen kontinuerligt för att rådgöra med hantverkare,
byggmästare och konservatorer. Så arbetade Festin i Oviken. Det var
dessutom vanligt att riksantikvarieämbetets tjänstemän, och även riks
antikvarien själv, passade på att göra studiebesök under sina resor.
Trots att kraven på dokumentation var klart uttalade i riksanti
kvariens direktiv, var avrapporteringen sett ur nutidens perspektiv inte
särskilt noggrann. Det material som arkiverats och finns i behåll idag
är bristfälligt och består till största delen av ekonomiska beräkningar
och åtgärdsförslag. Ibland verkar det även ha funnits arbetsritningar,
men dessa var tydligen enbart arbetsmaterial och några kopior arkive
rades inte.
Efter slutfört restaureringsarbete hände det dock att en skriftlig
rapport avgavs. Det kan naturligtvis ha skett i fler fall, än de som nu
finns bevarade. Det verkar i varje fall ha varit praxis vid de senare
fallen. Dokumentationens kvalitet varierar från fall till fall. Ibland var
restaureringsrapporten utförlig, ibland ytterst bristfällig. Erik Salvéns
rapporter hör till de bättre, trots att de sedda med nutidens ögon är
summariska. Noggrannast var konservatorn Oscar Svensson. Han fo
tograferade ofta objekten både före och efter restaurering, så att det är
lätt att bilda sig en uppfattning av konserveringsåtgärdernas omfatt
ning. Bilderna kompletterades av en skriftlig rapport.
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Bristen på fullständiga restaureringsrapporter kompenseras i viss
mån av att restaureringarna ofta omnämndes i tryck. Det skedde i de
historiker över kyrkorna som i vissa fall gavs ut efter restaureringarna,
som Salvéns bok om Trönö, Mellbergs om Alnö och Festins om Ovi
ken. Mindre artiklar publicerades också i Härnösands stifts årsbok
Från ådalar och fjäll. I dessa texter redovisades restaureringarna kort
fattat.

Restaureringsprinciperna
Restaureringarna kan indelas schematiskt i olika skeden. I d et första
skedet gällde det att säkra byggnadens fortbestånd genom att förhin
dra vidare förfall. Denna uppgift var främst av teknisk art. Det gällde
enklare underhållsåtgärder, men ibland även mer omfattande repara
tioner av exempelvis tak och murverk. Ibland utfördes dessa arbeten
under en första, fristående etapp helt i församlingens egen regi.
Under den andra etappen kom den antikvariska och arkitektoniska
expertisen in. Nu gällde det att återerövra tidigare perioder i byggna
dens historia. Under denna fas togs för första gången ett helhetsgrepp
på miljön. Restaureringen innefattade hela byggnaden, exteriört och
interiört, samt fast inredning och lösa inventarier. Det utfördes repa
rationer och andra underhållsåtgärder som rengöring, konservering
och målning. Men framför allt innefattade detta skede genomgripan
de åtgärder som förändrade helheten.
Målet var delvis pedagogiskt. Ambitionen var att visa alla de skat
ter som kyrkan hade i s ina gömmor. Därför frilades kalkmålningar
som sedan 1700-talet varit dolda bakom tjocka putslager. Därför pre
parerades fragment som vittnade om byggnadshistorien fram. Igen
murade ursprungliga fönster öppnades och försågs med fönster och
glas och ibland markerades äldre fönsterformer och mursömmar som
försänkningar i putsen. I jakten på försvunna inventarier letades alla
upptänkliga gömställen igenom: kyrkvindar, klockstaplar och skräp
bodar. Föremål som sedan länge gått förlorade spårades upp och för
des tillbaka från fäbodar och gårdar ute i socknen.
Alla inventarier ställdes upp i kyrkorummet och återgavs i f örsta
hand vad som bedömdes vara deras historiskt riktiga placeringar. Det
gäller till exempel triumfkrucifixet i Alnö som placerades på en trabes
i tr iumfbågen och korgrindarna i Ytterlännäs som sattes upp mellan
kor och långhus. När en historiskt trogen plac ering inte var möjlig,
söktes istället den näst bästa lösningen, en historiskt trovärdig lösning.
Triumfkrucifixet i Trönö placerades på norra kormuren. Det stora
altarskåpet i Oviken, som egentligen borde ha prytt högaltaret, ställ
des istället upp på kyrkorummets ena långsida.
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Inventarier från Ragunda
gamla kyrka. Aron-figuren till
vänster är konserverad. Anna
själv tredje har befriats från
övermålning och bättrats.
Duvan och Moses till höger är
nytillverkade av konservatorn
Oscar Svensson.

Denna pedagogiska strävan resulterade i att restauratorerna, arki
tekterna, antikvarierna och konservatorerna, inte enbart iståndsatte
de gamla inventarierna. Den innebar även att de kom att ägna sig åt
att rekonstruera sådana delar som gått förlorade. Där går även den
diffusa gränsen över till restaureringens tredje etapp.
I detta skede gällde det att ge kyrkorummet en komplett och en
hetlig gestaltning, istället för den fragmentariska bild, som samman
ställningen av så många olika element kunde ge. Där ett tomrum
uppstod måste det fyllas. Mellanrummen måste kittas samman. Det
ta gjordes dels genom rekonstruktioner, som strävade efter historisk
trohet, dels genom tillägg som anpassades genom att kläs i h istoricerande former, så kallade pastischer. Nytillskotten kunde vara allt från
små snidade detaljer, över skulpturer i al tar uppsatser, till hela muralmålningar eller bänkinredningar. Gränsen mellan de båda kategorier
na är ibland hårfin. Om Ragunda gamla kyrka väljs som exempel, bör
både bänkinredningen och korskraket där bedömas som rekonstruk
tioner. Den dekorationsmålning som kompletterade 1600-talskalkmålningarna är däremot fritt komponerad med utgångspunkt från
ett ornament ur den äldre målningssviten. Den måste därför betrak
tas som en pastisch (se bild s. 153).
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T.v. Klockstapeln vid Ramsele
gamla kyrka i Ån germanland
ritades av a rkitekten Sven
Brandel och byggdes av bygg
mästaren P. Byström 1924.
T.h. Den nya stigporten vid
Ytterlännäs gamla kyrka upp
fördes i sam band med restau
reringen, efter ritningar av
arkitekten Erik Lu ndberg.
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Helhetssträvan omfattade inte bara kyrkorummet utan även kyr
komiljön som helhet. Som ersättning för rivna klockstaplar och stigluckor byggdes därför nya på de gamlas platser. I Ragunda ritades den
nya klockstapeln av Ragnar Hjorth, i Ramsele av Sven Brandel. Ytter
lännäs nya stiglucka byggdes efter ritningar av Erik Lundberg.
Restaureringarna styrdes i stor utsträckning av antikvariska över
väganden. De historiska kvaliteterna skulle tas till vara i alla skeden av
restaureringen. Ingreppen skulle minimeras, så att det mesta möjliga
av den historiska substansen kunde bevaras. Honnörsorden var pietet
mot restaureringsobjektet och dess historia, autenticitet i betydelsen
äkthet, samt patina. Därför lades den allra största vikt vid materialen
och ytskikten. Lagningar och reparationer utfördes materialekonomiskt, så att så mycket som möjligt sparades. Ibland kunde ett spån
tak lagas enbart partiellt, genom att nya spån stacks in bland de gamla
där så behövdes. En målad altarring kunde enbart bättras och matt
fernissas. Om den var skadad målades den däremot om, i en kulör
som låg så nära den urprungliga som möjligt.
Kompletteringar och tillägg av nya delar utfördes i nära anslutning
till befintliga former och material. När fönstren skulle ses över använ-

des i första hand gammalt glas som sattes i blyspröjsar. För komplet
tering inköptes så kallade antikglas i en liknande färgton. Till nya
golv hände det att ett trägolv från ett gammalt uthus användes istället
för nytt virke. Nytillverkade partier gjordes likadana som de gamla.
Om det saknades förlaga för en byggnadsdetalj, kunde förebilden
hämtas från en annan, liknande kyrka.
De traditionella materialen och teknikerna var mycket viktiga. Nya
spåntak lades enligt traditionella metoder och impregnerades med tjära.
Till mureriarbeten användes huvudsakligen kalkbruk. Förklaringen
till detta är inte enbart det antikvariska hänsynstagandet. Faktum är
också, att byggmästare som Skansens Thors-Erik Eriksson, Elof Fridh
i Ragunda och J.A. Sandberg i Hara fortfarande verkade inom en
levande tradition.13 Kanske var det därför som det inte heller fanns
någon uttalad motvilja mot att fortsätta utveckla tekniken genom att
använda sig av moderna material. I både Trönö och O viken användes
till exempel cement som fyllning i sprickor - där det inte syntes. Utvändiga fogar utfördes däremot i kalkbruk.
Detta förfaringssätt var förankrat även bland arkitekterna och
antikvarierna. Erik Fant rekommenderade exempelvis betong för
grundförstärkning och som isolering mot fukt under trägolv.14 Un
der en senare period ägnade sig Erik Salvén åt att utreda om takspånens hållbarhet kunde förlängas genom moderna tryckimpregneringsmetoder.15
Att de antikvariska myndigheterna kände tveksamhet mot att mo
derna material användes i de synliga ytskikten är däremot uppenbart.
När Alnö kyrkas spåntak ersattes av eternit, accepterades det endast
motvilligt av myndigheterna. Förmodligen var det enda gången som
ett sådant material godkändes.16 Trots att eterniten var helt modern
och saknade historisk hävd, gjordes även här ett försök att anpassa
den till den historiska byggnaden. Eternitplattorna specialtillverka
des i samma utförande som de gamla spånen. Men här gällde anpass
ningen enbart formen, inte materian.
När anpassningen utsträcktes till att även gälla materialen kunde
nya partier i vissa fall u ppfattas som autentiska. Detta var inte inten
tionen. Tvärtom var det en grundsats i restaureringsideologin, att de
skulle kunna särskiljas från ursprungliga. Det kunde ske genom att
utförandet förenklades. Istället för att snidas, kunde ett bortfallet
masverk markeras med färg.
Det var dock vanligare att saknade delar rekonstruerades så exakt
som möjligt. I Ragunda var det exempelvis först avsikten att bänk
dörrarnas dekor skulle målas enligt samma mönster som de ursprung
liga plattskärningarna. Så blev det inte, utan mönstren skars i stället i
trä av en skicklig byggmästare, Elof Fridh. Kravet på att nya tillägg
skulle kunna skiljas ut tillgodosågs vid sådana tillfällen istället genom
att de nya delarna märktes med restaureringens årtal och RN (för
renoverat).
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Stjärnvalv i trä i Äl vros gamla
kyrka, byggt av Jonas Granberg
1744. Från t iden före restaure

kir«

ringen.

Den 1700-talsfris som löper
runt rummet i Äl vros gamla
kyrka, kompletterades vid
restaureringen 1929-1931 av
konservatorn Olof Karlsson i
Fillsta. Här är tydligt markerat
vilka partier som är nya.

Ibland är dessa märkningar så tydliga att ingen tvekan kan uppstå
om att det rör sig om senare tillägg. Det gäller exempelvis målningar
na i Älvros kyrka i Härjedalen av konservatorn Olof Karlsson i Fillsta.
Men oftare är märkningarna så diskret placerade, att de är svåra att få
syn på, även om man letar efter dem. För en oinvigd besökare är det
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omöjligt att förstå, att både korskranket och bänkinredningen i R agunda till stora delar är skapelser från 1930-talet.
Sammanfattningsvis kan de restaurerade ödekyrkorna sägas vara
präglade av tv å faktorer som delvis står i m otsatsställning till varan
dra. Å ena sidan var det restauratorernas intention att återskapa en
förlorad kyrkomiljö. Å andra sidan fanns en vilja att komplettera mil
jön. Resultatet blev en kulturmiljö som uppfattas som helgjuten, men
som till sist ändå är konstruerad - den ser ut som den aldrig tidigare
i hi storien har sett ut.

Restaureringsideologi och arkitekturideal
Det går en markant skiljelinje mellan dessa antikvariska restaurering
ar och tidigare stilrestaureringar. Den största skillnaden ligger i att
respekten för den individuella byggnaden här var stor. Detta framstår
tydligt vid en jämförelse med till exempel Gustaf Hermanssons ombyggnadsprojekt för Alnö gamla kyrka (se s. 125 ff). Till skillnad från
detta förslag gjordes i de senare ödekyrkorestaureringarna inga in
grepp i byggnadskroppen, inga tillbyggnader, inga omgestaltningar
av interiörerna, inga försök att skapa ordning och symmetri, inga raka
linjer och utslätade ytor. Och ingen stilren, nygotisk inredning.
Istället var det den autentiska byggnaden som skulle tala. Den gamla
byggnadskroppen, märkt av mursömmar efter tidigare ombyggnader,
ärrad av igenmurade och upphuggna fönster samt patinerad av år
hundradenas gång, skulle själv vittna. Historien skulle levandegöras
av inventarierna, av alla de konstföremål och inredningsdetaljer som
tillkommit under olika perioder. Dessa lade var sin pusselbit till kyr
kans och därmed hela socknens historia.
Avtrycken av tidernas gång var därför en eftersträvansvärd kvalitet.
Patinans subtila värde betonades. För att förstärka ålderdomligheten
anpassades även nytillskotten till det gamla genom att patineras. Nytt
trä kunde strykas med tjärolja eller järnvitriol för att få en grånad yta.
Nymålade ytor patinerades. Ny puts avfärgades i en diskret ton för att
inte lysa kritvit i ett kyrkorum som i övrigt präglades av en färgskala
som dämpats av tiden. Det nya fick inte överrösta det gamla. Det
idealiska resultatet var, enligt Erik Fant, när kyrkan såg ut att vara
orörd sedan mycket långt tillbaka, men samtidigt gav intryck av att
vara ändamålsenlig och välvårdad.17
Det finns vissa d rag i restaureringarna som talar till känslan och
därför kan kallas romantiska. Dit hör sättet att se på byggnaden som
vittnesbärare, som ett svar på den retoriska frågan om vad murar skulle
berätta om murar kunde tala. Det rör sig dock inte om någon svärm
isk stämningskonst. Det finns en nykter uppfattning av historien och
den är oftast korrekt återgiven. Men den är gestaltad med inlevelse.
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Trönö gamla kyrka restaurera
des exteriört 1914-1915.
Murverket fick en profildragen
putsfog som följde de enskilda
stenarnas form och därige
nom förstärkte murens ore
gelbundna karaktär.
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Det finns en strävan att förstärka de associativa stämningsvärdena, att
visualisera den förgångna tiden. Miljön fungerar som ett monument
över ett skeende: sin egen historia.
Men den är inte en syntes av historien, som Murbergskyrkan i Här
nösand kan sägas vara. Denna museikyrka som byggdes 1925-1929
hämtade drag från flera olika norrländska kyrkobyggnader och flera
olika byggnadsperioder. Där har historien redan från början byggts
in.18 Den restaurerade ödekyrkan fungerar istället som en simultan
berättelse. Alla perioder förekommer samtidigt sida vid sida, men inte
därför att kyrkan är byggd så, utan därför att den historiska processen
gett den detta utseende. Restaureringen har bara tillrättalagt de kom
ponenter som redan fanns.
Förebilderna för restauratorerna var givetvis Sigurd Curmans res
taureringar. Och den karaktäristik som Göran Lindahl gjort av Cur
mans kyrkorum är tillämplig även på ödekyrkorna. Lindahl säger, att
Curmans sätt att återgå till en eller ett par perioder ur kyrkans histo
ria, visserligen gör honom besläktad med de tidigare stilrestauratorerna. Men det finns en viktig skillnad, som består i att Curmans ge
staltningar både är historiskt riktiga och äkta.19
I jämförelse med Curmans restaureringar framstår dock ödekyr
korna som än mer autentiska. Avvisandet av 1800-talet, som var en
inkonsekvens i Curmans restaureringsdoktrin (se s. 63), var inget pro
blem i de övergivna kyrkorna. Där fanns, med få undantag, ingen
1800-talsinredning att välja bort. På så sätt varödekyrkorna den antikv
ariska restaureringsideologins idealiska uppgift. Detta har också gjort
att restaureringarna av eftervärlden kommit att uppfattas som näst
intill objektiva och därmed definitiva.
Därför har de undgått att utsättas för
motrestaureringar.
Såväl i Curmans Balingsta och Läby
i Uppland, som i de norrländska öde
kyrkorna, sammanföll de antikvariska
restaureringsidéerna med den samtida
byggnadskonst som brukar karaktärise
ras som nationalromantisk. Några av de
arkitekturhistoriskt viktigaste verken
från denna period var kyrkor. De kvali
teter som eftersträvades i många av dessa
nybyggen, var de samma som i de res
taurerade kyrkorna.20
Ett talande exempel är likheterna i
murbehandling. Natursten i fasaderna
var ett eftersträvat ideal i samtidsarkitek
turen. Stenen skulle vara ett äkta uttryck
för byggnadens konstruktion, inte bara
en fasadbeklädnad. Den massiva sten-

muren väckte associationer av ålderdomlighet, hävd och tradition.
En oputsad stenmur bar även på nationella symbolvärden. Sekelskif
tesarkitekternas hänförelse över exempelvis Vadstena slott är välkänd.
Denna solida slottsbyggnad med nakna stenfasader, uppfattades som
en genuin representant för svensk arkitekturtradition.21
Detta inverkade även på restaureringarna. Vid exempelvis Fredrik
Falkenbergs restaurering av Trönö, lämnades stenmurarna oputsade.
Den gamla kyrkans murverk fick en profildragen putsfog, ungefär två
centimeter bred. Fogen följde de enskilda stenarnas form och för
stärkte därmed murverkets oregelbundna karaktär.
En byggnadsarkeologisk undersökning under 1990-talet har emel
lertid visat att denna murbehandling inte var historiskt riktig.22 Det
ursprungliga fogbruket har tvärtom haft en utformning med direkt
motsatt verkan. En brett utstruken fog med kvaderritsning, gav då
intryck av ett murverk lagt i skift av jämna kvadrar.
Det är svårt att säga om den objektivitet som restauratorerna före
satt sig, i själva v erket åsidosattes av estetiska skäl, eller om de själva
var övertygade om att den oputsade murytan var den ursprungliga
fasadbehandlingen. På denna punkt blir det i vilket fall som helst
tydligt, att restaureringarna innebar att ödekyrkorna gestaltades för
att svara mot ett samtida arkitekturideal.

Från ri vningsobjekt till nationalmonument
Hur kan man då se på den övergripande process som dessa kyrkor
gick igenom: Från kasserade bruksföremål, rivningshotade och ring
aktade - till kulturminnen, skattade som nationella klenoder. I arti
keln Modernisering och kulturarv: Ett angeläget forskningsområde (1991)
presenterar Jonas Anshelm och Svante Beckman en teoretisk modell
som ger goda redskap för att tolka händelseförloppet.
Anshelm och Beckman pekar på moderniseringsprocessens bety
delse för hur begreppet kulturarv har konstruerats. I det moderna,
föränderliga samhället bildas ständigt nya kulturformer, som ersätter
de gamla. Det traditionella kulturstoffet trängs ut och kasseras som
föråldrat. Innovationsprocessen har därmed sin motsvarighet i en denovationsprocess, som avtecknas som ett slags negativ.23
I detta sammanhang representeras det moderna av den nya kyr
kan, som tränger undan den gamla. Orsakerna till att de gamla kyr
korna revs f ramgår av Siegrun Fernlunds analys av förhållandena i
Skåne, som bekräftas även av denna undersökning. Med Anshelms
och Beckmans termer kan det förklaras så, att introduktionen av nya
kyrkor var en följd av den gamla kyrkotypens minskade traderingseffektivitet. Den gamla kyrkan kunde inte uppfylla de nya generatio

nernas krav på utrymme och bekvämlighet. Därför uppstod behovet
av en ny typ av kyrkobyggnad.24 I senare fall kunde förhållandet emel
lertid vara det motsatta, att undanträngningen orsakades av den nya
kulturformens attraktionskraft. När den nya kyrkotypen etablerats
blev den en förebild, även för församlingar som inte hade praktiska
behov av en ny kyrka. Prestigeskälen vägde tungt och gamla kyrkor
utmönstrades som föråldrade, därför att det moderna hade en högre
status.25 Den nya kyrkotypens etablering i f örsamlingarna framstår
därmed som både en orsak till, och en verkan av, utslagningen av den
gamla.
Moderniseringsprocessen skördade sina offer och de flesta kassera
de kyrkorna revs. De ras värde sågs i d etta skede enbart i fö rhållande
till dess praktiska användbarhet och därför kunde de rivas när de inte
längre motsvarade sin funktion. Ett fåtal övergivna kyrkor klarade sig
dock undan rivningshotet eftersom det fanns personer i dess närhet,
så kallade bevarctre, som väckte opinion emot rivningarna, vilka där
med förhindrades.26 Redan under 1830-talet finns exempel på att en
kyrkas kulturhistoriska värde anfördes som skäl till dess bevarande,
bland annat i Sunne, Jämtland, och i Trönö, Hälsingland.
I Trönö var frågan om den gamla kyrkans fortbestånd till och med
en faktor som påverkade nybyggnadsdiskussionen. De som argumen
terade för kyrkans bevarande ansåg att den var märklig både i anseen
de till ålder och byggnadsstil. För att understödja argumentationen
hämtades argument både från den akademiska litteraturen och den
folkliga traditionen.
Förutsättningen för att sådana opinioner för ett bevarande kunde
vakna, var först och främst att det fanns ett förändringsmedvetande,
som gjorde det möjligt att se historiska sammanhang. Även detta upp
stod som ett resultat av moderniseringprocessen, snarast som en spe
gelbild av föreställningen om framsteg och utveckling.27 Bevarande
tanken inrymde ett visst mått av samhällskritik, eftersom den delvis
innebar ett ifrågasättande av utvecklingsideologin. Men samtidigt som
klyftan mellan det traditionella och det moderna samhället pekades
ut, så innehöll bevarandetanken också ett försonande drag. Genom
att kulturarvet tillvaratogs och vårdades, kunde motsättningarna över
bryggas. Det gamla kunde leva vidare i ett nytt sammanhang och
därigenom kunde kontinuiteten vidmakthållas.28
Under 1800-talet uppnådde de gamla kyrkorna emellertid sällan
status som kulturminnen. De blev istället ödekyrkor, stod övergivna
och under en period eftersattes deras underhåll. I vissa fall användes
delar av de gamla kyrkornas inventarier i den nya, ibland försvann
delar av inredningen från ödekyrkorna, som stod olåsta. Det fanns
dock under hela ödekyrkotiden en viss vö rdnad för den gamla kyr
kan, som inte uttrycktes i religiösa termer av helighet, utan istället
kanaliserades till den traditionella folktron. I Ragunda fanns exem
pelvis föreställningen om ett rå som vaktade kyrkan mot inkräktare.
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Men eftersom det redan vid övergivandet funnits ett visst medve
tande om ödekyrkornas kulturhistoriska värde, finns det även exem
pel på församlingar som vårdade den även under ödekyrkotiden. Så
var det i Ytterlännäs gamla kyrka, som snart också blev ett känt be
söksmål för historiskt intresserade resenärer samt arkitekter och antikv
arier från de centrala myndigheterna.
För att kunna uppnå status av historiska monument måste öde
kyrkornas kvaliteter omdefinieras.29 De funktionella, religiösa och
estetiska kvaliteter som förut motiverat dess existens, motsvarades inte
längre av ett behov i församlingen. Dessa krav uppfylldes istället än
damålsenligt av en ny kyrka. Den gamla kyrkan kvalificerades däre
mot till kulturarv genom att tillskrivas värden, av vad Anshelm och
Beckman kallar diffus expressiv karaktär.30 Den mest avancerade for
men av detta slag är helighet, men någon sådan förespeglades givetvis
inte av ödekyrkornas bevarare, eftersom det skulle ha stridit mot den
protestantiska kyrkans lära. Istället framställdes den gamla kyrkan som
bärare av socknens historia,, av förfädernas liv och tro. Dess kvaliteter
ansågs därför oersättliga och ödekyrkan framstod som ett unikum
som måste bevaras.
Den stora uppvärderingen av de gamla kyrkorna skedde under
1900-talets första decennier. Restaureringsvågen kom då som en be
kräftelse på ödekyrkornas kulturarvsstatus. De institutionaliserades
som kulturminnen genom dessa statligt stödda, kostnadskrävande
projekt som genomfördes av personer med hög professionell kompe
tens, av antikvariska experter och specialiserade arkitekter. Samma
typ av byggnader som rivits i hundratal under det föregående seklet,
lanserades alltså efter sekelskiftet som kulturarv i ett nytt samman
hang.31 Nu var framgången total, i den bemärkelsen att uppvärdering
en kom att gälla samtliga medeltidskyrkor i landet, samt en stor del
av de övriga sockenkyrkorna som tillkommit under senare perioder.
Medgången förde de gamla kyrkorna till en framskjuten position
även i lokalförsamlingarna. I flera fall erövrade ödekyrkorna inte bara
en roll som socknens historiska sevärdhet, utan fråntog även den nya
kyrkan ställningen som församlingens förnämsta byggnadsverk. I ex
tremfallen Oviken, Jämtland och Balingsta, Uppland, återvann den
gamla ödekyrkan till och med huvudrollen som församlingskyrka. I
det sistnämnda exemplet var segern slutgiltig, den nya kyrkan hade
helt spelat ut sin roll och revs.
Den uppskattning som tillföll den gamla kyrkan motsvarades med
andra ord av en rejäl nedvärdering av den nya. Som anfördes i kapit
lets inledningscitat, så var det faktiskt så, att "dessa ålderstigna tempel
ha en större dragningskraft på människorna än produkterna av senare
tiders byggnadskonst".32 De nya kyrkorna, byggnadsverk som vid in
vigningstillfället hade fyllt besökarna med andäktig högtidsstämning
och gett dem en föraning om himlens härlighet, framstod nu som ett
tecken på kulturell utarmning.
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Litteraturhistorikern Fredrik Böök gjorde en resa från Smygehuk i
Skåne till Paj ala i Norrbotten och publicerade sina upplevelser i Resa
i Sverige (1924). För honom och hans resesällskap var det så att "Ragunda gamla kyrka intresserade oss ojämförligt mera än den nya. Den
är varken mer eller mindre än en ädelsten".33 Gustaf Näsström ansåg
att Ytterlännäs gamla kyrka var som "ett relikskrin, fyllt till brädden
av murad, målad och skulpterad skönhet", medan den nya kyrkan var
"en typisk Karl Johans- eller Tegnérkyrka av vitmålad ödslighet".34
Erik Salvén fann att Ovikens nya kyrka var "en tegelkyrka i kvasigotik, vars interiör var en tydlig exponent för banalitet och brist på stäm
ning, som bjuder på andakt".35 Gustaf Näsström tyckte att samma
kyrka, av arkitekten Gustaf Hermansson:
...samme mästar e, som ritat Oscars- och Sofiak yrkorna i Stock
holm, är ett tegeltempel i den mest banala och ta rvliga nygotik,
och de ss verkan i den lantliga miljön — på högslätten mellan
Oviksfjällen och Bergsviken - är om möjligt ännu mer störande
än de båda nämnda Stockhol mskyrkorna på sitt håll.36
Förklaringen till denna märkliga helomvändning är, att den kognitiva stil som de nya kyrkorna både var en produkt av, och ämnad för,
inte längre fanns. Därför kunde de inte längre fungera som konstverk
eller väcka besökarna till andakt. Därför valdes de bort: av praktiska
skäl, som framgick av kapitel ett, men i ännu högre grad av estetiska
orsaker. Det paradoxala resultatet blev, a tt den fortsatta modernise
ringsprocessen gjorde att den nya kyrkan utmönstrades. Men undanträngningen hade denna gång inte orsakats av, att ännu yngre kultur
former tillkommit, utan att de äldre upplevde en renässans.

Den kognitiva stilen
Vilka bevekelsegrunder hade då de olika parterna för sitt agerande för
restaureringarna? Vilka värden såg de hos restaureringsobjekten? För
att få en uppfattning om vad som konstituerade deras kognitiva stil,
finns det anledning att analysera de motiveringar till ödekyrkornas
bevarande och restaurering, som de själva anförde, liksom de bakom
liggande motiven.
En viktig komponent har redan berörts. För arkitekterna och antikv
arierna, men i viss mån även för den intresserade allmänheten och
prästerna, är det uppenbart att den nationalromantiska estetiken var
avgörande. Begreppet nationalromantik är omdiskuterat.37 I detta sam
manhang, då det gäller restaurering av gamla kyrkor, är det dock väl
valt. Samtidens inlevelse i det som uppfattades som nationens kultur
arv, blev ofta utgångspunkten för nytt skapande. Det kom även att
innebära en vilja att slå vakt om traditionsbärarna, i detta fall ödekyr
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korna. Dessa objekt motsvarade samtidigt det nya arkitekturideal som
växte fram och sågs s om en källa till kunskap, som kunde komma
arkitekturen och samhällsbyggandet till godo.38
När Curman talade om kyrkorna som historiska dokument, gjor
de han det delvis för att visa på det nationella perspektivet. Enligt
hans uppfattning bidrog alla landets kyrkor med det lokala perspek
tivet på Sveriges historia. På så sätt var även den oansenligaste lands
kyrka oersättlig och ödekyrkornas bevarande blev i högsta grad en
nationell angelägenhet. Statens skyldighet att slå vakt om kulturmin
nena motiverades av att det fanns ett allmänt, nationellt intresse av
deras fortbestånd.39
Metaforen historiskt dokument pekar även mot en annan bestånds
del av särskilt antikvariernas kognitiva stil: kraven på vetenskaplig ob
jektivitet. Odekyrkorna gestaltades med krav på att de skulle vara ett
äkta uttryck för sin historia. De fick på inga villkor förvanskas, för
detta innebar att historien förfalskades. Samtidigt skulle de förmedla
en känsla av tid, av århundradenas gång. Formen och patinan var
därför betydelsebärande.
Objektivitetskravet delades dock inte alltid av de församlingsbor
och präster vars kyrka drabbades av de antikvariska principerna. Hos
dem fanns ibland en rejälhetssträvan och ettprydlighetsideal\ som gjorde
det svårt att tolerera sådant som uppfattades som halvmesyrer. I deras
kognitiva stil fanns uppfattningen att ett arbete skulle göras grund
ligt och samvetsgrannt och att slutresultatet skulle vara snyggt och
prydligt. Både motsättningarna vid restaureringen i Oviken och de
batten i ärkestiftet 1927, måste förstås mot den bakgrunden.
För att bli begripliga måste ödekyrkorna tolkas. Byggnaderna och
inventarierna undersöktes och arkiven genomforskades. Studierna var
inte enbart monumentinriktade, utan även sägner och annat tradi
tionsstoff med anknytning till byggnaderna upptecknades. Resulta
ten presenterades i a rtiklar och kyrkobeskrivningar, som vid denna
tid blev en etablerad genre inom den lokalhistoriska litteraturen. I
dessa skrifter finns ofta ännu en komponent som var en viktig del i
främst de intresserade församlingsbornas och prästernas kognitiva stil:
hembygdskärleken. Men den kan även komma till tals i en ämbetsmannaskrivelse som denna, rörande Ovikens gamla kyrka:
Denna vackra och vackert belä gna landsky rka är en "fäderna s
kyrka" i något mer än vanligt vidsträckt mening Där vilar Jämt
lands reformato r och i den århundraden igenom långa raden
hänsovna, lekte och lärde, möta vi namnen på stamfäder ochfränder till många släkter, som i bygderna hava talrika fränder bland
allmogen. Sådana minnen knyta fastare samman släktleden med
den gamla kyrkan.40
För den tredje intressenten vid sidan om kulturminnesvårdarna och
församlingsborna, kyrkosamfundet, var de estetiska och kulturhisto
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riska värdena dock av underordnad betydelse. De var visserligen vik
tiga ingredienser i den ungkyrkliga ideologin och de restaurerade öde
kyrkorna var i mycket ett direkt svar på den. Mer än någon ny kyrka
var den återupprättade gamla kyrkan just Fädernas kyrka.
Den ungkyrkliga ideologins inflytande var också stort i Härnö
sands stift.41 Även biskopen Ernst Lönegren, som verkade i s tiftet
1909-1934, omfattades av den ungkyrkliga andan och bland präster
skapet fanns ett livaktigt kyrkohistoriskt och kulturellt intresse.42 Detta
manifesterades framför allt i kyrkorestaureringarna. De flesta, om inte
alla, medeltidskyrkor i stiftet restaurerades under Lönegrens episkopat, tillsammans med ett stort antal yngre kyrkobyggnader.
Men samtidigt som biskop Lönegren gladde sig åt församlingarnas
vilja att ge kyrkorummen en klädsam dräkt, fann han anledning att
höja ett varnande finger mot missriktad driftighet. Vid prästmötet
1926 uppmanade han därför stiftets prästerskap, att inpränta i f ör
samlingarnas medvetande, att det viktigaste var kyrkorummets helgd
och församlingens uppbyggelse. Biskop Lönegren betonade att:
Det intresse, som understundom obehörigt vill göra detta intresse
rangplatsen stridig : det kulturhistoriska eller musea la intress et,
det måste — om vi ej sko la glida in på avvägar — komma i andra
rummet.43
Lönegrens inställning var även det övriga prästerskapets. Vid varje
invigningstillfälle framfördes denna synpunkt från invigningsförrättaren. Den finns även uttryckt i de kyrkobeskrivningar som författa
des av präster, som till exempel Gustaf Mellbergs bok om Alnö gamla
kyrka.
Vid en första anblick kan det därför verka, som om det fanns en
djup klyfta mellan kulturminnesvårdens inställning och kyrkans. Men
avståndet var trots allt inte så stort. Även bland kulturminnesvårdens
företrädare fanns en vördnad för det sakrala. Pieteten gällde inte bara
de fysiska föremålen, utan även deras heliga innebörd.
Skillnaden fanns egentligen bara i a tt kulturvårdarna utan förbe
håll kunde skänka kyrkorna och inventarierna sin uppskattning. Präs
terskapet såg sig däremot tvungna att peka på ett högre ändamål, ge
nom att varna för det som i kyrkans historia ofta varit ett problem
med den kyrkliga konsten: dess benägenhet att överskugga religio
nen, att bli ett mål istället för ett medel.
För ungkyrkomännen symboliserade ödekyrkan Svenska kyrkans
mångsekelgamla förening med det svenska folket och dess återställan
de garanterade fortsatt kontinuitet i samhällsutvecklingen. Det natio
nalistiska perspektivet framstår därför som än mer grundläggande för
kyrkan, än för kulturvårdarna.44 Den värdegemenskap som kyrkan
såg manifesterad i den medeltida kyrkobyggnaden, motiverade öde
kyrkorestaureringarna som ett av de viktigare medlen i k ampen, att
göra Sveriges folk till ett Guds folk.
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SUMMARY
Five Abandoned Churches in Norrland
Church Renewal, the Preservation of Cultural Monuments
and the Restoration of Churches at the Beginning of the 20th Century

The new church of Ytterlännäs, a large Neo
classical "sermon church" with a seating capa
city of 900, was consecrated in 1854. This new
structure was a natural consequence of the po
pulation increase in the parish. The old, medie
val church was far too small to house the gro
wing number of visitors. It was therefore aban
doned, but managed to be spared the fate of
many other medieval churches — demolition. In
stead, it was left to the elements for a long time
into the future. Only a couple a decades into
the twentieth century did the church once again
become the object of the congregation's main
tenance. It was restored and has been used for
services since 1939.
In Norrland, twelve abandoned medieval
churches can be found dotting the countryside,
along with several originating from the seven
teenth and eighteenth centuries. These churches
are the topic of the present dissertation. The
main focus of this study falls upon restoration
efforts; however, in order to provide the image
of these ancient churches with a deeper dimen
sion, I have also chosen to discuss the reasons
for their abandonment as well as the building
of new churches in their stead. The examples
under study all come from Norrland, though in
order to lay a more stable foundation for my
analysis, I have sketched the background from a
national perspective.
The issues guiding this study include: Why
were the ancient churches abandoned in the first
place? How did the parties involved argue in
favour of their respective points of view, and how
were the churches evaluated?
How is it that some of the ancient churches
avoided being torn down and were left abando
ned?

How did the local populace view these chur
ches, and how were they maintained or neglec
ted, respectively?
Why were the churches restored? Which in
dividuals or groups advocated restoration, and
how were their projects realized?
What guiding principles informed their work
and how was the practical matter of restoration
done?
What values did the people involved see in
the restored objects?
The dissertation is comprised of two sections.
The first section is arranged thematically, wher
ein each chapter illuminates one aspect of the
problematic. The second section comprises the
empirical foundation upon which the study
rests: both the new and the restored churches of
five different parishes. These chapters can be read
separately, though by reading them in context,
a pattern emerges which cannot otherwise be
discerned. The results of the study are discussed
and summarized in a concluding chapter.
Chapter 1, Old and New Churches, is a general
introduction to the subject. Abandoned chur
ches and ruins can be found throughout the
land, though in greater numbers in areas with a
relatively higher density of churches in general,
and which experienced an intensive period of
church construction during the eighteenth and
nineteenth centuries. The largest number of the
se are to be found in Västergötland and Scania,
although if abandoned churches are placed in
relation to the total number of churches, then
Småland emerges as the foremost province of
abandoned churches, while that category is al
most entirely non-existent in Uppland and Got
land.
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At the turn of the century, only 36 of the
146 churches extant at the end of the Middle
Ages remained standing in Norrland. Most of
them had disappeared during the eighteenth and
nineteenth centuries, when they were replaced
by a new type of church, commonly characteri
zed as "sermon churches". These churches were
most often Neo-classical nave churches adorned
with spires, featuring an interior where the pro
minent placement of the pulpit showed that it
was sermonizing which assumed the center of
attention. From this pulpit, the teachings of the
church and the pronouncements of the secular
authorities were read to the congregation. In the
preaching context, during inaugurations and
visitations - the few sources still available - the
contemporary view of these churches is formu
lated. In this context, a sermon held by dean
Paul Wilhelm Huss at the inauguration of the
new church at Ytterlännäs on 29 October 1854
is extremely valuable. His speech in honour of
the occasion has been preserved in print, on ac
count of its pedagogical importance.
For Huss, the task of church art is to rouse
the people to faith. However, the value of an
aesthetic tool lies not in its artistic quality. Its
religious function is to serve as devotional ima
ges and the value of a work of art is th us to be
found only in the articles of faith whose task it
is to symbolize. The very specific contents of
the images consist of religious dogmas; thus the
interpretation of a work of art is not free.
Compared with previous periods, the icono
graphy of the nineteenth century is m ore abst
ract and the number of motifs fewer. The ima
ges are often emblematic and stand as signs for
particular concepts. This iconography can be
seen in relation to the neological theology for
which they were designed, wherein mysticism
and anything else which could be apprehended
as objectionable in e.g. the story of the Passion
were toned down. The term providence was cen
tral, and thus the Gethsemane motif was com
mon. However, despite the emblematic charac
ter of the images, parishoners had no trouble
interpreting their messages. Nineteenth century
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man had a clear understanding of the articles of
faith, often ready-made in the form of stories
he had committed to memory. Thus, direct in
teraction between the picture and the viewer was
absent; instead, the abstract signs served as ob
jects to which one applied a religious content.
During the twentieth century, the new chur
ches began being judged as ill-suited to their task
and aesthetically inferior. The indignation over
the demolition of churches and the destruction
of cultural treasures which it implies was chan
neled into resentment toward the new churches.
Moreover, the ancient churches simply appea
led to twentieth-century man. When a "foste
ring" Christianity was transformed into revival
ism, and sermons were no longer as powerful as
they were during Huss' era but rather were suf
fused with a more devotional nature, the basis
for classicist churches interiors also disappeared.
A correspondence between the space itself and
the content of the church service was sought and
within the walls of the old churches an entirely
different atmosphere of reverence was redisco
vered, freighted with further spiritual qualities
due to the historical perspective. This is part of
the reason why all abandoned churches and ru
ins were restored during the first half of the twen
tieth century.
Chapter 2, entitled The Congregation and the
Abandoned Churches, deals with the situation
from the perspective of the Swedish Lutheran
Church. The years following 1850 comprise a
period of decline, wherein the status of the
church had been undermined by criticism from
both religious and political camps. However, the
Young Church movement reawakened a faith in
the raison d'etre of the church. The movement s
culled its inspiration from Einar Billing, J.A.
Eklund and Nathan Söderblom, and from the
leading light of the movement, Manfred Björkqvist. The People's Church-ïàza formulated in
polemic debates with the free church move
ment's "congregation of faithful"-ideal was fun
damental to thinking of these men. The fore
most task of the church was to mediate God's

mercy to all mankind, and the ideal form for
the organization of a popular church was the
historically-evolved, territorially-delimited local
congregation.
The movement embraced a faith in the church
as a force capable of cultural renewal, which
subsequently resulted in a wide interest in the
aesthetic and liturgical aspects of church life. An
interest in contemporary art can also be discer
ned, though the foremost priority was the pre
servation and restoration of more ancient forms.
Advocates of the church and representative of
the movement for cultural preservation disco
vered a common denominator in the medieval
churches.
This interest in church history manifested it
self in writings, in jubilees, and in the creation
of historical monuments, but most of all, through
the restoration of churches. One of the first
known initiatives aimed at restoring an aban
doned church was taken in 1906 by the future
archbishop Nathan Söderblom. For Söderblom,
the deterioration of the old church in Läby had
a moral dimension: Should the church fail to
respect tradition, then it had little chance of in
stilling new generations with respect for the
church.
The first abandoned church to be restored
was Balingsta, which was reconsecrated in 1919.
This project, which would provide the model
for restoration projects throughout the land in
the decades to come, was led by Sigurd Curman, architect, art historian and director-gene
ral of the Central Board of National Antiquities
from 1923.
Chapter 3, The Ideology of Restoration, deals pri
marily with how modern ideas about restora
tion were mediated from Europe to Sweden. In
two articles from 1905 and 1906, respectively,
Sigurd Curman presented a new antiquarian
doctrine of restoration.
In contrast with the restorers of the nine
teenth century, who had a normative goal acheiving purity of style Curman wanted the indivi
dual object's historically-evolving form to be paid

due respect. Restoration was not meant to re
turn the object to some previous stage in its his
tory, but rather simply renovate it, display its
art treasures and tell its history in an aestheti
cally-pleasing and authentic manner, while si
multaneously carefully adapting it to the de
mands of the day.
Chapter 4, The Preservation of Cultural Monu
ments and the Abandoned Churches, shows that
the restoration of abandoned churches was made
possible by the fact that the responsible autho
rities possessed better tools for the successful
completion of their task by this time. The pre
viously complicated administrative process, in
volving Overintendentsämbetet [the Curators Of
fice] and the Royal Swedish Academy of Lett
ers, with the director-general of the Board of
Antiquities as responsible official, was now simp
lified and made more effective, while at the same
time reinforcing the antiquarian perspective. In
1917, the board was invested with new compe
tence in the form of architect Sven Brandel, and
the following year, the Royal Swedish Board of
Public Building was founded. The delegation
of responsibility between the two authorities
now took firmer shape. A more forceful preser
vation legislation was drafted, and the opportu
nities for seeing that the directives were follo
wed were increased.
The growth of modern cultural preservation
had its roots in art history research. Medieval
art took centre stage and was studied using com
parative style criteria and iconographie analysis.
This research was propelled partly by the fact
that one of its goals was a modernized cultural
preservation. Through systematic collection and
rapid publication, further destruction of neg
lected artistic objects in Swedish congregations
was to be prevented. The researchers also shoul
dered a pedagogic burden. Through inventories,
exhibitions and publications, the general public
and the priesthood were made aware of the cul
tural treasures that were at risk.
The advocates of cultural preservation viewed
the abandoned churches with particular interest,
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because for the most part they had been preser
ved untouched to a greater extent than chur
ches which had been in continual use. Howe
ver, no established forms for pursuing preserva
tion work existed. Instead, various proposals
were made. One of them was to relocate wooden-churches to an open-air museum. For his
part, Sigurd Curman was of the opinion that
the abandoned churches ought to be preserved
as functioning churches, not as museums or any
other alternate purpose. They ought to be allo
wed to fulfil their original function, even if only
once or twice a year. Curman also felt that it
was the duty of cultural preservationists to pro
tect the holy singularity of the buildings and
their contents. These views became the guideli
nes for church restoration.
Chapter 5, Erik Salvén and the Abandoned Chur
ches of Norrland, introduces the man who came
to mean the most for the renovation of these
churches. Salvén was the son of a priest and ra
ised in Högsjö, a congregation possessing its own
abandoned church. He was an art historian and
participated in the majority of abandoned
church restorations in a variety of guises, often
as foreman and guarantor of historical and cul
tural accuracy.
Chapters 6 through 10, inclusive, comprise the
empirical foundation upon which the present
dissertation rests. The construction and restora
tion projects of five congregations have been stu
died herein: Trönö in Hälsingland; Alnö in
Medelpad; Ragunda and Oviken in Jämtland;
and Ytterlännäs in Ångermanland. The reason
why the ancient churches in these parishes esca
ped being torn down was that there were indi
viduals living in the vicinity of each of them who
worked to have their historical and cultural va
lue recognized. Instead, they were preserved as
abandoned churches, remaining so for a period
of time. Some of their interior furnishings dis
appeared and maintenance was neglected. Ho
wever, d uring the entire period of the abando
ned churches, a certain amount of respect was
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always shown to the old churches, not expres
sed in terms of religious sacredness, but rather
channeled into traditional forms of popular
faith.
In Chapter 11, Interpreting the History of a
Church, the results of the present dissertation
are discussed and summarized. The study has
shown that the incitement to restoration origi
nated from within the congregations, and that
it was channeled through special-interest groups.
In many cases, these came into being as a result
of the encouragement of Erik Salvén, and their
task was to provide financing for the project at
hand. Since the congregations were not them
selves capable of bearing the costs, wealthy bu
sinessmen and industrialists were convinced to
donate the largest sums. That the Swedish Luth
eran Church itself should assume some sort of
centralized responsibility for the abandoned
churches seems never to have been an issue. In
stead, it is thanks to the purposeful efforts of
Sigurd Curman that these abandoned churches
were saved.
The practical restoration work was the task
of the appropriate expertise - architects and anti
quarians. The work itself can be divided up into
three stages. In the first stage, the continued tech
nical existence of the buildings must be secu
red. Thus at times, all initial repairs were done
under the guidance of the congregants themsel
ves. During the second stage, the antiquarian and
architectronic experts took over, since it was now
necessary to recapture previous periods in the
history of the building. At this point a compre
hensive inventory of the entire surrounding en
vironment was taken. This stage included re
pairs and other maintenance measures, cleaning,
conservation and repainting. The goal was par
tially pedagogical and its ambition was to reveal
the treasures within for all to see. Thus frescoes
were uncovered and the innermost recesses of
the churches were searched through. Objects to
be found hidden away at local farms around the
parish were returned to their rightful places in
the church. Inventories were put on display in

the churches, and attempts were made to acheive historically accurate placement. The pedago
gical aspect implied that the restorers did not
merely dedicate themselves to setting the old
inventories in order. They would even attempt
reconstructing such components as had been lost
in the interim.
At this point we cross a diffuse border and
enter into the third stage of restoration, giving
the church a complete and integrated form. This
was done both through reconstruction, where
historical accuracy was aimed for, and by ma
king additions which were deemed acceptable
by dressing them in historicistic forms, so-called pastiches. This comprehensive ambition em
braced not only the church itself but also the
surrounding, external environment. Demolished
bell towers were rebuilt, for example. Antiqua
rian considerations guided most of the restora
tion work. The key principles were piety toward
the object being restored and its history, authen
ticity, and patina. Thus, the greatest weight con
centrated on efforts to use the correct materials
and surfacings, and the measures were to be per
formed so that as much of the old material as
possible was to be spared. Traditional materials
and techniques were important.
The results of this restoration work was that
the churches were formed in order to function
as m onuments to a period - their own history.
However, despite the fact that certain aspects
speak to the emotions and therefore can be cha
racterized as Romantic, this is n ot an example
of fauning sentimentality. Individual church
history is s oberly apprehended and often cor
rectly reproduced. However, it is indeed formed
with empathy, and there is an effort to reinforce
associative, sentimental values.
The trend set for these restorations was the
work of Sigurd Curman. However, in compari
son with the latter, the restoration of abando
ned churches done in Norrland emerges as even
more authentic. One inconsistency in the rest
oration doctrine of Curman was the categorical
dismissal of nineteenth century art, which re
sulted in the fact that decorations from that pe

riod were often removed on aesthetic grounds.
In these abandoned churches, however, there
were rarely any nineteenth century objects to
remove. In this manner, restoring these aban
doned churches was the ideal task for the anti
quarian restoration ideology. This has also led
to the fact that these restorations have come to
be seen as almost completely objective and the
refore definitive.
Though of course, these restorations were not
entirely objective. Instead, the present disserta
tion has shown that the antiquarian restoration
ideas had much in common with contempora
ry national-Romantic currents in architecture.
The same qualities aimed for in the newly-built
churches were to be found in the restored, med
ieval ones. One example of this similarity can
be found in the raising of walls, where the use
of natural stone in the façade awakened associa
tions to antiquity, custom and tradition. An
unpolished stone wall was also freighted with
symbolic, national values.
The degree of involvement on behalf of the
various parties in the restorations depended on
the values they found in the object. A signifi
cant component in the cognitive style of the ar
chitects and antiquarians (and, to a certain ex
tent, the general public and the priesthood), was
the above-mentioned national-Romantic aest
hetic. Contemporary interest in the national
cultural heritage was often the point of depar
ture for new creativity, but it also came to imply
a willingness to defend the bearers of tradition.
A counterpart was the new architectural ideal
which burgeoned and was seen as a source of
knowledge beneficial to both architecture and
society as a whole. When Sigurd Curman spoke
of churches as historical documents, he did so
partially to indicate the national perspective.
The same metaphor indicates another com
ponent in the antiquarians' cognitive style: the
demand for scholarly objectivity. The abando
ned churches were formed under the demand
that they would be authentic expressions of their
histories. They were not in any way to be misre
presented, for that would be an instance of his
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torical falsification. The demand for objectivity
was however not shared by all parishoners and
priests who found their churches in the hands
of antiquarian principles. Among them there was
at times a striving toward solid workmanship
and an ideal of substantiality which made it dif
ficult to tolerate that which could be apprehen
ded as half-hearted. Their own cognitive style
included the presumption that a job was to be
done properly, and that the result should be neat
and attractive. Certain controversies which oc
curred must be understood against this back
drop.
In order to be properly understood, the aban
doned churches needed to be interpreted. Ar
chives were researched and buildings studied.
These studies were not only directed toward the
objects themselves, but also sagas and other tra
ditional materials were noted and recorded. The
results were occasionally published in church de
scriptions, which now developed as an establis
hed genre within the literature of local history.
In these works, one often finds a further com
ponent which was a significant part of the cog
nitive styles of the parishoners and priests alike:
affection toward the Heimat.
However, for the congregations, aesthetic and
historical considerations were of secondary im
portance. They were indeed significant ingredi
ents in the Young Church ideology, and the
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restored abandoned churches were very much a
direct answer to it. More so than any newlybuilt church, a restored, ancient church was the
Church of the Fathers. However, at the same time
as t he advocates of the church were pleased by
the willingness of their congregants to restore
churches, they found it necessary to impress on
them the continued overriding significance of
the holiness of the church space and the edifica
tion of the congregation. It may therefore seem
as t hough a deep gulf existed between the att
itudes of the cultural preservationist and the
churchmen. However, the gap between them was
despite everything not too wide, and even among
the former group, a respect for the sacral could
indeed be discerned.
For the men of the Young Church movement,
the abandoned churches symbolized the centu
ries-old unity of the Swedish Lutheran Church
and the Swedish people, and their restoration
guaranteed continuity in social development.
The nationalistic perpective thus emerges as
more fundamental for the church than for the
cultural preservationists. The common valuessystem which the church saw manifested in
medieval church achitecture motivated the rest
oration of abandoned churches as one of the
most important weapons in the struggle to en
sure that the people of Sweden would become a
people of God.
Translated by Stephen Fruitman
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10 Se bl.a. verket Sverige: geografisk topografisk statistisk
beskrivning, sjätte delen, utg. Otto Sjögren (Stockholm
1924), där Salvén författat beskrivningen av alla de norr
ländska kyrkorna, utom de jämtländska som Eric Festin
svarade för.
11 Norberg (1941) s 12.
12 Om Oviken se Salvén ( 1948-1949). Notis om Ramse
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20 Skaga stavkyrka (utan ort 1961) s 6.

Noter s 88-94

6 Trönö i Hälsingland
1 Åke Nisbeth, Trönö kyrkor (Uppsala 1962) s 12.
2 Anna-Paula Andersson och Claes Reichmann, Trönö
gamla kyrka: Byggnadsarkeologisk undersökning med murverksdokumentation i samband med utvändiga underhållsar
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(Trönö 1995). Här finns även de flesta kyrkostämmopro
tokoll som berör nybygget i avskrift.
12 Sockenstämmoprotokoll 31.8 1834, Trönö kyrkoar
kiv, HLA.
13 Ibidem.
14 Sockenstämmoprotokoll 7.9 1834, Trönö kyrkoarkiv,
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koll 5.8 1887, kyrkostämmoprotokoll 22.8 1887, Trönö
kyrkoarkiv, HLA.
50 Kyrkostämmoprotokoll 14.5 1894, Trönö kyrkoarkiv,
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Helsingen 22.12 1912, Hudiksvalls Posten 2 .1 1913 och
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Ny arbetsplan för Trönö ödekyrkas konservering av Fred
rik Falkenberg, 4.7 1914, ATA. Falkenbergs konserveringsplan föregicks av ett förslag, daterat 28.2 1912. Detta är
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69 Svenska Dagbladet 5.1 1915.
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83 Ibidem.
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1964.
2 Bertil Berthelson, "Den kyrkliga byggnadskonsten",
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10 Sockenstämmoprotokoll 7.6 1812, Alnö kyrkoarkiv,
HLA.
11 Sockenstämmoprotokoll 12.3 1815, Alnö kyrkoarkiv,
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HLA.
22 Sockenstämmoprotokoll 22.12 1850, Alnö kyrkoarkiv,
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1852, 30.7 1854, Alnö kyrkoarkiv, HLA.
24 Sockenstämmoprotokoll 19.8 1851, Alnö kyrkoarkiv,
HLA.
25 Sockenstämmoprotokoll 11.5 1851 och 29.8 1852,
innehåller även avskrift av besiktningsprotokoll 22.7 av Joh.
Ant. Åkerlund, Alnö kyrkoarkiv, HLA. Beträffande Åker
lund, se även s 187.
26 Mellberg (1939) s 64 f. Bygdén, del 3 (1925) s 347.
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27 Sockenstämmoprotokoll 25.5 1851 och 20.8 1854,
Alnö kyrkoarkiv, HLA.
28 Sockenstämmoprotokoll 18.10 1857, Alnö kyrkoar
kiv, H LA.
29 Samling af författningar och Stadgar; hwilka ändra eller
förklara Kyrkolagen af År 1686, och ännu äro till efierlefnad
gällande; Författad och u tgifwen på Kongl. Maj:ts Nådiga
Befallning År 1813 (Stockholm 1813) s 123. Socken
stämmoprotokoll 18.10 1857, Alnö kyrkoarkiv, HLA.
30 Sockenstämmoprotokoll 31.1, 21.3 och 30.5 1858,
Alnö kyrkoarkiv, HLA.
31 Sockenstämmoprotokoll 13.6 1859, 14.10 och 28.10
1860, Alnö kyrkoarkiv, HLA.
32 Sockenstämmoprotokoll 17.2 1861 och 14.9 1862,
Alnö kyrkoarkiv, HLA.
33 Kontrakt 16.1 1861, Alnö kyrkoarkiv, HLA. Ritning
till ny kyrka i A lnö av Ludvig Hawerman 1857, Överintendentsämbetets arkiv, RA, samt Alnö kyrkoarkiv, HLA.
Cornell och Rappe (1929) s 98 f.
34 Ritning till ny kyrka för Alnö församling i Vesternorrlands län, Ludvig Hawerman 1857, Överintendentsämbetets arkiv, RA.
35 Sockenstämmoprotokoll 25.5 och 29.6 1851, 8.3, 22.3
och 6.9 1857, Alnö kyrkoarkiv, HLA.
36 Handlingar från biskopsvisitationen 17.7 1869 (in
ventarieförteckning 14.7 1869), Härnösands domkapitels
arkiv, HLA.
37 Sockenstämmoprotokoll 19.10 1862, 24.9 1864, 26.10
och 17.12 1874, Alnö kyrkoarkiv, HLA.
38 Kyrkostämmoprotokoll 27.5 1888, Alnö kyrkoarkiv,
HLA.

49 Ibidem s 9 och 84.
50 Beskrivning till reparations- och tillbyggnadsförslag av
Gustaf Hermansson, januari 1895 samt förslagsritningar
till reparation och tillbyggnad av Alnö gamla kyrka av
Gustaf Hermansson, januari 1895, Alnö kyrkoarkiv, HLA.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Kyrkostämmoprotokoll 27.1 1895, Alnö kyrkoarkiv,
Alnö.
55 Kyrkostämmoprotokoll 31.10 1889, Alnö kyrkoarkiv,
HLA.
56 Ecklesiastikdepartementets arkiv, registratur 1899, 17
maj, nr 16, RA.
57 Anders Stjernberg, Gävle brandstation: Ferdinand
Bobergs genombrottsverk (Sundsvall 1992) s 47 och 56 ff.
Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse: Svensk arkitek
tur 1890-1920 (Stockholm 1990) s 154.
58 Ulf Sörenson, Ferdinand Boberg: arkitekten som konst
när (Höganäs 1992) s 86, påpekar att det är i t ornfasadens
nedre delar som Bobergs speciella formspråk kommer till
uttryck. Dessa delar får väl ses som reminiscenser av de
tidigare ritningsförslagen.
59 Kyrkostämmoprotokoll 31.10 1889, Alnö kyrkoarkiv,
HLA. Ritningar till ny kyrka för Alnö församling samt tjäns
tememorial från Ferdinand Boberg, 31.3 1890, Överinten
dentsämbetets arkiv, RA.
60 Sundsvalls-Posten 30.11 1946.
61 Ibidem. Se även Bo G. Svensson, Stuguns kyrkor, Jämt
lands kyrkor 36 (Östersund 1989) s 10.

39 Kyrkostämmoprotokoll 22.7 1888, Alnö kyrkoarkiv,
HLA.

62 Kyrkostämmoprotokoll 8.11 1896, Alnö kyrkoarkiv,
Alnö.

40 Kyrkostämmoprotokoll 27.5 och 22.7 1888, Alnö kyr
koarkiv, HLA. Brev från J. Andersson till ÖIÄ, 24.7 1888,
Överintendentsämbetets arkiv, RA.

63 BiSOS (A.2) Statistiska centralbyråns underdåniga be
rättelse 1880-1910.

41 Kyrkostämmoprotokoll 19.8 1888, Alnö kyrkoarkiv,
HLA.
42 Konflikten kan följas i kyrkostämmoprotokollen, se
19.12 1888, 3.3 och 15.6 1889,24.11 1890, 16.2 och 8.6
1891, 8.5, 27.11 och 18.12 1892, 31.12 1893, 2.9 1894
och 17.3 1895, Alnö kyrkoarkiv, HLA.
43 Kyrkostämmoprotokoll 17.4 1895, Alnö kyrkoarkiv,
Alnö.
44 Kyrkostämmoprotokoll 27.1 1895, Alnö kyrkoarkiv,
Alnö.
45 Kyrkostämmoprotokoll 24.2 1895, Alnö kyrkoarkiv,
Alnö.
46 Kyrkostämmoprotokoll 22.7 1888, Alnö kyrkoarkiv,
HLA.
47 Kyrkostämmoprotokoll 27.1 och 30.6 1895, Alnö
kyrkoarkiv, Alnö.
48 Anders Norberg, Sågarnas ö: Alnö och industrialisering
en 1860-1910 (Uppsala 1980) s 9, 15, 55 och 82.
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64 Se inventarieförteckning från 1931, kompletterad av
G.E. Mellberg 2.11 1937, Alnö kyrkoarkiv, Alnö.
65 Kyrkostämmoprotokoll 3.9 1905, Alnö kyrkoarkiv,
Alnö.
66 Brev från O.F. Hedström till Riksantikvarien 9.5 och
29.6 1909, ATA.
67 Kyrkostämmoprotokoll 12.9 1909, Alnö kyrkoarkiv,
Alnö.
68 Brev från Widell till Riksantikvarien 18.1 1910, ATA.
Brev från Riksantikvarien 3.2 1910, Alnö kyrkoarkiv, Alnö.
69 Kontrakt mellan Skandinaviska Eternitbolaget och
Alnö kommun 10.8 1910, Alnö kyrkoarkiv, Alnö.
70 Tjänstememorial av Erik Salvén 9.1 1924, ATA samt
Alnö församlingsarkiv, Alnö. Arbetsbeskrivning för repa
ration, daterad sommaren 1910, Alnö kyrkoarkiv, Alnö.
71 Brev från P. Öst erlund till kyrkorådet 23.5 1910, an
bud av N. Eriksson 15.7 1910, kontrakt med Nils Eriks
son 31.7 1910 samt arbetsbeskrivning för reparation, da
terad sommaren 1910, Alnö kyrkoarkiv, Alnö.
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72 Beträffande Österlund, se Marta Järnfeldt-Carlsson,
Landskap, jaktvillor & kurhotell: Arkitektur och turism i Västjämtland 1880-1915 (Umeå 1988) s 108.
73 Sundsvalls Tidning 13.5 1911.
74 Henrik Cornell, Utställning af Äldre Kyrklig Konst: ka
talog (Hernösand 1912).
75 Cornell (1918) s 116 ff.
76 Skrivelse från Riksantikvarien till Alnö församling 27.2
1924, tjänstememorial av Erik Salvén (innehållande för
slag på restaureringsåtgärder) 9.1 1924, yttrande av Bygg
nadsstyrelsen 30.1 1924, ATA och Alnö församlingsarkiv,
Alnö.
77 Skrivelse från Erik Salvén till Riksantikvarien 13.8
1925, ATA.
78 Protokoll från sammanträde med "församlingsbor in
tresserade av att anskaffa medel till bekostande av inre re
novering" 28.6 1926, Alnö kyrkoarkiv, Alnö. Sundsvalls Tidning2G.7 1926.
79 Erik Salvén, "Alnö gamla kyrka" och "Hembygdsfes
ten på Alnö", Sundsvalls Tidning2\ och 22.6 1926.
80 Sundsvalls TidninglG.7 1926. Mellberg (1928) s 56.
81 Kyrkorådsprotokoll 21.1 (protokollsutdrag i ATA) och
24.4 1927, Alnö kyrkoarkiv, Alnö.
82 Sundsvalls Tidning20.6 1927.

95 Ibidem, s 59 f.
96 Restaureringsförslag av Erik Salvén 19.7 1932, skri
velse från Riksantikvarien till Salvén 30.8 1932, skrivelse
från Salvén till Riksantikvarien 27.12 1936, ATA och Alnö
församlingsarkiv, Alnö.
97 En första ansökan från församlingen om att få u tföra
arbetet med statsbidrag som kommunalt beredskapsarbete
avslogs i skrivelse från Kungl. Socialdepartementet 22.3
1935, Alnö kyrkoarkiv, Alnö. Däremot beviljades statsbi
drag till arbetet att utföras som statskommunalt reservar
bete i skrivelse från Statens Arbetslöshetskommission till
Alnö kommuns arbetslöshetskommitté 5.7 1935. Se även
skrivelse från Mellberg till Byggnadsstyrelsen 10.4 1935,
ATA.
98 Skrivelse från Gustaf Mellberg till Riksantikvarien
20.11 1934. Program för restaureringsarbete av Bertil
Berthelson 10.12 1934 (godkänt enl. PM från N. Royen
25.4 1935 och skrivelse från Byggnadsstyrelsen 3.5 1935)
samt skrivelse från Erik Salvén till Riksantikvarien, 27.12
1936, ATA.
99 Skrivelse från Erik Salvén 27.12 1936, ATA och Alnö
kyrkoarkiv, Alnö.

100 Sunds valls Posten 1.10 1935.
101 Förslag till åtgärder för kastalens konservering av Erik
Salvén 27.12 1936 och 25.3 1937, ATA.

83 Tjänstememorial av Erik Salvén (innehållande åtgärds
förslag) 9.1 1924 samt tilläggsförslag 8.1 1927. Förslagen
fastställdes för utförande av Riksantikvarien den 16 febru
ari 1927, enligt skrivelse av samma datum, ATA och Alnö
församlingsarkiv, Alnö. Beskrivningen av restaureringsar
betet bygger, där ej annat anges, på dessa handlingar samt
en skrivelse från Erik Salvén till Riksantikvarien (innehål
ler rapportering av utförda åtgärder) 12.3 1929, ATA.

102 Skrivelse från Kungl. Socialdepartementet till länssty
relsen i V ästernorrlands län 22.7 1938, Alnö kyrkoarkiv,
Alnö. Skrivelse från Riksantikvarieämbetet till Alnö för
samling 26.7 1938 och 21.1 1939, Alnö kyrkoarkiv, ATA.

84 Skrivelse från Riksantikvarien 1.61927, ATA och Alnö
församlingsarkiv, ATA. Skrivelse från Erik Salvén till Riks
antikvarien 12.3 1929, ATA och Alnö kyrkoarkiv, Alnö.

8 Ragunda i Jämtland

85 Skrivelse från Erik Salvén till Riksantikvarien 12.3
1929, ATA och Alnö kyrkoarkiv, Alnö.
86 Arbetsberättelse av Oscar Svensson 14.3 1928 samt
fotografier, ATA.
87 Korportalen öppnades av brandsäkerhetsskäl 1979, se
Åke Haneaus, Målningarna i Alnö gamla kyrka, Sundsvalls
tidnings årsbok 1980, s 3.

1 Uppgifterna om kyrkans byggnadshistoria har där inte
annat anges hämtats från Boel Almqvist, Kyrkorna i Ragun
da, Jämtlands kyrkor 26 (Östersund 1979) och Jämtlands
medeltida kyrkor, Fornvårdaren 19 (Östersund 1984), F.A.
Flemström, "Ragunda gamla kyrka", Jämten 1934 samt
Svante Höglin, "Det danska riksvapnet i Ragunda gamla
kyrka", Jämten 1937, s 39 och 44.

89 Mellberg (1928) s 19 ff.

2 Predikstolen är enligt Maj Nodermann, Mästare och
möbler: Jämtländska målare, bildhuggare, hantverkare och
deras produkter (Östersund 1990) s 225, ej s nidad av Per
Iversen, som tidigare uppgetts.

90 Skrivelse från Erik Salvén till Riksantikvarien 12.3
1929, ATA och Alnö kyrkoarkiv, Alnö. Mellberg (1928)
s 16 f, 22.

3 Ingrid Telhammer, Svenskt eller danskt: Kyrklig inred
ningskonst i Jämtland 1520-1720 (Östersund 1992) s 94
ff. Nodermann (1990) s 249.

88 Kostnadsanbud av Oscar Svensson 22.10 1927, ATA.

91 Kostnadsberäkningar och anbud av Oscar Svensson
11.1 1924, 11.7 och 22.9 1927, Alnö kyrkoarkiv, Alnö.
92 Invigningsceremonien och biskopens predikan refere
rades i Dagens Nyheter, feldaterad tidningsartikel i ATA.
93 Ibidem, citerat efter tidningsreferat.
94 Mellberg (1928) s 60.
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4 Nodermann (1990) s 254 f.
5 Beträffande korskrankets datering, se Anna Nilsén,
Kyrkorummets brännpunkt: Gränsen mellan kor och långhus
i den svenska landskyrkan. Från romanik till nygotik (Stock
holm 1991) s 62.
6 Om Carl Hofverberg, se N odermann (1990) s 220.
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7 Bildhuggarnas mästerverk: medeltida träskulptur i Norr
land (Bildmuseet, Umeå 1991) s 88.

32 Sockenstämmoprotokoll 11.11 1849, Ragunda kyr
koarkiv, ÖLA.

8 Rune Norberg, "Om 'Fru Silverlind' ", Jämten 1967.

33 Sockenstämmoprotokoll 16.6 1850, Ragunda kyrko
arkiv, ÖLA. Odaterat brev från Erik Salvén, Ragunda kyr
koarkiv, Hammarstrand.

9 Döda Fallet och Ragundasjön — en naturkatastrof i nytt
ljus, red. Harald Ivarson (Ragunda 1990), är en tvärve
tenskaplig skildring av katastrofens bakgrund, förlopp och
konsekvenser. För motiven till kanalgrävningsföretaget, se
Erik Lönnrot, "Döda Fallet-katastrofen och 'den mänskli
ga faktorn' ", s 25 och Birgitta Ericsson, "Från strömregleringsprojekt till Döda Fallet-katastrofen", s 66 ff.
10 Jmf Mats Rolén, Skogsbygd i omvandling (Uppsala
1979) s 22.
11 Befolkningsstatistiska tabeller, Ragunda kyrkoarkiv,
ÖLA.
12 Almqvist (1979) s 8.
13 Prostvis. handl. 14.2 1773, Härnösands domkapitels
arkiv, HLA.
14 Biskopsvis. handl. 3.7 1803, Härnösands domkapi
tels arkiv, HLA.
15 Uppgifterna om nybygget har där ej annat anges häm
tats från Olle Svenningson, "Ragundaborna bygger ny kyr
ka", Ravund 1982.
16 Leonard Bygdén, Härnösands stifts herdaminne: Bidrag
till kännedomen om prästerskap och kyrkliga förhållanden till
tiden omkring Luleå stifts utbrytning, del 3 (Uppsala och
Stockholm 1925) s 117.

34 Sockenstämmoprotokoll 12.10 1851, Ragunda kyr
koarkiv, ÖLA.
35 Sockenstämmoprotokoll 19.7 1835, Ragunda kyrko
arkiv, ÖLA.
36 Svenningson (1982) s 74.
37 Se t.ex. Anton Andersson, Ragunda - min hembygd
(Östersund 1957) s 97 och Fädernas kyrka: Ragunda gamla
kyrka (Östersund 1965) s 4 och 12.
38 Se även Albert Nordberg, "Jakob Albert Englund: Någ
ra minnesanteckningar", Från bygd och vildmark 1952. I
Bygdén (1923) s 217 ff, finns en förteckning över Eng
lunds författarskap.
39 Se t.ex. Andersson (1965) s 4 f, Eric Festin, "Ur tal vid
Ragundakyrkans invigning midsommardagen 1940",/^wten 1940, s 142.
40 Stockholms- Tidningen 24.10 1929.
41 Erik Jonas Lindberg, Om skrömt, magi och gammal klok
skap (Stockholm 1985) s 271.

17 Biskopsvis. handl. 17-18.8 1834, Ragunda kyrkoar
kiv, ÖLA.

42 Kyrkostämmoprotokoll 21.10 1875, Ragunda kyrko
arkiv, ÖLA, Andersson (1957) s 98 och (1965) s 5. Olle
Arbman, "En gammal trotjänare", Jämten 1944, s 226 f.
Festin (1940) s 142, F.A. Flemström, "Ragunda gamla kyr
ka", Jämten 1934, s 142.

18 Prostvis. handl. för Fors församling, 27.2 1831, Här
nösands domkapitels arkiv, HLA.

43 Protokoll från prostvisitation 15-16.9 1866, Härnö
sands domkapitels arkiv, HLA.

19 Biskopsvis. handl. 21.91840, Ragunda kyrkoarkiv, ÖLA.

44 Almqvist ( 1979) s 13 f. Kyrkostämmoprotokoll 21.10
1893, 24.12 1893, 24.3 1895, 26.5 1895. Ragunda kyr
koarkiv, ÖLA.

20 Svenningson (1982) s 73 ff.
21 Sockenstämmoprotokoll 21.2 1835, Ragunda kyrko
arkiv, ÖLA
22 Sockenstämmoprotokoll 19.7 1835, Ragunda kyrko
arkiv, ÖLA.
23 Sockenstämmoprotokoll 24.4 1836, Ragunda kyrko
arkiv, ÖLA.
24 Biskopsvis. handl. 21.9 1840, Ragunda kyrkoarkiv,
ÖLA. Kapellet byggdes aldrig, se Svenningson (1982) s 76 f.
25 Svenningson (1982) s 82-99.
26 Ritning till ny kyrka i Ragunda, F.A. Lindstein 1845,
Överintendentsämbetets arkiv, RA.
27 Ritning till Ragunda nya kyrka, J.F. Åbom 1846,
Överintendentsämbetets arkiv, RA.

45 Kyrkorådsprotokoll 3.1 1909, Ragunda kyrkoarkiv,
Hammarstrand.
46 Utställning av äldre kyrkliga föremål från Jämtland och
Härjedalen i Östersund 1911: Katalog utarbetad av Georg
J:son Karlin (Östersund 1911).
47 Jämtlands-Kuriren 14.9 1911.
48 Odaterad insamlingslista i Ragunda kyrkoarkiv, Hammar
strand. Andersson (1965) s 3, Flemström (1934) s 142, C.F. de
Ron, "Ragunda gamla kyrka", Från ådalar och fäll 1917, s 84.
49 Kyrkorådsprotokoll 3.1 1909, Ragunda kyrkoarkiv,
Hammarstrand, de Ron (1917) s 84.

30 Ibidem. Se även uppmätningsritning i Svenningson
(1982) s 92.

50 Den gamla orgeln såldes efter ett beslut av kyrko
stämman, protokoll 3.3 1872, Ragunda kyrkoarkiv, ÖLA.
Frågan om återköp behandlades av kyrkorådet 20.10 1912.
Flemström (1934) s 146, Lars Magnus Holmbäck, Jämt
lands äldsta orglar, Fornvårdaren VIII (Östersund 1941) s
134 f, de Ron (1917) s 83 f. Orgeln renoverades 1945 och
kunde därefter åter tas i bruk. Se K.G. Hjelmerus, "Tal vid
orgelinvigning i Ragunda gamla kyrka", Jämten 1945.

31 Sockenstämmoprotokoll 7.3 1852, Ragunda kyrkoar
kiv, HLA.

51 Bosse Sundin, "Folkrörelser och kulturliv", Östersunds
historia III (Östersund 1986) s 182.

28 Befolkningsstatistiska tabeller, Ragunda kyrkoarkiv,
ÖLA.
29 Sockenstämmoprotokoll 14.6 1846, Ragunda kyrko
arkiv, ÖLA.
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52 Restaureringsförslaget finns i avskrift i kyrkostämmo
protokoll 20.8 1916, Ragunda kyrkoarkiv, Hammarstrand,
dock utan att Festin omnämns som upphovsman. Jämför
Festin (1940) s 142. Svenska Dagbladet 1.9 1916.
53 Rapport över tjänsteresa av Gustaf Hallström 21.12
1916. Se även telegram från Gustaf Hallström till riksan
tikvarien, ATA.
54 Kungl. Maj:ts resolution (2.3 1917) lästes upp på
kyrkorådets sammanträde 3.5 1917, Ragunda kyrkoarkiv,
Hammarstrand.
55 Kyrkorådsprotokoll 3.5 1917, kyrkostämmoprotokoll
6.5 1917, odaterad förteckning över kommitténs medlem
mar, Ragunda kyrkoarkiv, Hammarstrand. Andersson
(1957) s 98 och (1965) s 5, Festin (1940) s 142. I brev
daterade 14.8 och 19.8 1926 framhåller Eric Festin sär
skilt pastorsadjunkten Johan Björcks insats när det gäller
tillkomsten av restaureringsförslaget, JLM.

74 Brev från Erik Salvén till restaureringskommittén 1931,
Ragunda kyrkoarkiv, Hammarstrand. Restaureringsförslag,
Erik Salvén, 2.11 1927, ATA.
75 Förteckning över restaureringsarbeten utförda 19281931, Oscar Svensson, 2.2 1932, ATA.
76 Brev från Erik Salvén till restaureringskommittén 1931,
Ragunda kyrkoarkiv, Hammarstrand. Restaureringsförslag,
Erik Salvén, 2.11 1927, ATA.
77 Brev från Erik Salvén till restaureringskommittén 1931,
Ragunda kyrkoarkiv, Hammarstrand.
78 Förteckning över restaureringsarbeten utförda 19281931, Oscar Svensson 12.2 1932, ATA.

56 Brev från kyrkoherde de Ron 30.11 1921, ATA.

79 Ibidem. Jämför skadeinventering utförd av konserva
tor John Rothlind 13.7 1984, JLM, där skulpturen sägs
vara helt övermålad, försilvrad och förgylld. Se även Nor
berg (1967) s 84 f, som säger att "färgen under den vita är
ej ursprunglig, men torde i stort sett motsvara den senme
deltida".

57 Kyrkostämmoprotokoll 30.8 1885. Ragunda kyrko
arkiv, ÖLA. Brev från Eric Festin daterat 14.8 1926, JLM.

80 Telhammer (1992) s 42 ff. Se även Oscar Svenssons
egna fotografier från restaureringstillfället, ATA.

58 Restaureringsprogram, Sven Brandel 1923, ATA.

81 Sammandrag av räkenskaperna 31.12 1931, Ragunda
kyrkoarkiv, Hammarstrand.

59 Brev från Eric Festin daterade 14.8 och 19.8 1926,
JLM.
60 Ostersundsposten 12-13.12 1924, Medlemsförteckning,
Ragunda kyrkoarkiv, Hammarstrand.
61 Förteckning över restaureringsarbeten utförda 19251926, Erik Salvén, 2.11 1927, ATA.
62 Ibidem.
63 Ibidem. Restaureringsförslaget godkändes i efterhand
den 1.2 1928, ATA. Beträffande byggmästare Fridh, se Ka
tarina Pierre, A. Elov Fridh — en byggmästare i Ragunda
(otryck B-uppsats, Konstvetenskapliga institutionen, Umeå
1984).

82 Odaterad anteckning i Ragunda kyrkoarkiv, Hammar
strand.
83 Olle Arbman, Till dem, som i Ragunda bygga och bo.
Minne från he mbygdsmötet i Ragunda 18 och 19 aug 1928.
Tryckt broschyr i Ragunda kyrkoarkiv, Hammarstrand.
Även i F rån ådalar och fjäll 1929. Om Arbmans diktning,
se Ragnhild Bååthe, "Olle Arbman", Ravund 1992.
84 Olle Arbman, "Kantat vid Ragunda gamla kyrkas in
vigning: söndagen den 16 Augusti 1931" och "När minne
na skrida förbi: Föredrag å kyrkvallen...", Från ådalar och
fjäll 1931, s 14-32.

64 Brev från Eric Festin 14.8 och 19.8 1926, JLM.

85 Arbman, "När minnena skrida förbi..." (1931) s 31.

65 Skrivelse från Erik Salvén till Riksantikvarien 13.8
1925, ATA.

86 Olle Arbman, "Stapeln vid Ragunda gamla kyrka",
Jämten 1947.

66 Brev från Eric Festin 19.8 1926, JLM.

87 Restaureringsförslag, Erik Salvén, 2.11 1927, ATA.

67 Förteckning av restaureringsarbeten utförda 19251926, Erik Salvén, 2.11 1927, ATA.

88 Jämtlands kuriren 19.11 1927.

68 "förteckning och beskrivning å Ragunda kyrkas indre
och yttre tillhörigheter", 26.1 1832, "Förteckning över lösa
föremål av historiskt eller konstnärligt värde...", 1927, ATA.

90 Protestlista 1 december 1943. Utdrag ur kyrkofull
mäktigeprotokoll 26.12 1943, 13.5, 4.11 och 5.11 1945,
Ragunda kyrkoarkiv, Hammarstrand.

69 En träsnidad detalj som anses härröra från en biktstol
återlämnades från Nordiska museet så sent som 1958. Se
Sigurd Henriksson, "Biktstolen som kom tillbaka", Från
ådalar och fjäll I960.

91 Arbman (1947). Brev från Ragnar Hjorth, 27.11 1944
samt skiss till klockstapeln, Ragnar Hjorth, ATA. Brev från
Olle Arbman, 17.11 1944, ATA. Länstidningen 2.10 1946.

70 Östersundsposten 12-13.12 1924. Andersson (1965) s 8.
71 Se fotografi av Sven Brandel 1923, ATA.
72 Norberg (1967) s 83 f, de Ron (1917) s 84, Flemström (1934) s 147 och Andersson (1965) s 8.
73 Förteckning över restaureringsarbeten utförda 19281931, Oscar Svensson, 12.2 1932, ATA.
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89 Festin (1940) s 144 ff.

92 N.J. Ekdahls samlingar med 1828 års teckning av gam
la kyrkan (av Olof Ohlson), ATA (publicerad i A lmqvist
(1979)). Gustaf Henrik Mellin, Sverige framstäldt i teckning
ar, 1840, litografi av Ragunda gamla kyrka (även publi
cerad i Jämten 1917). Den gamla klockstapeln var byggd
1705 av Gregorius Raaf. Se Arbman (1947).
93 Arbman (1947).
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9 Oviken i Jämtland
1 Uppgifterna om kyrkans byggnadshistoria har där ej
annat anges hämtats från Boel Almqvist, Jämtlands medel
tida kyrkor, Fornvårdaren 19 (Östersund 1984), Eric Festin,
"Om Oviken och dess gamla kyrka", Jämten 1925 och Ovi
kens gamla kyrka (Uppsala 1935), Gunnar Söderholm,
"Ovikens kyrkor", Jämten 1967, Jämtlands kyrkor 17 (sär
tryck Östersund 1984) och "Något om fynden i O vikens
gamla kyrka vid restaureringen 1965-67", Oviks- och Myssjobygden 1967 samt R. Vestman, Ovikens gamla kyrka (Örn
sköldsvik 1955).

18 Biskopsvis. handl. 20.6 1811, Härnösands domkapi
tels arkiv, HLA. Se även 1832 års kyrkobeskrivning och
inventarieförteckning, ATA.
19 Biskopsvis. handl. 17.8 1816, prostvis. handl. 5-6.10
1850, Härnösands domkapitels arkiv, HLA.
20 Biskopsvis. handl. 22.6 1836, Ovikens kyrkoarkiv,
ÖLA.
21 Prostvis. handl. 5-7.10 1860, Härnösands domkapi
tels arkiv, HLA.
22 Kyrkostämmoprotokoll 23.2, 30.3 och 1.6 1879, Ovi
kens kyrkoarkiv, ÖLA.

2 Om byggmästaren Per Olofsson i D illne, se Maj Nodermann, "Kyrkor, byggmästare och timmermän i J ämt
land och Härjedalen under 1700-talets senare hälft", Bebyggelsehistorisk tidskr ift 22/1991, s 36 och 62.

23 Prostvis. handl. 23-24.9 1865, biskopsvis. handl. 2526.81869 och 18.9 1876, Härnösands domkapitels arkiv,
HLA. Skrivelse från P. Bergm an 29.7 1876, Ovikens kyr
koarkiv, ÖLA.

3 Lennart Karlsson, Medieval Ironwork in Sweden, vol.2
(Stockholm 1988) s 375.

24 Prostvis. handl. 3-4.10 1891, Härnösands domkapi
tels arkiv, HLA.

4 Uppgifter om kyrkokonstnärerna från Manne Hofrén,
"Norrländska konstprovinser: en översikt", Tidskrift för
konstvetenskap 1924-1925, s 1-28, och Maj Nodermann,
Mästare och möbler: Jämtländska målare, bildhuggare, hant
verkare och deras prod ukter (Östersund 1990) s 36-49 och
mästarregistret, s 187-274.

25 Kyrkostämmoprotokoll 23.7 1892, Ovikens kyrkoar
kiv, ÖLA.

5 Per-Gustaf Hamberg, Norrländska kyrkoinredningar:
Från reformation till ortodoxi (Stockholm 1974) s 31 ff
och "Peder Olofsson i Kämsta", Konsthistorisk tidskrift 1955.
6 Nodermann (1991) s 62.
7 Ibidem, s 44 och 56.
8 Befolkningsstatistiska tabeller, Ovikens kyrkoarkiv,
ÖLA. BiSOS (A.2) Statistiska centralbyråns underdåniga
berättelse 1900.
9 Se exempelvis prostvis. handl. 23-24.9 1865, Härnö
sands domkapitels arkiv, HLA.
10 Prostvis. handl. 3-4.10 1891, Härnösands domkapi
tels arkiv, HLA.
11 "Ett gammalt papper", Oviks- och Myssjöbygden 1959,
s 34. Se även Söderholm (1984) s 10.

26 Ibidem.
27 Kyrkostämmoprotokoll 18.2 1894, Ovikens kyrkoar
kiv, ÖLA.
28 Se t .ex. Festin (1935) s 6 och en artikel i A ftonbladet
16.9 1931.
29 För perioden 1895-1921 saknas kyrkostämmoproto
koll, men eftersom kyrkorådsprotokollen från samma tid
inte diskuterar överklaganden, måste slutsatsen bli att någ
ra sådana aldrig ägt rum.
30 Ovikens nya kyrka har behandlats av Monica Strand
berg Johansson, Oviken — en nygotisk kyrka i Jämtland
(otryckt C-uppsats, Konstvetenskapliga institutionen, Umeå
1996). Om Hermanssons verksamhet i S undsvall, se An
ders Åman, Stenstaden i Sundsvall (Sundsvall 1988) s 14 ff.
31 Planritning av Gustaf Hermansson 1895, tjänsteme
morial av Gustaf Petterson odat, Överintendentsämbetets
arkiv, RA.

12 Kyrkobeskrivning och inventarieförteckning 1832,
ATA. Nodermann (1991) s 55.

32 Dan Eliasson, "Något om Ovikens nya kyrka utifrån
protokoll och andra handlinear", Oviks- och Myssjöbygden
1980, s 6 och 14.

13 Prostvis. handl. 5-6.10 1850, 26.11 1855, Härnösands
domkapitels arkiv, HLA.

33 BiSOS (A.2) Statistiska centralbyråns underdåniga be
rättelse 1900 och 1910.

14 Om byggmästaren, se Mats Ahnlund, "Kyrkobyggmäs
taren Johan Nordell", Bebyggelsehistorisk tidskrift 22/1991.

34 Kyrkostämmoprotokoll 18.2 1894, Ovikens kyrkoar
kiv, ÖLA.

15 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 4.10 1857, kostnads- och reparationsförslag av Johan Nordell 30.4 1857,
Ovikens kyrkoarkiv, ÖLA. Prostvis. handl. 5-7.10 1860
och 23-24.9 1865 samt biskopsvis. handl. 25-26.8 1869,
Härnösands domkapitels arkiv, HLA.

35 Skrivelse från M. Bergman till Kungl. Maj:t 18.4 1894,
kopia i JLM.

16 Biskopsvis. handl. 25-26.8 1869, Härnösands dom
kapitels arkiv, HLA. Skrivelse till Vitterhetsakademien från
Fredrik Falkenberg 23.10 1904, ATA.
17 Biskopsvis. handl. 18.9 1876, Härnösands domkapi
tels arkiv, HLA.
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36 Kyrkorådsprotokoll 13.8 1893, Ovikens kyrkoarkiv,
ÖLA.
37 Prostvis. handl. 29-30/8 1896, Härnösands domkapi
tels arkiv, HLA.
38 Skrivelse från Fredrik Falkenberg 23.10 1904, ATA.
39 Almqvist (1984) s 152 och 164. J.O. Cullman, Sunne
kyrka, Jämtlands kyrkor 9 (Östersund u.å.) s 4.
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40 Kyrkostämmoprotokoll 18.2 1894, Ovikens kyrkoar
kiv, ÖLA.
41 Skrivelse från Fredrik Falkenberg 23.10 1904, ATA.
42 Inspektionsprotokoll av Sigge Cronstedt 4.9 1906,
ATA.
43 Skrivelse från ÖIÄ 17.9 1907, ATA. Skrivelse från riks
antikvarien Oscar Montelius 30.10 1907, Ovikens kyrko
arkiv, O viken.
44 Kyrkorådsprotokoll 28.9 1905, Ovikens kyrkoarkiv,
ÖLA.
45 Se Festin (1935) s 6. Denna framställan kan inte be
läggas arkivaliskt, men kan naturligtvis ha framförts muntligt.
46 Se insändare av signaturen f.d. Oviksbo, Östersunds
Posten 1. 11 1911. Yttrande om Ovikens gamla kyrka av
Otto Janse 6.11 1918, ATA.
47 Kyrkorådsprotokoll 12.3 1911, Ovikens kyrkoarkiv,
OLA. Vägledningen genom utställningen av äldre kyrkliga
föremål från Jämtland och Härjedalen (Östersund 1911).
48 Se insändare av signaturen f.d. Oviksbo, Östersunds
Posten 1.11 1911.
49 Jämtlands Posten 10.6 1912.
50 Kyrkorådsprotokoll 24.9 1911, Ovikens kyrkoarkiv,
ÖLA.
51 Se insändare av signaturen f.d. Oviksbo, Östersunds
Posten 1.11 1911.
52 PM angående Ovikens gamla kyrka av Ferdinand Bo
berg 1.11 1918, ATA.
53 Kortfattad beskrivning över Ovikens gamla kyrka,
förslag till konservering samt kostnadsförslag av Knut
Nordenskjöld 28.10 1918, ATA.
54 Detta framgår exempelvis av riksantikvariens skrivelse
till landshövding Linnér 8.4 1925, ATA.
55 Herr Arkitekten m.m. Ferdinand Boberg
Till svar å Eder förfrågan om min mening om Ovikens gam
la kyrka får jag meddela:
Ovikens på delvis gamla grunder år 1758 uppförda kyr
ka synes mig med sin höga, takhöljda kyrkogårdsmur, sina
märkliga kyrkogårdsportar, sin imponerande klockstapel
och sitt rika karakteristiska inventarium vara i sin allmän
na planläggning ett kraftigt uttryck för den gamla upp
sättningen av kyrka och kyrkogård såsom en religiös enhet
och såsom ett skydd och värn mot den omgivande verlden
och i sina detaljer en kulturhistoriskt högst värdefull åter
spegling av gångna släkters sätt att känna, tänka och kun
na.
Skulle Ovikens gamla kyrka gå under, skulle därmed ock
så brista ett av dessa sammanhållande band mellan oss och
fädren, vilket skall kännas smärtsamt i samma mån det
kulturhistoriska medvetandet blir levande.
Uppgifter från Oviken tyder också på att Ovikens gam
la kyrka håller på att bli en kulturhistorisk vallfartsort av
betydelse.
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Jag är därför också fullt övertygad om, att iståndsättandet av Ovikens gamla kyrka med vad därtill hörer skall
bliva en värdig uppgift både för dem, som hava känsla och
intresse för bygdens gamla kynne och skapande förmåga
liksom för befordrare och gynnare av svensk kulturhistoria
i all mänhet.
Stockholm 26 november 1918.
Otto Janse
t.f. riksantikvarie
Anmodad yttra mig rörande behofvet och värdet af en på
initiativ af arkitekten Ferdinand Boberg föreslagen konserve
ring af Ovikens gamla ödekyrka får jag anföra följande.
Ovikens ödekyrka med sin omgifvande kyrkogård, klock
stapel, grafkor m.m. utgör en sällsynt vacker och stämnings
full helhet, som man med alla medel bör söka bibehålla.
Den gång, denna gamla präktiga kyrka öfvergavs af sin för
samling, begicks ett svårt misstag, som en senare genera
tion måste söka godtgöra genom att upprätta och under
hålla, hvad som under den gångna tiden genom vanvård
förstörts. Kyrkobyggnaden är ju än i dag ett utomordent
ligt vackert gudstjänstrum och dess inredning visar prof på
den specifika jämtländska konsten. Kyrkogårdsportalerna,
grafkapellet och den bibehållna bogårdsmuren äro ovan
ligt vackra och klockstapeln med sin präktiga, spånklädda
resning hör [till] de bästa exemplaren af en vacker norr
ländsk typ. Det hela är af den art, att det icke far förgås af
vanvård. Det vore en skam för landet och orten, om icke
en hand lyftes att återupprätta all denna skönhet. Det fö
religgande förslaget till konservering anser jag synnerligen
lämpligt och värdt ett verkligt kraftigt stöd.
Stockholm i nov. 1918
Sigurd Curman
Chef för Byggnadsstyrelsens Kulturhistoriska byrå
56 Brev från Karl Westergren 1.7 1920, ATA.
57 Brev från Karl Westergren 6.8 1920, ATA.
58 Karl Westergren, "Ovikens gamla kyrka: Anteckning
ar av..." i Östersunds Posten 13 och 15.5 1922. Östersunds
Posten 7.2 1923, notis med vädjan till allmänheten att lämna
bidrag, undertecknad av Olof Eriksson, Orrgården och A.
Wikander, O viken.
59 Erik Salvén, "Sommardagar vid Storsjön", Norrlands
minnen APb (1 948/49).
60 Ibidem, s 16.
61 Ibidem, s 17.
62 Tjänstememorial av Erik Salvén 23.1 1924, ATA.
63 Kyrkorådsprotokoll 12.10 1924, Ovikens kyrkoarkiv,
Oviken.
64 Tjänstememorial av Erik Salvén 23.1 1924, ATA. Öst
ersunds Posten 24.11 1923. Brev från E.A. Rydström 3.12
1923, JLM.
65 Fataburen 1927, s 72. Östersunds Posten 9. 9 1926.
Stockholms Dagblad 13.9 1926. Sigurd Curmans tal tryck
tes i Jämten 1926, under titeln "Varför vårda vi våra kul
turminnen?".
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66 Stadgar för föreningen "Ovikens gamla kyrka" och pro
tokoll från konstituerande sammanträde 1.9 1926, ATA
och JLM. Styrelsemedlemmar var kyrkoherde E.A. Ryd
ström, landsfiskal J. Johansson, disponent Ol. Eriksson,
handlanden A. Vikander, sergeant J. Liden. Suppleanter
var fröken Ella Jönsson och kyrkvärden Sivert Olsson.
67 Stadgar för stiftelsen "Ovikens gamla kyrka" och pro
tokoll från konstituerande möte 1.9 1926, ATA och JLM.
68 Skrivelse från Eric Festin till RA 10.9 1926, ATA.
69 Brev från Eric Festin till kyrkvärden Sivert Olsson 23.5
1926, JLM.
70 Vårt land och folk 8.3 1926. I ett brev från Ivar Widegren framgår att biskopen personligen motsatte sig saken,
5.10 1926, JLM.
71 Brev från diakonistyrelsens Ivar Widegren till lands
hövdingen 5.10 1926; till Eric Festin 10.2 1927, JLM.
72 Skrivelse från diakonistyrelsen till konungen 9.2 1927,
skrivelse från Kungl. Maj:t till domkapitlet i Härnösand
18.3 1927.

85 Östersunds Posten 8.10 1931, insändare av S.G. Gärd
vall.
86 Kyrkostämmoprotokoll 15.11 1931 och 28.3 1932,
Ovikens kyrkoarkiv, Oviken.
87 Skrivelse från länsstyrelsen 29.3 1932, ATA.
88 Kungl. brev till domkapitlet i Härnösand 17.6 1935,
ATA.
89 Koncept till förslag till fullständig yttre och inre restau
rering av Sven Brandel 13.10 1931, JLM. Ovikens gamla
kyrkas restaurering, arbetsbeskrivning I (yttre och inre
konserveringsarbete) och II (invändigt restaureringsarbe
te), beskrivning av målnings- och konserveringsarbeten av
Erik Fant mars 1932, ATA.
90 Skrivelse 20.5 1932, ATA.
91 Entreprenadkontrakt för J.A. Sandberg, odaterat, til
läggskontrakt 18.7 1933, anställningskontrakt för Eric
Festin 9.8 1932, anställningskontrakt för E.A. Bylund 2.8
1932, ATA.
92 Slutavsyning och sluträkning 6.6 1934, ATA.

73 Ämbetsskrivelse från Kungl. Maj:t till domkapitlet i
Härnösand 18.3 1927, ATA. Brev från E.A. Rydström till
Eric Festin 20.3 1928, JLM.

93 Det byggnadstekniska förslaget godkändes 23.9 1932,
ATA. Åtgärderna har beskrivits utförligt av Erik Fant i Festin
(1935) s 16 ff.

74 Avsaknaden av sockenstämmoprotokoll från denna pe
riod gör det svårt att följa stämmans inställning. Socken
stämmans avslag och motivering framgår emellertid av brev
från E.A. Rydström till Eric Festin 20.3 1928 och brev från
Festin till Rydström 26.3. 1928, JLM.

94 Den följande beskrivningen bygger på arbetsbeskriv
ning I (yttre och inre konserveringsarbete) och II (invän
digt restaureringsarbete), beskrivning av målnings- och
konserveringsarbeten av Erik Fant mars 1932, sluträkning
å målnings och konserveringsarbete odat, fotografier från
restaureringen, ATA.

75 Östersunds Posten 17.9 1929, Stockholms Dagblad!®.9
1929. Se även proposition 1930, korrektur i Ovikens kyr
koarkiv, Oviken.
76 Förslag till fullständig återställelse av Ovikens gamla
kyrka (kostnadsförslag) av Eric Festin, 10.4 1931, koncept
till förslag till fullständig yttre och inre restaurering av Sven
Brandel 13.10 1931, odaterat brev från Brandel till Festin,
JLM.
77 Kostnadsberäkning av Sven Brandel 8.9 1931, JLM.

95 Brev från J.A. Sandberg 1.9 1933, ATA.
96 Festin (1935) s 24 f.
97 Brev från Festin till biskop Lönegren 24.7 1931, JLM.
98 Ingrid Telhammer, Svenskt eller danskt: Kyrklig inred
ningskonst i Jämtland 1520-1720 (Östersund 1992) s 38 ff.
99 Draperimålningens upphovsman är okänd, men kan
möjligen vara Per Sundin, som utförde ett ospecificerat ar
bete i ky rkan 1797. Se Nodermann (1990) s 263.

78 Skrivelse 8.5 1931, ATA.

100 Brev från Erik Fant till Olof Karlsson 27.6 1933, ATA.

79 Kyrkorådsprotokoll 12.9 1931, Ovikens kyrkoarkiv,
Oviken.

101 Brev från Festin till riksantikvarien/Erik Fant och Bertil
Berthelson 27.6 1933, JLM. Brev från Festin till riksanti
kvarien, 2.8 1933, ATA. Mats Persson, Hackås kyrka, Jämt
lands kyrkor 27 (Östersund 1980), 7. Hackås restaurera
des efter arkitekten Knut Nordenskjölds ritningar.

80 Brev från riksantikvarien till Ando Wikström 2.7 1930,
brev från Ando Wikström till riksantikvarien 5.7 1930,
ATA.
81 Brev från Ernst Lönegren till kyrkorådet 16.7 1931,
Ovikens kyrkoarkiv, Oviken.
82 Kyrkorådsprotokoll 12.9 1931, Ovikens kyrkoarkiv,
Oviken.
83 Aven Eric Festin använde den nya kyrkans påstått då
liga skick för att ställa den gamla i en fördelaktigare dager.
Se brev från Festin till Ivar Widegren 10.9 1926, JLM.
84 Kyrkorådsprotokoll 12.9 1931, kyrkostämmoprotokoll
13.9 1931, Ovikens kyrkoarkiv, Oviken. Se även artiklar i
Aftonbladet 16.9 1931 och Gustaf Näsström, "Gammal
kyrkan till heders igen", Stockholms Dagblad 17.9 1931.
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102 Odaterat PM av Erik Fant, JLM.
103 Maj Nodermann, En jämtländsk kyrkmålarfamilj {Östersund 1964) s 25-29. Nodermann (1990) s 264. Sundins
skenperspektiv finns nu i JLM, inv.nr. 1653. Särskilt till
stånd till att avlägsna perspektivet gavs i skrivelse från riks
antikvarien till Erik Fant 11.7 1933, ATA.
104 Kyrkostämmoprotokoll 13.9 1931, Ovikens kyrkoar
kiv, O viken.
105 Brev från Anders Johansson till Eric Festin 26.10 1932,
ATA. Kyrkorådsprotokoll 2.10 1932, Ovikens kyrkoarkiv,
Oviken.
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106 Brev från Anders Johansson till Eric Festin 18.11 1932
och Festins svar 19.11 1932, JLM. Brev från riksantikva
rien till Festin 16.11 och 6.12 1932, brev från Festin 3.9
1933, ATA.
107 Brev från Festin 3.9 1933, ATA.
108 Brev från J.A. Sandberg 1.9 1933, ATA.
109 Jämtlands Tidning 16.8, 17.8, 18.8, 20.8 och 23.8
1932.
110 Anmälan till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Jämt
lands län från Anders Blomén 22.9 1932, resolution från
landskansliet vid länsstyrelsen 26.9 1932 till landsfiskalen,
brev från J.A. Sandberg till landsfiskalen 20.11 1932, ATA.
111 Jämtlands Tidning 5.11 1931.
112 Ekonomisk tablå 19.8 1933, Ovikenarbetenas ekono
miska ställning 18.6 1934 samt odaterad tablå över kon
serveringskostnader, där slutsumman är 74.422,38; ATA.
Jmf Festin (1935) s 35 f, där kostnaden slutar på 83.757,49,
beroende på att han även räknat in värdet av gåvor som
skänkts till kyrkan. Handlingar angående orgeln i ATA.
113 Redan 1922 gjorde Festin, tillsammans med Ferdinand
Boberg, ett försök att förmå en enskild person, industri
mannen Seth Kempe i H ärnösand, att bidra till restaure
ringen. Se Bobergs brev till Festin 17, 20, 24 och 29.6 1922,
JLM. Första gången Wikströms donation antyds är i ett
ofullständigt bevarat brev till Festin 20.5 1927, JLM.
114 Festin (1935) s 12, Persson (1980) s 6.
115 Festin (1935), Östersunds Posten 25.6 1935, Svenska
Dagbladet 25.6 1935.
116 Skrivelse från RAA till byggmästare J.A. Sandberg 5.7
1937. Ovikenarbetenas ekonomiska ställning 30.6.37. Skri
velse från Riksantikvarien till Ovikens församling 22.11
1938, ATA.
117 Aftonbladet \G3 1931, Gustaf Näsström, "Gammal
kyrkan till heders igen", i Stockholms Dagblad 17.9 1931.
118 Näsström, ibidem.
119 Bertil Nilsson, Balingsta kyrka (Uppsala 1985) s 16.
120 Yttrande från Byggnadsstyrelsen, 12.6 1935, ATA.
121 Kungl. brev till domkapitlet i Härnösand 17.6 1935,
ATA.
122 Yttrandet dröjde ända till 13.10 1971, se skrivelse från
domkapitlet i Härnösand till Utbildningsdepartementet
14.4 1972, ATA.
123 Se insändare av landsantikvarien Göran Rosander, Öst
ersunds Posten 5.2 1971. Skrivelse från Erik Bohrn, 20.1
1970, ATA.
124 Östersunds Postent.2 1971. RAA:s yttrande 10.1 1970,
ATA. Gunnar Söderholm, "Har Ovikens nya kyrka en fram
tid?" i Ov iks- och Myssjöbygden 1969, s 81 f, "Vi vill behålla
kyrkan", i Oviks- och Myssjöbygden 1971, s 32ff. Söderholm
(1984) opag.

10 Ytterlännäs i Ångermanland
1 Beskrivningen av kyrkan bygger där ej annat anges på
Alf Nordborg, Ytterlännäs gamla kyrka (Nyland u.å.), Ing
rid Telhammer, Ådalens kyrkor (Härnösand 1982) s 51-54,
J. Svanholm och A. Westander, Ytterlännäs gamla kyrka,
Ytterlännäs hembygdsförenings skrifter II (Nyland 1925).
Kyrkan har även behandlats av Edvin Axelsson, "Ytter-Län
näs gamla kyrka", Från ådalar och fjäll 1916, Gustaf Näs
ström, "Ytterlännäs gamla kyrka", Från ådalar och fjäll 1966
och Harald Malmberg, Bidrag till en beskrifning öfver Ytter
lännäs socken i södra Ångermanland (Uppsala 1875).
2 Bertil Berthelson, "Den kyrkliga byggnadskonsten",
Härnösands stift i ord och b ild (Stockholm 1953) s 212 f.
3 Ibidem, s 211 ff. Lennart Karlsson, Medieval Ironwork
in Sweden, volume 2 (Stockholm 1988) s 601 ff.
4 Ann Mari Karlsson, Stjärnvalv i det senmedeltida Sverige
(Stockholm 1986) s 90.
5 Henrik Cornell, Norrlands kyrkliga konst under medel
tiden (Uppsala 1918) s 201, Ingrid Swarding, "Haaken Gulleson och hans verkstad: Ett bidrag till studiet av Norr
lands medeltida träskulptur", Gammal Hälsingekultur 1956,
s 25.
6 Nordborg (u.å.) s 10. Ingrid Telhammer, Predikstolsmakare och predikstolskonst före 1771 (Örnsköldsvik 1978)
s 119 och 126. Om Biskop, se Hans Beskow, Bidrag till
studiet av Övre Norrlands kyrkor, Kungl. Vitterhets historié
och antikvitets akademiens handlingar del 79:1 (Stockholm
1952) del II, s 9-22.
7 Telhammer (1978) s 124 ff.
8 Edward Cramnert, "Blixtnedslag i gamla kyrkan 1773
och socknemännens åtgärder." Särtryck ur Församlingsbla
dets julnummer 1976.
9 Henrik Cornell, "1700-talets landskyrkor i norra Sverige",
Gustavianskt: Studier tillägnade Sigurd Wallin (Stockholm
1932) s 221-230.
10 Befolkningsstatistiska tabeller, Ytterlännäs kyrkoarkiv,
HLA.
11 Prostvis. handl. 13.3 1773, Härnösands domkapitels
arkiv, HLA.
12 Cramnert (1976) opag.
13 Biskopsvis. handl. 8.3 1778, 14.9 1788 och 27.3 1811,
Härnösands domkapitels arkiv, HLA.
14 Sockenstämmoprotokoll 3.5 1789, 29.11 1795, Ytter
lännäs kyrkoarkiv, HLA.
15 Biskopsvis. handl. 1.8 1813, Härnösands domkapitels
arkiv, HLA. Sockenstämmoprotokoll 3.7 1814, Ytterlän
näs kyrkoarkiv, HLA.
16 Om byggmästaren Simon Geting, se Manne Hofrén,
"Norrländska konstprovinser: en översikt", Tidskrift för konst
vetenskap 1924-1925, s 11 och Nodermann (1992) s 55 f.
17 Syneprotokoll 14.7 1814 (bilagt sockenstämmoproto
kollen), Ytterlännäs kyrkoarkiv, HLA.
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18 Se exempelvis sockenstämmoprotokoll 3.7 1814, 28.5
1815, 24.3 1827, 8.4 1827, 5.10 1828, 31.5 1835, 10.6
1838, 19.7 1840, 5.11 1843, Ytterlännäs kyrkoarkiv, HLA.
Biskopsvis. handl. 28-29.8 1834, Härnösands domkapi
tels arkiv, HLA.
19 Se sockenstämmoprotokoll 8.4 1827, 5.11 1843 och
22.6 1845, Ytterlännäs kyrkoarkiv, HLA samt kyrkobeskriv
ning 27-28.12 1831, ATA.
20 Till det "Östra partiet" hörde markägarna i Hamar,
Nyland, Näs, Nordanå, Sunnanåker, Ed, Färesta, Svedje,
Lästa och Blästa byar. Se kungörelse 24.3 1827 (bilagt sock
enstämmoprotokollen). Se även sockenstämmoprotokoll
28.5 1815,31.5 1835 och 29.11 1843, Ytterlännäs kyrko
arkiv, HLA.
21 Sockenstämmoprotokoll 28.5 1815 och 8.4 1827, Yt
terlännäs kyrkoarkiv, HLA.
22 Se t.ex sockenstämmoprotokoll 5.10 1828, där det
"Östra partiet" omnämner att man sedan det nu beslutats
om takets reparation, hade förväntat sig att frågan om ny
kyrkobyggnad skulle uppskjutas ett tiotal år. Ytterlännäs
kyrkoarkiv, HLA.
23 Sockenstämmoprotokoll 8.4 1827, Ytterlännäs kyrko
arkiv, HLA.
24 Biskopsvis. handl. 28-29.8 1834, Härnösands dom
kapitels arkiv, HLA.
25 Se sockenstämmoprotokoll 5.11 1843 och 22.6 1845,
Ytterlännäs kyrkoarkiv, HLA.
26 Sockenstämmoprotokoll 29.11 1843, Ytterlännäs kyr
koarkiv, HLA.
27 VidBjärtrå kyrkas 100-års-högtidden 28 september 1847
(Kramfors 1949) s 11. Lars David Geting var son till den
ovan nämnde Simon Geting, se Nodermann (1992) s 55.
28 Besiktningsutlåtande av Lars D. Geting 22.11 1843
(bilagt sockenstämmoprotokollen), Ytterlännäs kyrkoarkiv,
HLA.
29 Ytterlännäs nya kyrka har översiktligt behandlats av
Edward Cramnert, Ytterlännäs nya kyrka: en kort presenta
tion (Nyland 1970).
30 Sockenstämmoprotokoll 17.12 1847, Ytterlännäs kyr
koarkiv, HLA.
31 Ritning till ny kyrka i Ytterlännäs av J.E Åbom 1847,
Överintendentsämbetets arkiv, RA. På församlingens rit
ning, som finns i Ytterlännäs kyrkoarkiv i HLA, är "förfat
tarnamnet" bortrivet.
32 Ritning till ny kyrka i Y tterlännäs av J.A. Åkerlund,
odat, Överintendentsämbetets arkiv, RA.
33 Ritning till ny kyrka i Ytterlännäs, Alb. Törnqvist 1845,
Överintendentsämbetets arkiv, RA. Kyrkobyggnadskom
mitténs protokoll 12.12 1845, sockenstämmoprotokoll
14.12 1845, Ytterlännnäs kyrkoarkiv, HLA.

36 Biskopsvis. handl. (ämbetsberättelse) 20.8 1885, Här
nösands domkapitels arkiv, HLA.
37 Paul Wilh. Huss, Tal hållna wid inwigningen af Ytter
lännäs Kyrka, Orgelwerk och Kyrkogård, den 29 Oktober
1854, samt slutet af den sista pred ikan i Ytterlännäs gamla
Kyrka, den 22 Oktober 1854 (Hernösand 1858).
38 Ibidem, s 16.
39 Ibidem, s 8.
40 Ibidem, s 16.
41 Ibidem, s 25.
42 Ibidem, s 26.
43 Ibidem, s 27 f.
44 Sockenstämmoprotokoll 10.11 1850, Ytterlännäs kyr
koarkiv, HLA.
45 Ibidem.
46 Gåvobrev daterat 3 maj 1866, tryckt i Malmberg
(1875).
47 Kyrkorådsprotokoll 21.5 1871,26.8 1875, 17.8 1881,
24.7 1885, 24.5 1889, Ytterlännäs kyrkoarkiv, HLA. Bi
skopsvis. handl. 27-28.8 1885, Härnösands domkapitels
arkiv, HLA.
48 Enligt brev från C. Oscar Nyberg till Riksantikvarien,
5.3 1911 i ATA, utbetalades räntan första gången 1873
och fanns därefter årligen tillgänglig. Kyrkorådsprotokoll
21.5 1871 och 24.7 1885, Ytterlännäs kyrkoarkiv, HLA.
49 Kyrkostämmoprotokoll 13.2 1870, Torsåkers kyrko
arkiv, HLA.
50 Kyrkostämmoprotokoll 1.8 1880, Ytterlännäs kyrko
arkiv, HLA. Svanholm & Westander (1925) s 17.
51 Kyrkorådsprotokoll 20.1 1881, kyrkostämmoprotokoll
16.1 och 30.1 1881, Ytterlännäs kyrkoarkiv, HLA.
52 Kyrkorådsprotokoll 24.5 1889, Ytterlännäs kyrkoar
kiv, ATA.
53 Kyrkostämmoprotokoll 17.5 1896, Ytterlännäs kyrko
arkiv, Bollstabruk.
54 Sollefteå Bladet 9S 1939.
55 Brev från Frans Blix till Byggnadsstyrelsen 14.6 1917,
ATA.
56 Brandförsäkringshandlingar 12.9 1907, Ytterlännäs
kyrkoarkiv, Bollstabruk.
57 Edvin Axelsson, "Ytter-Lännäs gamla kyrka", Från ådalar och f äll 1916, s 60.
58 Ibidem.
59 Ibidem, s 70.
60 Henrik Cornell, Utställning af Äldre Kyrklig Konst: ka
talog (Hernösand 1912).
61 Cornell (1918) s 113.

34 Sockenstämmoprotokoll 10.9 1848, Ytterlännäs kyr
koarkiv, HLA.

62 Einar Bager, "Kyrkomålaren Eghils sorgliga ändalykt"
och Rune Norberg, "Kommentar till Einar Bagers artikel
om kyrkomålaren Eghil", Ångermanland 11/1969.

35 Befolkningsstatistiska tabeller, Ytterlännäs kyrkoarkiv,
HLA.

63 Kyrkostämmoprotokoll 13.8 och 17.8 1922, Ytterlän
näs kyrkoarkiv, Bollstabruk. Hernösands Posten 28.8 1922.
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64 Hernösands Posten 26.8 1924,27.1 1925, Västernorr
lands Allehanda 26.8 1924. Förteckning från "snabbinven
teringen", upprättad i september 1919, ATA.
65 Svanholm & Westander (1925). Västernorrlands alle
handa 22.9 och 7.10 1925.

85 Svanholm & Westander (1925) s 10.
86 Skrivelse till församlingen från riksantikvarien och
Vitterhetsakademien 26.9 1939, Ytterlännäs kyrkoarkiv,
HLA.
87 Västernorrlands Allehanda 2

1939.

66 Hernösands Posten 24.7 1926.
67 Cramnert (1970) s 1. Handlingar angående restaure
ringen, ATA. Kyrkostämmoprotokoll 16.10 1927, samt
under åren 1928-1929, Ytterlännäs kyrkoarkiv, Bollstabruk.

I I Att gestalta en kyrkas historia

68 Kyrkostämmoprotokoll 19.5 1935, Ytterlännäs kyrko
arkiv, Bollstabruk.

1 Lindy (Karl Olof Hedström), "Väck ödekyrkorna till
liv!", Stockholms-Tidningen 7.6 1937.

69 Kyrkostämmoprotokoll 26.1, 7.6 och 15.11 1936,30.5
1937, Ytterlännäs kyrkoarkiv, Bollstabruk.

2 Däremot finns exempel på enskilda personer som fram
träder som drivande både för kyrkorestaureringar och för
bildandet av hembygdsföreningar. När Ragunda hembygds
förening bildades 1929, var dess första ordförande nämn
demannen Anders Petter Amréus i Hoo. I styrelsen satt
också folkskolläraren F.A. F lemström i Döviken och kyr
koherden Olle Arbman. Dessa tre personer hade några år
tidigare verkat för restaureringen av Ragunda gamla kyrka,
se Ragunda 1869-1969: Hundra år med kommunalfullmäk
tige {Östersund 1969) s 146.

70 Brev från Ernst Widell till riksantikvarien 11.61937, ATA.
71 Skrivelse från riksantikvarien till Ernst Widell 21.6
1937, ATA.
72 Skrivelse från Riksantikvarieämbetet till pastorsämbe
tet i Ytterlännäs 11.10 1937, 3.1 1938, kostnadsförslag av
Sven Dalén 21.6 1937, odaterad beskrivning till ny steg
port och ny takpanel av Riksantikvarieämbetets bygg
nadsavdelning/Erik Lundberg, Byggnadsstyrelsens yttran
de över stegluckans konstruktion 14.12 1937, ATA.
73 Västernorrlands Allehanda 2.8 1937.
74 Gustaf Näsström, "Donator erfterlyses!", StockholmsTidningen 18.6 1937.
75 Stockholms Tidningen 18.9 1937. Gustaf Näsströms ar
tikel publicerades även i Härnösands Posten 1 9.6 1937.
Kyrkorådsprotokoll 25.4 1938, Ytterlännäs kyrkoarkiv,
Bollstabruk. Brev från Ernst Widell till Erik Lundberg 21.4
1938, ATA.
76 Kyrkofullmäktigeprotokoll 7.11 och 13.11 1938,
Ytterlännäs kyrkoarkiv, Bollstabruk.
77 Brev från Ernst Widell till Erik Lundberg 21.4 1938,
brev från Lundberg 10.5 1938, ATA.
78 Sollefteå Bladet 9.9 1939.
79 Brev från Ernst Widell till Riksantikvarieämbetet 31.8
och 14.11 1938, beskrivning till stegport och takpanel av
Erik Lundberg odat, ATA. Brev från Riksantikvarieämbe
tet/Erik Lundberg 17.11 1937, Ytterlännäs kyrkoarkiv,
Bollstabruk. Sollefteå Bladet 9.9 1939.
80 Se exempelvis avbildning i Svanholm & Westander
(1925) s 14. Sollefteå Bladet 9.9 1939.
81 Brev från Ernst Widell till Riksantikvarieämbetet 31.8
1938, brev från Riksantikvarieämbetet/Erik Lundberg 6.9
1938, ATA.

3 Se exempelvis Anders Åman, "Den norrländska med
eltidens upptäcktshistoria", Bildhuggarnas mästerverk: med
eltida träskulptur i Norrland (Umeå 1991).
4 Ingemar Ingers, "Odekyrkor och klosterlämningar",
Lunds stift i ord och bild (Stockholm 1947) s 732 och Otto
Rydbeck, "Våra ödekyrkor", Lunds stifts julbok 1927, s 134.
5 Bertil Berthelson, "Kulturminnesvården, provinsmu
seerna och landsantikvarierna", Ad patriam illustrandam
(Stockholm 1946) och Kerstin Arcadius, " 'Provinsmuse
er' sade Curman: Centralt och regionalt i länsmuseernas
begynnelse", Kulturmiljövård4/1991.
6 Stockholms Dagblad 20.9 1929.
7 Brev från Ferdinand Boberg till Eric Festin, 29.6 1922,
JLM.
8 Jannika Järnankar, Alvros kyrkor: nybyggnad, restaure
ring, modernisering (otryckt C-uppsats, Konstvetenskapli
ga institutionen, Umeå 1989) s 25.
9 Anställningskontrakt för Eric Festin, 9.8 1932, ATA.
10 Se till exempel handlingar angående restaureringen av
Alvros gamla kyrka i H ärjedalen, ATA och JLM.
II Brev från Eric Festin till Ernst Lönegren, 24.7 1931,
JLM.
12 Brev från Erik Fant till riksantikvarien, 1.1 1936, Ämbetsarkivet 2, (Fil b:8), ATA.

82 Kyrkan putsades om först 1979. Se Nordborg (u.å.)
efterskrift av Edward Cramnert, s 18, samt handlingar an
gående restaureringen i ATA.

13 Jämför Ola Wetterberg, Monument och miljö: Perspek
tiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige (Göte
borg 1992) s 15, 324 och 339-350.

83 Beskrivningen av de utförda åtgärderna följer där ej
annat anges Alfred Nilsons restaureringsförslag och anbud
25.7 1938, ATA. Restaureringsarbetet refererades i Sollef
teå Bladet 9.9 1939.

14 Erik Fant, "Om moderna principer vid kyrkorestaure
ring", Tidskrift för hembygdsvård 1922, s 147.

84 Skrivelse från Bertil Berthelson till Ernst Widell 16.8
1938, ATA.
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15 Salvén gjorde utredningen i samråd med Byggnads
styrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens Skogsforsknings
institut, Svenska Träforskningsinstitutet, Träskyddskommit
tén, Statens Järnvägars Drifttjänstbyrå för impregnerings-
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ärenden samt arkitekten Erik Lundberg och byggnadsin
genjören Uno Söderberg. För tillverkning och läggning av
spån kom han fram till att de gamla beprövade arbetsme
toderna var att föredra. Men spånens hållbarhet kunde för
längas om de tryckimpregnerades med kreosot (som gav
tjärbruna spån) eller arsenik (som gav svagt grönaktig färg).
Sådana spjälkade, tryckimpregnerade spån kallades "Salvénspån". För läggningen tog Salvén i s amråd med fack
kunniga fram en särskild spik, en aluminiumspik med
klockhuvud som fick namnet "spånspik". Se E rik Salvén,
"Om takspån: Kort översikt av nya forskningsresultat",
Halland 1967.
16 Fant (1922) uppgav att eternit bland andra material
var absolut förkastliga och numera aldrig godkändes av
myndigheterna i b yggnadsvårdssammanhang, s 146 f.
17 Ibidem, s 155.
18 Jämför Mattias Bäckström, Murbergskyrkan: symbol,
kyrka, museum (otryckt C-uppsats, Konstvetenskapliga in
stitutionen, Uppsala 1994).

28 Wetterberg (1992) s 324-329.
29 Anshelm och Beckman, s 20.
30 Ibidem.
31 Jämför resonemanget om värdeobjektivism och värde
relativism, ibidem, s 24. Ödekyrkorna framstår som ett ex
empel som bekräftar det värderelativistiska synsättet, ge
nom att de vid en viss historisk tidpunkt lyckas med det
som tidigare misslyckats: att göra sig gällande i det offent
liga samtalet och därigenom vinna kulturarvsstatus.
32 Signaturen Lindy (Karl Olof Hedström), StockholmsTidningen! .6 1937.
33 Fredrik Böök, Resa genom Sverige: Från Smygehuk till
Pajala (Stockholm 1924) s 178.
34 Gustaf Näsström, Stockholms-Tidningen 18.6 1937
samt "Ytterlännäs gamla kyrka", Från ådalar och fjäll \966,
s 25.
35 Erik Salvén, "Sommardagar vid Storsjön", Norrlands
minnen 4/5 (1948/1949) s 12 f.
36 Gustaf Näsström, "Gammalkyrkan till heders igen",
Stockholms Dagblad 17.9 1931.

19 Göran Lindahl, "Restaureringsproblemet: En idéhis
torisk skiss", Byggmästaren 1953, s 94. För en utförligare
karatäristik av Zettervall och Lilljekvist se Anders Åman,
Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar (otryckt lic.avh.
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala 1963) främst
s 197 ff och Lars Ljungström, "... ae ndnu gamblare": Fred
rik Lilljekvists restaurering av Gripsholms slott och 1 890-talets restaureringsdebatt (Nyköping 1987) s 195-202.

37 Se exempelvis Eva Eriksson, "Internationell hemläng
tan", Arkitektur 9/1988, Carl Olov Sommar, "Sekelskiftes
modernism - inte nationalromantik", Arkitektur 2/1989
samt Erikssons svar i samma nummer.

20 Lindahl (1953) s 95 och Göran Lindahl, Högkyrkligt,
lågkyrkligt och frikyrkligt i svensk arkitektur 1800-1950
(Stockholm 1955) s 108-120.

40 Skrivelse från Stiftelsen Ovikens gamla kyrka, 6.9 1926,
ATA.

21 Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse: Svensk arki
tektur 1890-1920 (Stockholm 1990) s 200 f och 294-303.

41 I stiftets årsbok Från bygd och v ildmark är folkkyrko
tanken ett återkommande tema under 1910- och 1920talen.

22 Anna-Paula Andersson och Claes Reichmann, Trönö
gamla kyrka: Byggnadsarkeologisk u ndersökning med murverksdokumentation i samband med utvändiga underhållsar
beten, Länsmuseet Gävleborg, Internrapport 1995:31 (Gäv
le 1995) s 6 f och 11.

38 Se Wetterberg (1992) s 15.
39 Ibidem, s 99 f.

24 Se Siegrun Fernlund, "ett Herranom värdigt Tempel":
Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912 (Lund
1982). Innovationen orsakades med andra ord av faktorer
som talar för push-teorin, se Anshelm och Beckman (1991)
s 21.

42 Frid Arbman, "Biskop Ernst Lönegren", Från ådalar
och ftäll 1938, s 34, se även Holmqvist (1952) s 181 f. Det
är karaktäristiskt att hans inledningsanförande till präst
mötet i Härnösand 1911 bar titeln "Vår pastorala uppgift
särskildt såsom tjänare i en folkkyrka", Prästmötet i Hernösand 1911 (Hernösand 1912). Bland de motioner som be
handlades på prästmötet i H ärnösand 1911, fanns till ex
empel sådana som föreslog att ett herdaminne för stiftet
skulle skrivas och att det skulle bildas en kyrkohistorisk
förening. Den senare var inlämnad av bland andra kyrko
herdarna Carl J.E. Hasselberg i Grundsunda och Frans Blix
i Alnö, se Handlingar rörande prästmötet i Hernösand 1911
(Hernösand 1912) s 23 ff.

25 Etableringen av den nya kyrkotypen kan därför sägas
vara beroende även av pull-faktorer, ibidem.

43 Ernst Lönegren, "Ambetsberättelse", Handlingar rö
rande prästmötet i Härnösand 1926(Härnösand 1927) s 93.

26 Anshelm och Beckman (1991) kallar dessa personer
för "bevarare", s 20.

44 Jämför Anshelm och Beckman (1991) s 16, som ser
nationalismen som en viktig bakomliggande faktor för be
varandesträvandena överhuvudtaget.

23 Jonas Anshelm och Svante Beckman, "Modernisering
och kulturarv: Ett angeläget forskningsområde", Vest: Tid
skrift för vetenskapsstudier, 1/1991, s 20.

27 Ibidem, s 15 ff.
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