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Förord

Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817–1900) har på grund av sin stora produktion 
kallats ”Sveriges flitigaste arkitekt” och är upphovsman till en rad kända byggnader 
såväl i Stockholm som på många platser runt om i landet. I Stockholm har han ritat  
Berns vid Berzelii park, Musikaliska akademien vid Nybrokajen 11, Södra teatern 
på Mosebacke, Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen och Kungliga Myntet på 
Kungsholmen. Han är arkitekten till Stadshuset i Linköping, ursprungligen läro- 
verk, Stifts- och landsbiblioteket i Skara, frimurarhusen i Gävle och Kalmar, Stockholms 
nation och Anatomicum i Uppsala, vidare rådhus, sjukhus, skolor och kyrkor på olika 
orter, samt ett antal herrgårdar.

Docent Inga Lena Ångström Grandien har under en längre tid fördjupat sig i Åboms 
produktion av byggnader för såväl profant som sakralt bruk. Hennes genomgång av de 
talrika dokumenten kring dessa visade, att under de drygt fyrtio år han var verksam vid 
Överintendentsämbetet upptog särskilt handläggningen av kyrkobyggnadsärendena en 
mycket stor del av hans tid och hon har därför valt att behandla dem i en särskild bok. 
Genom det i många fall rika material som varje ärende gav upphov till vid ämbetet har 
hon kunnat studera och analysera ärendegång, argument och ställningstaganden. Hon 
har kunnat följa varje enskilt fall genom handlingar som finns bevarade i Överinten-
dentsämbetets och Ecklesiastikdepartementets arkiv inom Riksarkivet, se Kungl. Maj:ts 
beslut och genom granskning av ritningar och fotografier kunnat konstatera om och hur 
besluten helt eller delvis verkställts. Här ges många exempel på meningsutbyten mellan 
församlingar och ämbetet, där inte bara de geografiska avstånden var stora utan också 
skillnader i önskemål och förhållningssätt var betydande.

Ångström Grandiens framställning ger en unik inblick i vardagsverksamhet och ru-
tiner vid Överintendentsämbetet. Samtidigt är hela tiden Åbom i fokus som tjänsteman 
och arkitekt. Författaren gör också en närmare analys av några av de kyrkor där Åbom 
själv är upphovsman, främst Hamrånge, Njurunda och Siljansnäs.

Åboms kyrkor. Arkitekten Johan Fredrik Åbom och 1800-talets kyrkobyggnadsverksamhet  
ges ut i publikationsserien Arcus sacri, Acta Universitatis Upsaliensis, som har inriktning  
på de kyrkliga kulturarven. Boken kommer att bli ett viktigt bidrag till förståelsen av  
1800-talets kyrkobyggnadshistoria och en flitig arkitekts villkor och verksamhet.

För Arcus sacri och Forum för 
forskning om de kyrkliga kulturarven

Uppsala i januari 2021
Hedvig Brander Jonsson
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Författarens förord

Denna bok har vuxit fram ur arbetet med den första monografin om arkitekten Johan 
Fredrik Åbom (1817–1900). Åbom, som ibland kallats ”Sveriges flitigaste arkitekt”, finns 
omnämnd i de flesta konsthistoriska översikter över det svenska 1800-talet liksom i stads-
monografier och liknande, och det har skrivits artiklar om delar av hans omfattande 
oeuvre, men det har hittills saknats en större, fördjupande studie över hela hans samlade 
verk. Nu är en sådan dock på väg; boken Åboms kyrkor. Arkitekten Johan Fredrik Åbom 
och 1800-talets kyrkobyggnadsverksamhet utgör ett utvidgat utsnitt ur min kommande 
monografi över denne mångsidige och produktive arkitekt.

Anledningen till att de kyrkliga ritningsuppdragen presenteras i en särskild bok är 
att materialet kring dem är avsevärt större och mycket mer mångfasetterat än det som 
rör hans verksamhet i övrigt. Medan det, för de sjukhus, rådhus, skolor med mera som 
han ritade, för det mesta är enbart ritningar som bevarats finns det kring i stort sett 
varje kyrkligt ärende en uppsjö av handlingar, bevarade i Ecklesiastikdepartementets 
konseljakter i Riksarkivet. Där finns Åboms memorialer – en sorts promemoria – men 
där kan också finnas protokollsutdrag från sockenstämmor, skrivelser från församlingens 
kyrkoherde, kyrkans byggnadskommitté, enskilda sockenbor eller den för bygget anlita-
de byggmästaren. Ibland ligger också byggmästarens ritning i konseljakten. Med hjälp 
av handlingarna har bland annat flera kyrkor som tidigare ansetts vara ritade av Åbom 
kunnat föras till den lokala byggmästaren, medan en kyrka, Siljansnäs i Dalarna, har 
”återattribuerats” till honom efter att en längre tid ha varit tillskriven en annan arkitekt. 

Ibland har en konseljakt kunnat bjuda på veritabla överraskningar, som till exempel 
den för Östra Stenby i Östergötland från oktober 1851, som jag hade beställt fram efter 
att ha konstaterat att Åboms ombyggnadsritningar till kyrkan i Östra Stenby inte liknade 
hans ritningar i övrigt utan snarare var utförda som akvareller, vilka dessutom tycktes 
vara gjorda på plats (bild 69 och 70 i boken). 

Förklaringen till ritningarnas annorlunda utseende fanns i de detaljerade protokolls-
anteckningarna från sockenstämman den 25 maj 1851 i Östra Stenby. De behandlas 
visserligen utförligt i boken men jag vill ändå nämna dem här, som ett exempel på vad en 
studie av innehållet i en konseljakt kan ge. Protokollsanteckningarna kunde berätta att 
Åbom verkligen hade varit i Östra Stenby, där han på församlingens begäran hade vistats 
en hel vecka för att göra upp ritningar till den medeltida kyrkans ombyggnad. Bara det 
var ovanligt vid en tid, när de flesta av ämbetsverkets ritningar tillkom vid ritborden i 
Stockholm, men protokollet avslöjade något ännu mera anmärkningsvärt: Åbom hade 
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varit närvarande vid sockenstämman den 25 maj, när hans ritningar behandlades! Av 
protokollsanteckningarna framgick dessutom att Åbom formligen fått försvara sina rit-
ningar vid stämman; församlingen ville riva kyrkans höga, märkliga torn från 1700-talet 
eftersom det stod asymmetriskt i förhållande till långhuset, medan Åbom ville bevara det.

Först efter åtta år och ytterligare två konseljer avgjordes ärendet med att nästan hela 
den gamla kyrkan revs och en ny byggdes efter Åboms ritningar. Den fick dock ett 
mycket högt torn, kanske som kompensation för det gamla som han länge kämpat för. 
Östra Stenby får därmed också stå som ett exempel av många på hur en församling inte 
så lättvindigt som det ibland påstås kunde låta riva sin gamla kyrka utan att en rivning 
ibland kunde föregås av många och långvariga diskussioner mellan Överintendentsäm-
betet och församlingen. 

Genom att både Överintendentsämbetets arkiv och Ecklesiastikdepartementets arkiv 
finns i Riksarkivet i Marieberg har en stor del av det grundläggande arbetet med boken 
fått utföras där. Det hade dock knappast varit möjligt att ro detta väldiga projekt i land 
utan all den hjälp jag fått av Riksarkivets kunniga personal och jag vill därför rikta ett 
stort tack till alla dem som är verksamma där liksom vid Riksarkivets bibliotek. Under 
en period hade jag dessutom förmånen att ha en forskarcell i Riksarkivet med möjlig-
heten att ständigt vara i närkontakt med mitt material. En stor del av min tid har också 
tillbringats i forskarläsesalen i Kungliga biblioteket och jag vill tacka även dess personal 
för hjälp och stöd. Ett stort tack går också till dem som arbetar vid Antikvariskt Topo-
grafiskt Arkiv och vid Vitterhetsakademiens bibliotek. 

När det gäller själva manusarbetet vill jag rikta ett särskilt varmt tack till fyra personer 
som är eller har varit knutna till konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universi-
tet: doc. Hedvig Brander Jonsson, FD Emilie Karlsmo, FD Jakob Lindblad och FK Gun-
nel Westring-Bastin. Utan deras visade engagemang, noggranna läsning, insiktsfulla råd 
och inte minst oändliga tålamod hade boken om Åboms kyrkor aldrig blivit vad den blev 
och för vilket jag är dem djupt tacksam. Samtidigt vill jag också tacka FFKK, Forum för 
forskning kring det kyrkliga kulturarvet vid konstvetenskapliga institutionen i Uppsala, 
för att ha tagit emot min bok för publicering i skriftserien Arcus Sacri. 

Boken tillägnas min framlidne man Bo Grandien, reskamrat på många resor i Åboms 
tecken.   

 
Stockholm, mars 2021

 Inga Lena Ångström Grandien
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K A PI T E L 1. 

BAKGRUND OCH  
UTGÅNGSPUNKTER

De n f l i t i g e  Å bo m
Arkitekten Johan Fredrik Åbom (bild 1), ibland kallad ”den flitige” 
på grund av sin stora produktion,1 var verksam i hela landet men har 
främst kommit att förknippas med Stockholm, där några av hans 
mest kända byggnader finns: Berns salonger vid Berzelii park (bild 2),  
Musikaliska akademien på Nybrokajen 11, Södra  
teatern på Mosebacke, Gamla Riksdagshuset på Rid-
darholmen och Kungliga Myntet på Kungsholmen.  
Men Åbom ritade mycket mer i Stockholm, bland 
annat ett stort antal av de många flerfamiljshus som 
byggdes där på 1860- och 1870-talen,2 de flesta visser-
ligen försvunna i 1960-talets rivningsvåg men några  
står ännu kvar och pryder väl sin plats i stadsmiljön. 

Han ritade även några av Stockholms första stora  
fabriksbyggnader, bland annat verkstäderna för  
Ludvigsbergs gjuteri- och maskinverkstad på Sö-
der Mälarstrand, Tanto ångraffinaderi och väveriet 
Carlsvik på Kungsholmen. Troligen låg Åbom ock-
så bakom flera av Bolinders verkstadsbyggnader. Av 
hans omfattande verksamhet som industriarkitekt 
återstår dock idag bara två av Ludvigsbergs verkstäder. Han ritade 
också gjutjärnsprodukter: trädgårdsprydnader, husgeråd och grav- 
monument för Bolinders och butiksfasader av järn och glas för Lud-
vigsberg, av vilka några än idag pryder butiker längs Västerlånggatan. 
Han ritade kakelugnar för Rörstrandsfabriken och för Åkerlinds, den 
andra stora kakelugnsfabriken i Stockholm. 

1.Johan Fredrik 
Åbom (1817–1900). 
Foto KB.  
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Förutom Musikaliska akademien, Gamla Riks-
dagshuset och Kungliga Myntet var alla andra av 
de ovan uppräknade byggnaderna i Stockholm ri-
tade för privata uppdragsgivare, men även utanför 
huvudstaden hade Åbom många privata uppdrag. 
Bland annat gjorde han ett tjugotal ny- eller om-
byggnadsritningar till herrgårdar. Boo i Närke 
(bild 3) är ett exempel på en herrgård som upp-
fördes efter ett förslag från Åbom. Han ritade fri-
murarhusen i Gävle (bild 4) och Kalmar (bild 5) 

bankhus i flera städer samt ett stort bostadshus i Göteborg, det numera 
rivna Wilsonska huset.3 

Den större delen av Åboms uppdrag kom dock från Överintendents- 
ämbetet, i fortsättningen förkortat ÖIÄ, ett statligt ämbetsverk med 
ansvar för landets civila offentliga byggande där Åbom var anställd 
i över fyrtio år, från 1838 till 1882.4 Inom ramen för sin långa an-
ställning vid ÖIÄ ritade han stadshus, rådhus, residens, sjukhus, sko-
lor, seminarier med mera för städer och samhällen över hela landet. 
Som biträde vid byggnadskontoret inom Styrelsen över fängelser och 
arbetsinrättningar i riket (sedermera Kriminalvårdsstyrelsen), ritade 
han härads- och stadsfängelser och medverkade i tillkomsten av rit-
ningarna till de flesta stora länsfängelserna. – Men Åbom var ock-
så djupt engagerad i 1800-talets omfattande byggnadsverksamhet på 
kyrkornas område och hade, som min undersökning visar, drygt 300 
ritningsuppdrag rörande kyrkor under sin tid vid ÖIÄ, vilket också är 
ämnet för föreliggande publikation. Utöver helt nya kyrkor och om-

byggnader gällde uppdragen även 
ritningar till kyrktorn, kor och 
gravkor, inredningar och enskilda 
inventarier, och många kyrkor har 
än i dag en hel korinredning, en 
predikstol eller en orgelfasad ri-
tad av Åbom. Särskilt orgelfasader 
verkar ha varit något av en speci-
alitet, bland ritningarna är det ett 

60-tal som avser sådana. – Till detta kan läggas Selångers prästgård 
i Ångermanland.5 Genom åren utvecklades han också till något av 
Stockholms Storkyrkas ”allt-i-allo” och gjorde ritningar till allt möjligt 
i kyrkan som behövde förnyas. En av de sista ritningarna med kyrk-
liga förtecken som han gjorde överhuvudtaget avsåg en förändring av 
Storkyrkans gamla korskrank.6 Han gjorde också upp en plan för om-
byggnaden av det slutna bänksystemet till ett öppet.  

3. Boo herrgård, 
Nä. Trädgårdssidan. 
Boo stod färdigt 
1882 efter Åboms 
ritningar från 1874. 
Foto förf. 1998. 

2. Berns salonger, 
Stockholm. Berns 
invigdes 1863 och 
utvidgades 1886 
efter nya ritningar 
av Åbom. Foto 
1890–1920. SSM. 
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Det är nästan omöjligt att förstå hur en enda människa kan ha utfört 
allt detta under en livstid, särskilt som Åbom inte hade en egen arki-
tektbyrå utan bara anlitade ritare då och då.7 En styrka var att han 
arbetade snabbt, det framgår av ÖIÄ:s protokoll. Det går ofta inte lång 
tid från det att Åbom fått ett uppdrag tills han kan leverera en färdig 

ritning. Av handlingarna framgår däremot inte efter vilka principer 
uppdragen fördelades vid ÖIÄ och därför vet vi inte varför han fick 
så många uppdrag; det kan ha varit för att han var snabb men också 
för att han verkar ha varit lätt att ha att göra med. Beställarna blev, 
med några viktiga undantag som kommer att behandlas längre fram 
i texten, så gott som alltid nöjda med en ritning av Åbom, vilket var 
tids- och kostnadsbesparande för ämbetsverket. – Till det kan man 

4.Frimurarhuset i  
Gävle. Uppfört 1871 
efter Åboms ritning. 
Foto förf. 2020. 
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också lägga en ekonomisk aspekt. Åboms första tjänst vid ÖIÄ var 
oavlönad; för extra ordinarie konduktörer utgick betalning endast per 
uppdrag. Eftersom han inte hade någon privatförmögenhet gällde det 
för honom, i varje fall i början av karriären, att skaffa sig så många 

uppdrag som möjligt.8 Oavsett 
skälen till varför de blev så många, 
måste Åbom ha haft en ovanligt 
stor arbetskapacitet och självdisci-
plin för att kunna genomföra allt 
som räknats upp ovan och myck-
et, mycket mer därtill. 

In d u s t r i a l i sme n  o c h 
1800-t a l e t s  byg g bo om
Johan Fredrik Åboms väldiga 
produktion kan knappast förstås 

utan att ses mot utvecklingen av samhället i stort, hans verksamma 
tid sammanföll nämligen nästan helt med Sveriges industrialisering. 
Med början i England nästan hundra år tidigare, hade industrialismen 
på 1830-talet nått landet och Sveriges förvandling från ett utpräglat 
agrarsamhälle till ett industrisamhälle hade inletts.9 Genom indu-
strialiseringen kom det också att utvecklas en intensiv byggnadsverk-
samhet utan motsvarighet i landets historia.  Särskilt andra hälften av 
1800-talet blev ett oerhört dynamiskt skede i svensk arkitektur; det 
behövdes nya byggnader för alla de näringar och verksamheter som 
växte fram, många med helt nya ändamål och krav.10 Detta innebar i 
sin tur att landets arkitekter ställdes inför nya utmaningar.11 Ganska 
snart stod det också klart att det behövdes fler arkitekter för att möta 
den ökade efterfrågan, och arkitektkåren, som varit ganska liten i år-
hundradets början, utökades efterhand samtidigt som yrket alltmer 
professionaliserades.12  

Under årtiondena kring seklets mitt gick utvecklingen särskilt fort. 
En svacka i slutet av 1860-talet följdes av en uppgång på 1870-talet 
genom den ökade efterfrågan på svenska exportprodukter.13 Intäkterna 
investerades i nya industrianläggningar, främst i de största exportnä-
ringarna sågverken och järnhanteringen. Investeringarna skapade en 
efterfrågan på arbetskraft landet runt vilket i sin tur ledde till ett ökat 
behov av bostäder på många platser.14 Främst var det dock städerna 
som växte, och i synnerhet Stockholm. 

Industrialiseringen av landet innebar också att infrastrukturen  
måste byggas ut.15 Handeln – och resandet – underlättades avsevärt 
när Göta kanal stod klar 1832 vilket innebar att färden nu kunde ske 

5. Frimurarhotellet, 
Kalmar. Invigt 1878 
efter Åboms ritning 
från 1874. Foto förf. 
2005. 
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från Östersjön till Kattegatt och vice versa utan att varorna behövde 
lastas om eller den resande lämna fartyget. Den ökande exporten av 
industriprodukter ställde nya krav på hamnarna, som måste byggas ut 
och förses med nya och större hamnmagasin. Nya fyrar uppfördes för 
att underlätta sjöfarten, som också hade expanderat.16 Utvecklingen 
hade emellertid varit helt otänkbar utan järnvägsbyggena, som inled-
des vid mitten av 1850-talet och som i sin tur ledde till att järnvägssta-
tionen blev ett nytt och viktigt inslag i städer och samhällen. Hotell 
byggdes för att ta emot den ökande strömmen av resande. Åbom ritade 
aldrig någon järnvägsstation, dem stod Adolf Wilhelm Edelsvärd för,17 
men väl flera av de hotell som grundades i Stockholm på 1860- och 
1870-talen – alla sedermera rivna. 

Sjukvården reformerades och sjukhusen byggdes om eller byggdes 
nya efter andra mönster, flera av dem efter ritningar av Åbom. Också 
fångvården reformerades; cellfängelset infördes, vilket fick till följd att 
nya fängelser måste uppföras. Åbom deltog som nämnts med ritning-
ar. Skolväsendet genomgick på motsvarande vis reformer, bland annat 
infördes folkskolan, och det uppfördes nya skolhus och andra till dem 
hörande byggnader runt om i landet, flera av dem ritade av Åbom. Men 
den enskilt största kategorin nya byggnader utgjordes ändå av kyrkor. 

Under 1800-talets andra hälft byggdes det flera hundra nya kyrkor 
i Sverige samtidigt som minst lika många gamla kyrkor byggdes om 
och utvidgades, en utveckling som börjat redan i slutet av 1700-talet. 
Det berodde framför allt på den snabbt ökande folkmängden, som 
hade skapat ett behov av större kyrkobyggnader, men de medeltida 
kyrkorummen hade dessutom börjat upplevas som föråldrade och 
mörka och man ville i stället ha stora, ljusa rum; det hade skett en 
smakförändring i klassicismens spår mot öppna rumsliga enheter och 
ljusa interiörer. Många församlingar fann sig därför stå inför valet att 
antingen göra en större om- och tillbyggnad av den gamla kyrkan eller 
också att riva denna och låta uppföra en ny. Ofta valdes det senare  
alternativet, med som följd en omfattande rivning av landets medeltida 
kyrkobestånd, men det gjordes också ett stort antal utvidgningar. Den-
na intensiva byggnadsverksamhet kulminerade åren 1850–1890, då 
ungefär en fjärdedel av alla dåvarande omkring 2 500 kyrkor i Sverige  
ersattes av en ny eller byggdes om.18 

När Åbom började vid ÖIÄ var man precis i inledningsskedet av 
den ovan beskrivna, expansiva perioden på byggnadsfronten. Ändå 
var hans ärenden under de första två-tre åren ganska få, något som 
troligen bland annat berodde på att han tillbringade större delen av 
den tiden i Karlstad (se vidare nedan). De blev dock efterhand allt 
fler och när han slutade vid ämbetsverket 1882 hade han haft ett otal 
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ärenden på sitt bord, däribland som nämnts över 300 som rörde kyr-
kor på ett eller annat sätt. Detta var också den enskilt största gruppen 
bland de ärenden som Åbom handlade under sin långa tid vid ÖIÄ. 
Det stora antalet kyrkliga ärenden är ett av skälen till att de behandlas 
i en särskild bok, men det finns också andra orsaker, för vilka det ska 
redogöras längre fram. 

Jo h a n F r e d r i k  Å bo m – en k o r t  l e v n a d s t e c k n i n g
Johan Fredrik Åbom föddes i Stockholm den 30 juli 1817 som son 
till viktualiehandlanden och rådmannen Carl Åbom och hans hustru 
Betty Kristina, född Edman. Han gick i Tyska skolan och skrevs 1832, 
vid 15 års ålder, in vid Teknologiska institutet för en tvåårig, kostnads-
fri undervisning.19  

Sedan 1831 var lärlingstid på byggen obligatorisk för inträde i Konst- 
akademiens byggnadsskola och sommaren 1834 blev Åbom lärling hos 
mur- och byggmästaren Johan Abraham Wilelius.20 På hösten samma 
år började han i Konstakademiens arkitekturprincipskola för att året 
därpå övergå till den tvååriga, högre arkitekturskolan.21 Professor vid 
byggnadsskolan var fram till 1836 Fredrik Blom, som då efterträd-
des av Axel Nyström. Lärare i byggnadskonst var Carl Gustaf Blom 
Carlsson, från 1837 Johan Adolf Hawerman. Jacob Wilhelm Gerss 
undervisade i geometri och perspektiv. Studiekamrater till Åbom var 
bland andra Carl Theodor Malm, Fredrik Wilhelm Scholander och 
Erik Gustaf Westerling.22 

Undervisningen vid akademien var mycket tävlingsinriktad och 
Åbom vann en del priser men i tävlingen som hölls 1838, hans sista 
år vid Akademien, var det Scholander som vann Kungliga medaljen 
och som därmed kunde delta i konkurrensen om ett resestipendium.23 
Det kunde inte Åbom, som därför aldrig företog den långa studieresa 
till Italien och Frankrike som sågs som den egentliga avslutningen på 
utbildningen. Först 1852 kom han iväg på en studieresa; den gick till 
Tyskland och varade i knappt tre månader.24 Att ha gjort en sådan 
var dock inget krav för en anställning vid ÖIÄ, och strax efter att 
han slutat vid Akademien antogs han i juni 1838 som extra ordinarie 
konduktör vid nämnda ämbetsverk. ”Konduktör” var en gammal, från 
franskan inlånad benämning på vissa tjänstemän i statliga verk, bland 
annat fortifikationen. Vid ÖIÄ betydde den arkitekt av lägre grad. 
Den ersattes 1864, i samband med att ÖIÄ fick sin första instruktion, 
av titeln ”andre arkitekt”.25

Tjänsten var oavlönad. I stället arvoderades Åbom per uppdrag av 
sina uppdragsgivare, vilka kunde vara hans överordnade, kolleger vid 
ÖIÄ eller en offentlig institution. Först när han blev ordinarie kon-
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duktör 1845 fick han fast lön, men även i fortsättningen behövdes in-
komsterna från de privata uppdragen.

Under de första åren blev det bara några få uppdrag för ÖIÄ:s räk-
ning, de allra flesta inom den kyrkliga sfären. Hösten 1839 finner vi 
Åbom på ett privat uppdrag i Karlstad, där han övervakade den av ho-
nom själv ritade ombyggnaden av huvudbyggnaden på herrgården Al-
ster för Jan Fröding.26 Att Åbom som ganska nyutexaminerad arkitekt 
hade fått uppdraget kan ha berott på familjens gamla släktskapsband 
med Karlstad, farfadern till Carl Åbom var därifrån. Johan Fredrik 
kom i varje fall att under de följande fem åren vistas långa perioder i 
staden, där han hade flera privata uppdrag men även några från ÖIÄ.27 
Bland annat ritade han stadens nya sjukhus. Det togs i bruk 1842 och 
när det senare inspekterades, prisades det som ett mönster för ett läns-
sjukhus.28 Under tiden i Karlstad fick Åbom även hand om det, som 
det skulle visa sig, mycket besvärliga ärendet med Kristinehamns nya 
kyrka (se vidare s. 59 f).

I Karlstad var Åbom inackorderad hos kapten Gustaf Wallencrona, 
som gav ut Karlstads första tidning.29 Där lärde han känna dottern i 
huset, Maria. De gifte sig 1845, samma år han fått fast anställning 
vid ÖIÄ, och bosatte sig i Stockholm. 1848 föddes en dotter, Johanna 
Maria Elisabeth (Betty), och 1852 en son, Johan Gustaf Fredrik.30 

Eftersom föreliggande publikation handlar om Åboms kyrkliga rit-
ningsuppdrag, ska här endast nämnas några viktiga milstolpar i hans 
karriär. Som framgått blev han ordinarie konduktör vid ÖIÄ 1845, 
men hade redan 1843 blivit utnämnd till arkitekt vid Fångvårdssty-
relsen, en post han stannade på till 1853. Tillsammans med Georg 
Theodor Chiewitz och Edvard Alexander Grandinson tog han 1848 
initiativet till bildandet av Stockholms byggnadsförening.31 1850 blev 
han ledamot av Konstakademien och fick titeln Kungl. arkitekt. Han 
blev 1860 intendent för Kronans hus i landsorten, utnämndes 1862 
till arkitekt vid ÖIÄ och 1864 till förste arkitekt. Vid Byggnadsfören-
ingens 25-årsjubileum 1873 valdes Åbom till hedersledamot.32 1882 
beviljades han avsked med pension från ÖIÄ.33 

Efter sin pensionering fortsatte Åbom att ta privata uppdrag. Han 
gjorde ombyggnadsritningar till ytterligare några stockholmska fler-
familjshus och hade också en del uppdrag för Generalpoststyrelsen. 
Nästan fyllda 83 slutade han den 20 april 1900 sitt verksamma liv. 

Ö v er i n t end en t s ä mbet e t  –  Jo h a n  Fr e d r i k  Å bo ms 
a r be t spl a t s  i  4 4 å r    
Överintendentsämbetet hade grundats efter Tre Kronors brand i maj 
1697 i samband med dåvarande slottsarkitekten Nicodemus Tessin 
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d.y:s utnämning till överintendent med uppdraget att göra ritning-
ar till ett nytt slott samt leda uppförandet av detta. Vid mitten av 
1700-talet, när slottsbygget närmade sig sin fullbordan och Tessin se-
dan länge var borta – han dog 1729 – hade denna hans ”enmansinsti-
tution” som Cathrine Mellander träffande kallar den i sin avhandling 
om nämnda ämbetsverk, vuxit till ett mindre arkitektkontor med någ-
ra anställda.34 I slutet av århundradet började Överintendentsämbetet 
omformas till ett centralt ämbetsverk med ett allt mer ökande ansvar 
för landets civila offentliga byggande, en process som var så gott som 
fullbordad när Åbom började där 1838.35 Det var dock först 1864 som 
Överintendentsämbetet fick en instruktion, som närmare reglerade ar-
betet vid ämbetsverket.36 

När Åbom i juni 1838 antogs som extra ordinarie konduktör vid 
ÖIÄ, var han 21 år gammal och hade bara någon månad tidigare ut-
examinerats från Konstakademiens högre arkitekturskola. Under sin 
långa tid vid ämbetsverket skulle han komma att verka under sam-
manlagt fyra överintendenter, först Fredrik Blom, hans gamle profes-
sor från Konstakademin. Men Blom och Åbom kan inte ha haft så 
mycket med varandra att göra, i varje fall inte personligen eftersom 
Åbom rätt snart inledde sina långa vistelser i Karlstad. Blom efter-
träddes 1844 av Michael Anckarsvärd, denne i sin tur ersatt 1858 av 
Gustaf Söderberg, som innehade posten till 1864 då han efterträddes 
av Fritz von Dardel, som avgick 1882 – samma år som Åbom slutade 
vid ÖIÄ – till förmån för Helgo Zettervall.37 

ÖIÄ bestod av två avdelningar, en ritnings- och byggnadsavdelning 
och en kansli- och kameralavdelning. I den förstnämnda avdelningen, 
som Åbom tillhörde, tjänstgjorde en intendent, tre arkitekter och fyra 
konduktör (senare andre arkitekter). Intendenten var på papperet över- 
intendentens ställföreträdare men var i praktiken, i varje fall under 
Åboms långa tid vid ÖIÄ, den egentliga makthavaren. På posten satt 
först en annan av hans lärare vid Konstakademien, Axel Nyström,38 
intendent 1848−62, sedan dennes systerson och samtidigt svärson, 
Åboms studiekamrat Fredrik Wilhelm Scholander, som var t.f. inten-
dent 1863–64 och därefter intendent till sin död 1881. Först 1882, 
då Helgo Zettervall blev överintendent, återtog överintendenten sin 
tidigare starka position.

Mellan ÖIÄ och Konstakademien rådde ”personalunion” så tillvida 
att chefen för ämbetsverket samtidigt skulle vara akademiens preses. 
Denna union upplöstes formellt 1878 genom Konstakademiens nya 
stadgar, som föreskrev att preses skulle väljas för tre år i taget bland 
akademiens hedersledamöter och ledamöter. 
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När Åbom började vid ÖIÄ höll ämbetsverket sedan ett tiotal år till-
baka till i Stenbockska palatset på Riddarholmen.39 1848 flyttade det 
till Myntverket, på platsen för nuvarande Kanslihuset vid Mynttorget, 
och blev där till 1861 då flyttlasset gick tillbaka till Stenbockska pa-
latset. 1864 flyttade ÖIÄ till Malmtorgsgatan 10 och stannade där till 
1868, då man flyttade till Preisiska huset vid Drottninggatan.40 Det 
blev ÖIÄ:s hemvist för åtskilliga år framöver men det var således först 
efter fyra flyttar för Åboms del som det hamnade där.

ÖIÄ sammanträdde varje tisdag hela året, således även under som-
marmånaderna. Från och med 1845 börjar man föra regelrätta proto-
koll, där också närvaron antecknas, men först 1850, sedan Åbom blivit 
ledamot av Konstakademien och fått titeln Kungl. arkitekt, finns hans 
namn med på närvarolistan. Att han var närvarande vid sammanträ-
dena även under tiden 1845–1850 framgår av att hans namn ständigt 
förekommer i protokollen, i samband med att han tilldelats nya upp-
drag. Det var tydligen praxis vid ÖIÄ att bara de Kungl. arkitekterna 
namngavs i närvarolistan. 

Ä r end e g å n g en  v id  Ö v er i n t end en t s ä mbet e t  
Ärendegången vid ÖIÄ var i princip densamma för alla typer av ären-
den. I det följande redogörs dock bara för sådant som hade med de 
kyrkliga granskningsuppdragen att göra. 1759 hade det införts en för-
ordning om att alla förslag till nya kyrkor skulle granskas av ÖIÄ och 
godkännas av Kungl. Maj:t.; dessförinnan hade granskningen enbart 
skett hos respektive landshövding och konsistorium.41 Den följdes av 
Gustav III:s förordning från 1776 genom vilken alla ”Publique Bygg-
nader” placerades under överintendentens och kungamaktens kontroll, 
men som också innebar att kungen fick ensamrätt att godkänna eller 
underkänna ett byggnadsförslag.42   

Procedurerna kring de kyrkliga ärendena var sedan länge fastlagda 
när Åbom började vid ÖIÄ 1838.43 De var följande. När en församling 
på en sockenstämma hade bestämt sig för en ritning med tillhörande 
kostnadsförslag, vanligen utarbetad av en lokal bygg- eller murmästare,  
skulle handlingarna via länsstyrelse och domkapitel översändas för 
godkännande till Kungl. Maj:t, varifrån ärendet remitterades till ÖIÄ 
för den verkliga granskningen. Kostnadsförslaget jämfördes med upp-
gifterna i de priskuranter över byggnadsmaterial och hantverkarlöner 
som landshövdingarna årligen skickade in till ämbetsverket. Ritning-
en granskades i sin tur och om korrigeringarna var så många att en helt 
ny ritning måste upprättas – vilket vanligen var fallet – gick den till-
baka till församlingen för godkännande. Det var dock sällan den god-
kändes i en första vända, utan ganska ofta blev det en lång utväxling 
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av skrivelser innan alla var nöjda. Ibland tvingades ÖIÄ göra en helt 
ny ritning. När parterna slutligen var överens underställde ÖIÄ det 
färdiga projektet Kungl. Maj:t för fastställelse i konselj vid Ecklesia- 
stikdepartementet.44 Den aktuella ritningen försågs i övre högra hör-
net med påskriften ”I nåder gillad” (eller bara ”Gillas”), dagens datum 
samt kungens signatur. Denne meddelade sitt beslut till ÖIÄ, som i 
sin tur via landshövding och ibland biskop underrättade församlingen.

Ämbetsarkitekterna skulle granska de inkomna ritningarna; det är 
också den formulering som används i ÖIÄ:s protokoll, där det kan 
stå: ”En af orgelbyggaren P. L. Åkerman ingifwen ansökning om 
granskning af förslagsritning till orgelfasad till Hedvigs kyrka uti 
Norrköping”,45 eller: ”Kongl. Architekten Åboms memorial angående 
verkställd granskning af förslagsritning till ombyggnad af Fjerrestads 
församlingskyrka i Malmöhus län”.46 I båda fallen resulterade dock 
”granskningen” i en ny ritning, vilken dessutom undertecknades av 
Åbom. Detta var praxis men i praktiken således ett totalt underkän-
nande av den ritning som sänts in till ÖIÄ och något som säkert ibland 
kunde upplevas som sårande av de lokala byggmästarna, av vilka några 
kanske till och med hade en lika hög utbildning som konduktörerna 
vid ämbetsverket i Stockholm.47 Det gäller i synnerhet länsbyggmäs-
tarna. De tillhörde byggnadskårens övre skikt, och den som utnämnts 
till det – av länsstyrelsen – hade företräde eller ensamrätt till arbeten 
inom länet.48 Ändå måste även länsbyggmästarna rätta sig efter ÖIÄ:s 
beslut – något de, som det kommer att visa sig, dock inte alltid gjorde.

När en ritning någon enstaka gång godkändes utan anmärkning 
överraskas man som forskare, som när en förslagsritning till en ny or-
gel i Salem utanför Stockholm skickades tillbaka utan anmärkningar; 
dock först sedan Åbom kopierat den.49 Kopieringen var viktig. Så hade 
det inte alltid varit, men från och med 1830-talet kopierades ritning-
arna alltid, sedan de fastställts av Kungl. Maj:t, för dokumentationen 
men också för att ÖIÄ:s arkitekter skulle kunna återanvända gamla 
ritningar, vilket då och då skedde (mer om kopiering, s. 36).

Efter att ha kopierats skickades ritningen till landshövdingen i det be-
rörda länet för vidarebefordran till den församling ärendet gällde. Eller, 
som det – i våra ögon något omständligt – regelmässigt formulerades i 
ÖIÄ:s protokoll: ”Och skulle den nådigt fastställda ritningen tillika med 
en vidimerad afskrift af det nådiga brevet öfversändas till Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande i nämnda län för att församling till underdånig ef-
terrättelse tillställas.”50 Så såg ärendegången ut på papperet, men det var 
ganska sällan det gick så enkelt och okomplicerat till. Som den vet som 
försökt följa ett kyrkobyggnadsärendes gång genom alla turer, kunde en 
församling förkasta hela eller delar av ämbetets förslag, och ritningar 
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kunde sändas fram och tillbaka mellan orten och Stockholm upprepade 
gånger innan alla var nöjda – om de någonsin blev det.

Ett exempel på hur även till synes en småsak, några urtavlor, kun-
de förlänga ärendegången är planerna för en gemensam kyrka för  
Kinne-Kleva och Sils församlingar i Västergötland. En ritning, gjord 
av en byggmästare från orten, hade i början av 1856 kommit in till 
ÖIÄ för granskning. Denna är nu förkommen, men av Åboms me-
morial framgår att det funnits urtavlor på tornet. Han skriver att han 
tagit bort de ”troligen endast som dekoration anbragta urtavlorna” och 
i deras ställe ”anbragt fönster till mer nytta både för dager och luft-
växling i tornet”.51 Svaret från Kinne-Kleva och Sil lät inte vänta på 
sig. Urtavlorna var visst inte bara tänkta som dekoration, de hade till-
kommit för att församlingen sedan förut ägde ”ett användbart dylikt i 
det gamla [tornet]”.52 Inför ett sådant argument var Åbom tvungen att 
böja sig, och i hans andra ritning för Kinne-Kleva och Sil – och efter 
vilken kyrkan byggdes – var tornuren på plats igen.53

Det hände dock sällan eller aldrig att ÖIÄ:s arkitekter behövde gå 
i direkt svaromål för sina ritningar förrän man en bit in på 1830-talet 
stötte på oväntat motstånd från Carl Georg Brunius, professor i gre-
kiska vid Lunds universitet men också mycket anlitad som arkitekt, 
främst i Skåne men också i andra delar av Sverige. I Drömmen om 
medeltiden (1974) visar Bo Grandien hur Brunius på olika sätt påver-
kade – konduktörerna skulle nog själva ha sagt störde – ämbetsverkets 
verksamhet under en lång följd av år.54 Han kom mycket tidigt att  
figurera i Åboms verksamhet vid ÖIÄ, första gången i samband med rit-
ningarna till Kristinehamns kyrka i Värmland, något som slutade med 
att kyrkan byggdes efter Brunius ritningar. Det blev inte heller, som  
kommer att framgå av nästa kapitel, enda gången deras vägar korsades.

SYFTE/UTGÅNGSPUNKTER

Va r f ö r  e n s ä r s k i l d  b o k o m Jo h a n F r e d r i k  Å bo ms 
k y r k o r ? 
I monografin om Åbom kommer hans olika byggnader att behandlas 
kapitelvis efter funktionen. Således får till exempel skolor, industri-
byggnader och sjukhus vart sitt kapitel, och på motsvarande sätt var 
det också tänkt att presentera hans kyrkliga arkitektur. Men varför har 
det som skulle ha blivit ett kapitel i stället blivit en hel bok? Det beror 
i första hand på två omständigheter, den ena att de kyrkliga ritnings-
uppdragen som ovan nämnts med sina drygt 300 poster utgör den 
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enskilt största gruppen bland de ärenden som Åbom handlade under 
sin långa tid vid ÖIÄ.55 Den andra och egentligen främsta anledning-
en till att de kyrkliga uppdragen presenteras i en särskild bok är dock 
att källmaterialet kring dessa är avsevärt större och mycket mer mång-
fasetterat än det som rör hans verksamhet i övrigt. Detta beror i sin 
tur på att nästan varje kyrkobyggnadsärende vid ÖIÄ gav upphov till 
en omfattande skriftväxling mellan ämbetsverket och den församling, 
som skickat in en ritning för granskning. Som framgått av ovanstående  
resulterade granskningen oftast i en ny ritning, vilken skulle godkän-
nas av församlingen innan den kunde fastställas av Kungl. Maj:t vid en 
konselj i Ecklesiastikdepartementet. Inför varje sådan konselj samlades 
alla handlingar i ärendet i en konseljakt. Det är innehållet i dessa kon-
seljakter, som, tillsammans med ritningarna, har utgjort mitt huvud-
sakliga källmaterial. – Även andra typer av byggnadsärenden drogs i 
konselj, men de hade sällan föregåtts av de skriftväxlingar mellan ÖIÄ 
och beställarna, i det här fallet församlingarna, som var mer regel än 
undantag när det gällde ett kyrkobygge. 

För den som är intresserad av att följa och rekonstruera alla turer 
kring ett kyrkobygge är därför konseljakterna rena guldgruvan, sam-
tidigt som de ger möjligheten att komma närmare alla dem som var 
inblandade i eller påverkades av ett kyrkobygge på ett eller annat sätt. 
Först och främst gäller det Åbom själv. Eftersom det skriftliga material 
han i övrigt lämnat efter sig är mycket magert – en kassabok som han 
förde åren 1841–49 och 1857–61,56 några brev till familjen,57 ett brev 
från studieresan till Tyskland 185258 – är hans ofta långa och utförliga 
memorialer i konseljakterna särskilt värdefulla. Ett memorial var en 
sorts promemoria som skrevs av den för ärendet ansvarige arkitekten 
vid ÖIÄ. 

Men också den församling som ärendet gällde är ofta väl represen-
terad i konseljakten. Där kan till exempel ligga protokollsutdrag från 
kyrkostämmor som hållits med anledning av en kyrkas ny- eller om-
byggnad. Konseljakten kan vidare innehålla skrivelser eller brev med 
synpunkter på kyrkobygget från till exempel församlingens kyrkoher-
de, kyrkans byggnadskommitté, den för bygget anlitade byggmästaren 
eller enskilda sockenbor.

Särskilt vanligt är det att träffa på skrivelser från en kyrkobygg-
nadskommitté i konseljakten. Det tycks ha varit närmast kutym att 
bilda en sådan när en om- eller nybyggnad av sockenkyrkan var aktuell 
– eller som man gjorde i Gunnarskog i Värmland, där enbart tornet 
skulle byggas om: man bildade en tornbyggnadsdirektion (jfr s. 185). 
Det är med stigande respekt jag läst dessa skrivelser. Där diskuteras 
allvarligt och sakkunnigt de olika ritningsförslagen och argument vägs 
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för och emot och det är tydligt hur man i församlingarna betraktade 
sockenkyrkan med vördnad, men också hur sakligt och praktiskt man 
såg på den och dess funktioner, väl medveten om vilket stort åtagande, 
både ekonomiskt och socialt, en större ombyggnad eller ett nybygge var. 

Und er s ö k n i n g en s  u t g å n g s pu n k t e r
Det hela verkade rätt så enkelt. Visserligen hade jag sett uppgifter om 
att Åbom kunde ha ritat över 40 kyrkor,59 med undantag av flerfamiljs-
husen fler objekt än inom någon annan av de byggnadskategorier han 
arbetade med, men det var först efter att med konseljakternas hjälp ha 
studerat tillkomstprocessen för några av de kyrkor som räknades som 
hans, som jag insåg att det skulle kunna bli ganska komplicerat att 
redogöra för hans verksamhet som kyrkoarkitekt. En kyrka kunde vara 
ritad av en lokal byggmästare, i vars ritning Åbom endast hade gjort 
några smärre ändringar, en annan kunde ha påbörjats av en annan ar-
kitekt vid ÖIÄ och bara avslutats av Åbom – eller vice versa. Det fanns 
också kyrkor som enligt litteraturen var byggda efter hans ritningar 
men som vid en närmare granskning visade sig vara helt eller delvis 
uppförda efter en byggmästares ritning.60 

En annan komplikation var upptäckten, att av de mer än 300 kyrk-
liga ärendena som Åbom handlagt vid ÖIÄ, hade hela 80 enligt ÖIÄ:s 
protokoll gällt nybyggnationer – skulle alltså Åbom till och med ha 
ritat dubbelt så många kyrkor som man tidigare trott? Det stod allt 
mer klart att min undersökning måste omfatta samtliga kyrkliga 
byggnadsärenden som han haft om hand och även följa hela processen 
kring varje kyrkas tillblivelse, i den mån den skulle gå att rekonstruera 
utifrån konseljhandlingar, ÖIÄ:s protokoll och ritningar. 

Länge var dock huvudmålet för undersökningen att en gång för alla 
fastställa vilka kyrkor Åbom verkligen hade ritat, för att därefter gå 
vidare till att diskutera dem, en efter en. För att kunna göra detta ställ-
de jag upp ett antal kriterier för vad som skulle kunna utgöra en äkta 
”Åbomkyrka”. De var att denna skulle ha ritats utan att Åbom varken 
varit styrd av en byggmästares eller annan arkitekts ritning eller av 
en rad önskemål från den beställande församlingen. – Kyrkan skulle 
vidare ha uppförts utan större avvikelser från ritningen. 

Genomgången av materialet efter de här kriterierna – tillvägagångs-
sättet beskrivs nedan – gav ett mycket intressant resultat: antalet kyr-
kor som uppfyllde alla mina krav var högst ett tiotal. De var: Hamra   
och Siljansnäs i Dalarna, Hamrånge i Gästrikland, Kungsbacka i 
Halland, Njurunda i Medelpad, Norsjö i Västerbotten (senare ned-
brunnen), Råneå i Norrbotten, Utö i Stockholms södra skärgård samt 
Värsås i Västergötland. 
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Det magra resultatet av sökandet efter ”Åbomkyrkor” innebar dessut-
om att det stora flertalet av dem, som hittills räknats som ”hans” inte 
var det, och de hade därmed kunnat läggas åt sidan. Men Åbom hade 
onekligen varit inblandad också i deras tillkomst – de äldre attributio-
nerna var aldrig helt gripna ur luften – och, som det visade sig, ofta 
på ett mycket mer aktivt sätt än när det gällde hans ”egna” kyrkor, be-
roende på att de senares tillkomstprocess varit mer okomplicerad och 
han till exempel inte hade behövt förklara varför han ändrat i en från 
orten insänd ritning etcetera. Det är därför vi paradoxalt nog hittar 
de flesta uttalandena från Åbom i byggnadsfrågor i handlingarna till 
kyrkor som inte eller bara delvis uppfördes efter hans ritningar. 

Frågan om ”arkitekten bakom verket” blev också alltmer poänglös 
i takt med insikten att så gott som varje kyrkritning som Åbom hade 
gjort – med undantag av dem som skulle resultera i en ”Åbomkyrka” – 
hade blivit föremål för ifrågasättanden, ändringar och kompromisser, 
och, i samband med att kyrkan byggdes, även rena förvanskningar. 
Ibland hade ritningen inte följts alls. Syftet med undersökningen har 
därför efterhand justerats. I stället för att fokusera på frågan om vilka 
kyrkor Åbom ritat, har den bland annat kommit att forma sig till en 
problematisering av frågan om en kyrkas ”verkliga upphovsman”. Kan 
man säga att den är ritad av en viss arkitekt när denne i själva verket 
endast har gjort mindre förändringar i en byggmästares ritning? En 
annan gång kan det ha varit en arkitektkollegas ritning som bearbetats 
något; vem är då kyrkans arkitekt? Vissa ritningar har till och med 
visat sig vara resultatet av något som vi i dag närmast skulle kalla ett 
team-work, med flera av ÖIÄ:s arkitekter inblandade – om än inte på 
samma gång – vilket komplicerar frågan ytterligare. 

Utöver att indirekt på så sätt ge en levande inblick i den dagliga 
verksamheten vid Överintendentsämbetet har undersökningen utifrån 
Åboms många uppdrag också kommit att handla om kyrkobyggan-
dets ”praktik” – den många gånger inte helt okomplicerade vägen från 
ritning till färdig byggnad, vilka hinder som kunde uppstå och hur 
man försökte bemästra dem. Med resultatet av undersökningen, som 
publiceras här, hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse för för-
samlingarnas sätt att resonera i frågor som rörde deras kyrka samt även 
för byggmästarna och deras agerande visavi Överintendentsämbetet 
och de ritningar som kom därifrån. 

Ti d ig a r e  f o r s k n i n g o m 1800-t a l e t s  k y r k o r ,   
Ö v er i n t end en t s ä mbet e t  o c h  byg g mä s t a r n a
Intresset för 1800-talets kyrkobyggnader har i stort följt samma kur-
va som den för 1800-talets arkitektur i övrigt, vilket innebär att de 
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var nedvärderade till någon gång kring mitten av 1900-talet då en för-
ändrad inställning började märkas. Utvecklingen från en praktiskt taget 
total förnekelse till en allt större förståelse speglas tydligt i urvalet och 
innehållet i Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, den systematiska 
inventering av kyrkorna i Sverige som inleddes 1912 av Johnny Roosval 
och Sigurd Curman.61 

I början och långt fram i tiden var det de medeltida kyrkorna samt vis-
sa från 1600- och 1700-talen som uppfattades som intressanta och värda 
en mer ingående beskrivning. Eftersom avsikten var att inventera alla 
kyrkor i hela landet kunde man knappast kringgå dem från 1800-talet, 
men att de togs upp högst motvilligt framgår med all önskvärd tydlig-
het av Gerda Boëthius beskrivning av Siljansnäs i Dalarna, som byggdes 
1867–75 efter Åboms ritningar (jfr s. 35 f). Beskrivningen ingick i det 
första häftet av Sveriges kyrkor, Dalarne, som utkom 1916 och som utö-
ver Siljansnäs innehöll Boëthius inventeringar av Leksands och Gagnefs 
tingslags fem kyrkor och två kapell.62 Något som man i dag kan tycka 
är ganska anmärkningsvärt är att av häftets 150 sidor ägnas bara fyra åt 
Siljansnäs, varav en enbart åt en avbildning av planen, vilket kan jämfö-
ras med Leksands kyrka i samma volym, som får över fyrtio sidor.63 Den 
har visserligen en mycket längre byggnadshistoria än Siljansnäs – i sina 
äldsta delar härstammar den från 1200-talet – och många fler inventa-
rier, men i dag tycker vi nog att den stora och ljusa kyrkan hade förtjänat 
en längre beskrivning. I själva texten finns inga negativa omdömen, men 
sammanfattningen på tyska säger allt: ”Als das Kirchspiel Siljansnäs von 
Leksand 1868 abgesondert wurde, wurde im J. 1875 eine neue steinerne 
Kirche gebaut. Ohne künstlerische Interesse.”64

Inställningen är emellertid typisk för den generation konsthistoriker 
som Boëthius tillhörde, men sedan dess har det som sagt skett en attityd-
förändring. Ett tidigt tecken på en sådan hittar vi i Henrik Cornells be-
skrivning från 1929 av Njurunda i Medelpad i Sveriges kyrkor. Njurunda 
hade stått färdig 1863 efter Åboms ritning, och är en av de kyrkor som 
ägnas särskild uppmärksamhet i kapitel 7. Fast generationskamrat med 
Boëthius, båda var födda 1890, och med i stort sett samma utbildnings-
bakgrund, ägnar Cornell hela två sidor åt en detaljerad beskrivning av 
Njurundas interiör och medger att den genom sina stora mått erbjuder en 
”tämligen imposant anblick”.65 I den samlingsvolym med beskrivningar 
av alla kyrkor i Medelpad, som utgavs 1939 i serien Sveriges kyrkor,66 finns 
en inledande översikt över Medelpads kyrkliga konsthistoria, författad av 
Cornell, i vilken Njurunda prisas för sin rika formvärlds skull.”67 

Ett viktigt steg på vägen till en förändrad attityd var boken Högkyrk-
ligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800–1950 från 1955 av 
Göran Lindahl, som öppnade för ett helt nytt betraktelsesätt, där bygg-
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nadens stil inte var det viktigaste och inte heller vem som ritat den, 
utan vad den skulle användas till, det vill säga funktionen och därmed 
den bakomliggande teologin. Nu kunde man komma bort från den 
vanliga kritiken av 1800-talet, som gick ut på att århundradet sakna-
de en egen stil och i stället bara hade lånat från andra stilperioder.68 
1800-talsbyggnaderna hade klassificerats utifrån begrepp som nyre-
nässans, nybarock eller nygotik, vad Andreas Lindblom i tredje och 
sista delen av Sveriges konsthistoria (1946) föraktfullt kallade ”stilimi-
tationens arkitektur”, det naturliga för en generation som ”förvirrad 
av allt det nya kastar blicken bakåt och letar sanningens pärlor i his-
toriens skattkammare”.69 Det var särskilt Åbom han ogillade: ”Typisk 
för denna utveckling är arkitekten Åbom vilken vi mött i nyklassisk 
drapering, som gotiker, … för att återfinna honom i tredje akten i en 
rätt så billig renässansdräkt.”70 

Utmärkande för den äldre forskningen, som Lindblom är en nästan 
övertydlig representant för, var att den låste fast sig vid stilfrågorna. 
Analysen av byggnaderna blev en stilexercis, där det gällde att avgöra 
vilken av ”nystilarna” byggnaden var uppförd i och när det väl var 
fastslaget lät man sig nöja med det, för att i samma andetag avfärda 
hela 1800-talets arkitektur som ”stilimitation”. I själva verket företrä-
der Lindblom här en redan något föråldrad syn på 1800-talet; samma 
år, 1946, utgav Henrik Cornell den andra, avslutande delen av Svensk 
konsthistoria, i vilken han på ett mer objektivt sätt än Lindblom disku-
terar 1800-talets arkitektur och också framhåller att både Åbom och 
Albert Törnqvist med ”orätt blivit förbisedda”.71 

En omvärdering av nygotiken, den mest omstridda av nystilarna, 
var samtidigt på väg, och man började även se 1800-talets föraktade 
kyrkorestaureringar i ett mer förlåtande ljus. 1963 lade Anders Åman 
fram en licentiatavhandling i konstvetenskap i Uppsala med titeln  
Zettervalls domkyrkorestaureringar72 och 1967 diskuterade teologen 
Bengt Olén liknande frågor i uppsatsen ”Kyrkoarkitektur och teologi” 
i Kyrkohistorisk årsskrift. 1974 kom den konstvetenskapliga avhandling-
en Enkel men värdig. Metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige 1869–1910,  
skriven av Göran Alm, och samma år Bo Grandiens avhandling i konst- 
vetenskap Drömmen om medeltiden, som handlar om Carl Georg  
Brunius. Med sina ritningar till Kristinehamns kyrka i tegel etablerade 
Brunius medeltidsstilen som kyrkobyggnadsstil i landet, och Grandien 
reder ut omständigheterna kring hur det kom sig att den, för en pro-
fessor i grekiska i Lund, kunde bli den enda självklara stilen att bygga 
kyrkor i. 

Medeltidsstilen fick dock, tack vare Brunius, sitt första fäste i Skåne  
och Siegrun Fernlund analyserar i sin avhandling i konstvetenskap 
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’Ett Herranom värdigt Tempel’. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 
1812–1912 (1982) de nygotiska kyrkornas framväxt i landskapet. Den 
skånska nygotiken skärskådas vidare i Nygotiska kyrkor i Skåne, utgi-
ven av restaureringslinjen vid Konsthögskolans Arkitekturskola (1991). 

Fokus i Krister Malmströms konstvetenskapliga avhandling Central- 
kyrkor inom svenska kyrkan 1820–1920 (1990), är visserligen på Emil 
Langlet och hans centralkyrkor men där förs också viktiga, principi-
ella resonemang kring bland annat synen på centralkyrkan som den 
ideala planformen och i vilka också Åbom figurerar. I anknytning 
till Malmström kan nämnas Anders Åmans artikel ”Övre Norrlands 
kyrkor – deras konsthistoria och geografi” i Bebyggelsehistorisk tidskrift 
22/1991, där han diskuterar de kyrkorum som nybyggnationerna och 
ombyggnaderna på 1800-talet resulterade i. Samma tema men med 
tonvikt på ombyggnaderna och nu med internationella förtecken, är 
i fokus i Göran Kårings konstvetenskapliga avhandling När medelti-
dens sol gått ned. Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och 
Tyskland 1815–1914 (1992). Om tidens förhållningssätt till de gamla 
och de nya kyrkorna handlar också Anna Elmén Bergs avhandling i 
konstvetenskap Fem ödekyrkor i Norrland. Kyrklig förnyelse, kulturmin-
nesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-talets början (1997). Ett visst 
byggnadsmaterial, i det här fallet träet, var som framgår av namnet 
urvalsprincipen bakom Anders Åmans och Marta Järnfeldt-Carlssons 
bok Träkyrkor från 1999. 

Inom projektet Sveriges kyrkor har stora förändringar skett. I 
samband med kulturminnesvårdsorganisationens omgestaltning på 
1970-talet fördes Sveriges kyrkor 1976 över till Riksantikvarieämbe-
tets sektion för byggnadsinventering. Därmed inskränktes invente-
ringen av enskilda kyrkor – med några undantag – medan översiktliga 
inventeringar och dokumentationsinsatser prioriterades. Det första 
mera omfattande projektet var en dokumentation av de medeltida 
träkyrkorna, vilken resulterade i publikationen Medeltida träkyrkor i 
två band (1983 och 1985, red. Marian Ullén respektive Erland Lager-
löf). Under Ingrid Sjöströms ledning påbörjades 1984 ett nytt invente-
rings- och forskningsprojekt, den här gången om nyklassicismens kyr-
kor i Sverige, vilket resulterade i fyra (av planerade sju) publikationer 
med huvudtiteln Kyrkobyggnader 1760–1860, fördelade på landskapen 
Blekinge och Skåne (del 1, 1989), Småland och Öland (del 2, 1993), 
Övre Norrland samt Finland (del 3, 1993) och Härjedalen, Jämtland, 
Medelpad och Ångermanland (del 4, 1998).

Eftersom flera av de kyrkor Åbom arbetade med byggdes eller om-
byggdes före 1860 har dessa undersökningar varit mig till stor hjälp. 
Här finns bland annat uppgifter om byggmästarna, vilka de var och 
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vad de har byggt. Det finns vidare sammanställningar som möjliggör 
olika typer av jämförelser mellan byggnadernas planritningar samt sta-
tistik över nybyggen och ombyggnader. Varje del innehåller därutöver 
fördjupande uppsatser om kyrkorna i respektive landskap, deras in-
redningar, predikstolarnas utformning, altarutsmyckningarna under 
perioden etcetera. 

1996 inleddes vid Riksantikvarieämbetet det av Riksbankens ju-
bileumsfond stödda forskningsprojektet ”Sockenkyrkorna. Kulturarv 
och bebyggelsehistoria”, i dagligt tal Sockenkyrkoprojektet, som ett 
försök att i kvantifierbara termer behandla alla svenska kyrkor. Resul-
tatet har publicerats i form av landskapsöversikter, i skrivande stund 
15 stycken. Projektets dittills samlade resultat publicerades 2008 (red. 
Markus Dahlberg & Kristina Franzén).73 – Det finns dock en nödvän-
dig avgränsning i både Kyrkobyggnader 1760–1860 och Sockenkyr-
koprojektet som har gjort att övergripande studier har fått ersätta den 
djupgående, individuella behandling som egentligen varje kyrka kun-
de vara förtjänt av. 

En bok som varit särskilt värdefull för mig är Jakob Lindblads av-
handling i konstvetenskap 470 nya kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitek-
turhistoria 1850–1890 (2009). Den period, som den omfattar, sam-
manfaller nämligen till större delen med Åboms mest verksamma tid, 
vilket innebär att många av de kyrkor han arbetade med förekommer 
i boken på ett eller annat sätt. Lindblads metod har varit att dela upp 
de 470 kyrkorna i deras arkitektoniska beståndsdelar och att behandla 
tornen, långhusen, sakristiorna etcetera var för sig, för att därefter dela 
in dem i underavdelningar beroende på utformningen, ett tillväga-
gångssätt som varit av stort värde för mig genom att jag på så sätt fått 
en statistiskt grundad fond mot vilken resultaten av min egen under-
sökning kunnat ställas. För systematiseringen av framställningen har 
vidare Lindblads metod och terminologi varit till stor hjälp. I hans bok 
finns också många förteckningar och sammanställningar av olika slag, 
vilket har gjort den värdefull även som uppslagsbok. 

Ingen som skriver om 1800-talets arkitektur kan undgå att beröra 
Överintendentsämbetet, där Åbom bedrev en stor del av sin verksam-
het, och i all här nämnd litteratur figurerar ämbetsverket i högre eller 
mindre grad. Dock var det först 2008 som det fick huvudrollen i en 
konstvetenskaplig avhandling, Cathrine Mellanders Arkitektoniska vi-
sioner under statligt förmynderskap. En studie av Överintendentsämbetets 
verksamhet och organisation 1818–1917. 

Om 1800-talets kyrkobyggmästare finns det ingen samlad forsk-
ning, däremot har enskilda byggmästare och en del byggmästarsläkter 
uppmärksammats, både i artiklar och i något fall en bok. För mitt 
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vidkommande har ett par skrifter om byggmästarna från Sandhult i 
Västergötland, på sin tid vida berömt för sina skickliga bygg- och mur-
mästare, varit särskilt värdefulla, skrivna av Anders Johansson (1950) 
och Bertil Johansson (1997). Från Västergötland kom också byggmäs-
taren Anders Pettersson, som behandlats av Folke Wångmarke (1963), 
liksom kyrkobyggaren och mångsysslaren Fredrik Sundler i Vårgårda, 
som Lars-Åke Kempe skrivit en bok om (1991). Om storbyggmästa-
ren Abraham Nyström, som framför allt var verksam i Östergötland, 
finns en bok skriven av dennes sonsons sonson Georg Nyström (2002).  
Johan Nordell och Jacob Norin, båda från Norrala i Hälsingland 
har behandlats i artiklar av Mats Ahnlund (1991) respektive Sigvard  
Bodin (1991, 1995). Om den stora byggmästarsläkten Geting på  
Subbersta utanför Sundsvall har undertecknad skrivit tre längre artik-
lar för Allgemeines Künstlerlexikon (2006). 

METOD OCH MATERIAL
Utöver omfattande litteraturstudier och studiebesök i ett stort antal av 
de kyrkor vars ärenden Åbom var inblandad i, bygger Åboms kyrkor till 
allra största delen på forskning i arkiven för Överintendentsämbetet 
(ÖIÄ) och Ecklesiastikdepartementet (ED) – främst konseljhandling-
arna – vid Riksarkivet (RA). För att fastställa vilka kyrkliga ärenden 
Åbom handlade under sin långa tid vid ÖIÄ, inleddes undersökning-
en med en systematisk genomgång av ÖIÄ:s diarier och protokoll från 
och med juni 1838, när han började där, till utgången av 1882, då 
hans anställning upphörde.74 Undersökningen har vidare komplet-
terats med en sökning i Nationell Arkivdatabas (NAD), där ÖIÄ:s  
ritningsarkiv finns inlagt. Genomgången resulterade, som nämnts, i 
över 300 ärenden som rörde kyrkor. Av dessa var det i sin tur cirka 80 
som gällde en ny kyrka eller en större ombyggnad av en äldre kyrko-
byggnad; de blev utgångspunkten för boken (även om många av de 
andra ärendena också berörs). 

Nästa steg var att beställa fram ritningarna till dessa 80-talet kyrkor 
från ÖIÄ:s ritningsarkiv i Riksarkivet. I detta skede var det dock inte 
själva ritningarna som var av intresse utan huvudavsikten var att med 
deras hjälp få fram konseljhandlingarna för ärendena. På de ritningar 
som fastställts vid en konselj i Ecklesiastikdepartementet står nämli-
gen ofta datum för konseljen, ett datum med vars hjälp det var enkelt 
att beställa fram handlingarna från konseljen i Riksarkivets databas 
över konseljärenden från 1840–1920. Saknades ett datum fick jag för-
söka hitta handlingarna genom att söka på namnet på församlingen i 
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databasen.75 – Om ärendet var från före 1840 måste jag i stället vända 
mig till ”Allmänna verks skrivelser till Kungl. Maj:t”. 

Varje konseljakt har därefter systematiskt gåtts igenom med bilagda 
memorialer och brev, skrivelser och andra handlingar. Det visade sig 
snart att vissa frågor ständigt återkom i skriftväxlingen mellan försam-
lingarna och ÖIÄ. I min bearbetning av det insamlade materialet val-
de jag därför att koncentrera mig på några av de mest förekommande 
tvistefrågorna, och låta dem bilda underlag för olika kapitel i boken. 
Det är samtidigt dessa, i handlingarna vanliga frågor, som har givit 
upphov till de mest utförliga kommentarerna från Åboms sida, utlägg-
ningar med vars hjälp vi får en unik inblick i hur han resonerade i olika 
centrala byggnadsfrågor. Samma frågor kan också ha genererat långa 
inlagor och skrivelser från byggmästare, präster, enskilda församlings-
bor. Även sådana texter har noga studerats, för att ge en så rättvis bild 
som möjligt av den dialog mellan ÖIÄ och församlingen som föregick 
i stort sett varje kyrkobygge. 

De  vä r de f u l l a  k on s e l j a k t e r n a  
–  ”Ödmj u k a s t e  me mor i a l ”
När ett kyrkligt ritningsärende hade beretts färdigt vid ÖIÄ behand-
lades det i konselj vid Ecklesiastikdepartementet. Handlingarna från 
dessa konseljer finns i dag i Riksarkivet, där de som nämnts ligger i så 
kallade konseljakter. Här följer en kort beskrivning av en sådan konselj- 
akt. Kappan till akten utgörs av ett sammanfattande ”ämbetsmemori-
al”,76 skrivet av Överintendenten eller ibland av någon av arkitekterna 
vid ÖIÄ, dock aldrig av den som handlagt ärendet. Det inleds med 
den stående hälsningsfrasen ”Stormäktigaste Allernådigste Konung!” 
– man vänder sig ju till kungen – och slutar med en begäran om att 
”i underdånighet” få överlämna ritningen till ”Eders Kongl. Majt:s 
Nådiga pröfning”. Inne i konseljakten ligger sedan de handlingar som 
har inkommit till ÖIÄ i ärendet. Det kan vara protokoll från den eller 
de sockenstämmor där ritningsförslaget har behandlats, skrivelser från 
kyrkans byggmästare, kyrkoherden i församlingen eller enskilda för-
samlingsbor och någon gång från länets landshövding. Där kan även 
ligga ett ritnings- och kostnadsförslag över den planerade om- eller 
nybyggnaden, upprättat av en lokal byggmästare. Denne har ibland 
namngivits, ibland inte.

I akten ligger vanligtvis också ett memorial, som den arkitekt som 
handlagt ärendet har skrivit. Ett sådant bjuder ofta på intressant läs-
ning eftersom denne där har haft tillfälle att argumentera för sitt rit-
ningsförslag. Då det här var en tid då arkitekten så gott som aldrig hade 
tillfälle att besöka orten där kyrkan skulle byggas, var den här formen 
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av kommunikation särskilt viktig. 
Det gällde att övertyga den mot-
tagande församlingen om det nya 
förslagets förträfflighet i jämförelse 
med det som skickats in till ÖIÄ. 
Ett utförligt, förklarande memori-
al kunde kanske bidra till att ären-
det inte återkom så många gång-
er och memorialet kunde därför 
ibland ha en stark pedagogisk för 
att inte säga uppfostrande karak-
tär. Eftersom Åbom som nämnts 
inte efterlämnat särskilt mycket 
i skrift rörande sin arkitektverk-
samhet, är hans memorialer – ofta 
inledda med orden ”Ödmjukaste 
memorial!” – särskilt värdefulla.77  
Med karakteristisk, prydlig hand-
stil har han fyllt ark efter ark med 
utförliga redogörelser för hur han 
ändrat i den insända ritningen 
och varför (bild 6). Praktiska syn-
punkter på byggnadsarbetet över-
väger, som när han i ett memorial 
ställt till församlingen i Skorped 
i Ångermanland (jfr s. 196), sak-
kunnigt diskuterar olika typer av 
brädfodring.78 Tiden hos byggmästaren Wilelius hade inte varit bort-
kastad. 

Åbom visar i sina memorialer stor omtanke om församlingarnas 
ekonomi och framhåller ofta, när han föreslår en ändring i en ritning, 
att det planerade bygget därigenom inte skulle komma att fördyras, 
nej, kanske rentav bli billigare, argument som förhoppningsvis skulle 
bidra till att församlingen accepterade hans förslag. – En socken hade 
enligt byggningabalken ”byggnadsskyldighet” för sockenkyrkans ny- 
eller ombyggnad och för dess underhåll, men det var dyrt att bygga. 
Visserligen var församlingsborna ålagda att leverera material och utfö-
ra dagsverken, vilket bidrog till att dra ner den faktiska byggnadskost-
naden, men ganska snart brukade det uppstå brist på kontanta medel. 
Kontanterna behövdes bland annat för att betala byggmästaren, som 
skötte det hela på entreprenad och i sin tur anlitade hantverkare och 
andra medhjälpare som också skulle betalas kontant. 

6. Åboms memorial 
för Grevie, 2 januari 
1855. Foto RA. RA, 
ED, konseljhandlingar 
1855-01–17. Åbom 
skriver att han gjort 
ritningens mångsidi-
ga sakristiutbyggnad 
tresidig och tillagt två 
rektangulära fönster 
i linje med den övriga 
kyrkans fast han  
helst velat göra dem 
halvcirkelformade.  
– Församlingen fick 
senare tillstånd att  
göra fönstren rund-
bågiga, men när kyr-
kan förlängdes och 
”vändes” (jfr s. 58) 
gjordes de stickbågi-
ga. Kyrkobyggnader 
1760-1860, I, s. 158. 
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Det var inte heller lätt för alla 
sockenbor att uppfylla kravet på 
dagsverken och körslor. Alterna-
tivet var attfriköpa sig från dags-
verksskyldigheten, men till det 
krävdes reda pengar som kanske 
inte fanns eller som behövdes till 
annat. Männen och dragdjuren  
behövdes dessutom i jordbruket  
under sommaren, och under hö- 
bärgningen utfördes överhuvudta-
get inga byggnadsarbeten. Fakto-
rer som dessa gjorde att ett kyrko-

bygge på Åboms tid kunde bli en ganska utdragen process, men oftast 
var det nog främst problem med finansieringen som bidrog till att ett 
sådant i extrema fall kunde pågå i decennier.79 – Det kan tilläggas, att 
Åboms argument för att hålla fast vid hans ritning inte alltid hjälpte. 
Den kyrka av sten, som han ritat för Tåsjö i Ångermanland, förkastades 
av församlingen eftersom den ansågs bli för dyr. I stället fick man där så 
småningom en träkyrka ritad av Langlet (jfr s. 121). Ett annat exempel är  
Öttum i Västergötland, där man i stället för Åboms ritning valde ett 
billigare alternativ som gjorts upp av byggmästaren-arkitekten Fredrik 
D. Bergström i Ving och Skara.80 

Någon gång kommer Åbom in på estetiska frågor i sina memo-
rialer. Att kyrkan skulle vara ”prydlig” är ett ofta återkommande 
argument; det hörde till tidens språk. Ett annat är kravet på ”regu-
laritet”, det vill säga symmetri.81 När detta senare krav ser ut att ho-
tas är det också enda gångerna Åbom så att säga höjer rösten i skri-
velserna, något som ska beröras längre fram. För det mesta redogör 
han lugnt och sakligt för vilka ändringar han gjort i den insända rit-
ningen, och bara ibland kan man ana en irritation över en försam-
ling som inte accepterat hans förslag. Att han kunde uppleva bygg-
mästarna och församlingar ute i landet som litet väl konservativa, 
framgår av slutraderna i det ovan nämnda memorialet för Skorped:  

Jag har nu sökt beswara de af Församlingen gjorda an-
märkningar, samt får tillägga: det jag tror, att, äfven wid 
Byggnadsföretag, man ej bör söka bibehålla alla gamla 
wedertagna former och idéer, endast för att något nytt, och 
bättre, medför mera besvär och omtanke, i synnerhet då 
det rörer Byggnader af den wigt och wärde som en kyrka.”82  

7. Siljansnäs, Dr. 
Foto förf. 2015. 



   å bo ms k y r k o r  35

Vad som emellertid är säkert är att han aldrig uttryckte sig så nedlåtan-
de om församlingar och sockennämnder som till exempel Bror Emil 
Hildebrand gjorde angående renoveringen av Varnhems klosterkyrka 
(jfr s. 110), där han skrev: ”Vid en i denna fråga okunnig menighets 
rop … kan väl intet afseende fästas” och talar om den ”i arkitektur- 
frågor fullkomligt okunniga församlingen”.83

E x e mpl e t  Si l j a n s n ä s
Siljansnäs i Dalarna (bild 7) är ett bra exempel på hur viktigt det är att 
gå till konseljakterna och ÖIÄ:s arkiv och inte nöja sig med sekundära 
uppgifter i litteraturen.84 I en förteckning i Riksarkivet över ÖIÄ:s 
arkitekter och deras respektive verk hade jag på ett tidigt stadium i 
undersökningen stött på uppgiften att det var Åbom som hade ritat 
Siljansnäs.85 Men då Åbom varken i Bebyggelseregistret – ett nationellt 
informationssystem med information om det byggda kulturarvet som 
har lagts ut av Riksantikvarieämbetet – eller i Sockenkyrkoprojektet 
(se forskningsöversikten) nämndes i samband med Siljansnäs, fick 
saken bero; jag hade dessutom insett att förteckningen i Riksarkivet 
även på andra punkter inte var helt tillförlitlig.86  I Bebyggelseregistret 
var det i stället Ludvig Hawerman,87 en annan av ÖIÄ:s arkitekter, 

som lyftes fram som kyrkans arkitekt, i Sockenkyrkoprojektet dennes 
bror, Johan Adolf Hawerman.88 – Det här var således alldeles i början 
av min undersökning, jag hade ännu inte insett hur svårt det ibland 
kunde vara att avgöra vem som ritat vad i 1800-talets kyrkliga arki-
tektur och inte heller fått klart för mig att både Bebyggelseregistret och 
Sockenkyrkoprojektet främst bygger på publicerad litteratur och inte 
på ny forskning. 

Hur som helst var det först långt senare som jag fick anledning 
att återvända till frågan om Siljansnäs verklige upphovsman och då 
snart kunde konstatera, att det inte kunde röra sig om någon annan än 
Åbom.89 I själva verket förekommer varken Ludvig eller Johan Adolf 
Hawerman i handlingarna rörande Siljansnäs, och det är oklart hur de 
har kommit in i bilden. Det är alltid bara Åboms namn som nämns, 
första gången i ÖIÄ:s protokoll från 5 mars 1867, då Åbom fick i upp-
drag att rita en kyrka för ”Siljansnäs nybildade församling i Leksands 
socken”.90 Denna hans första ritning, som ej bevarats, behandlades vid 
en kyrkostämma i Leksand i juni 1867,91 och i augusti samma år an-
lände ett brev till ÖIÄ, adresserat direkt till Åbom, med kyrkobygg-
nadskommitténs synpunkter. Där låg också en skrivelse till Åbom från 
byggmästaren Björk Anders Jonsson, som senare byggde kyrkan.92 

Åbom gjorde en ny ritning (bild 200), som tillsammans med hans 
memorial och ett kostnadsförslag skickades till byggnadskommittén,93 



 36 å bo ms k y r k o r

och vid en kyrkostämma i Leksand i mars 1868 granskades ”det af 
Arkitekten J. F. Åbom” upprättade kostnadsförslaget.94 Den 16 juni 
samma år förelåg enligt ÖIÄ:s protokoll ”Arkitekten Åboms memorial 
af den 9 dennes med yttrande angående ändringar i ritnings- och kost-
nadsförslag till ny kyrka i Siljansnäs”.95 Vid en konselj i juli fastställ-
des slutligen ritningen av Kungl. Maj:t och det beslöts att den skulle 
sändas till landshövdingen i Kopparbergs län för vidarebefordran till 
församlingen.96 Det kan således inte råda något tvivel om att Åbom 
ritat Siljansnäs och eftersom ritningarna också följdes vid uppförandet 
kan Siljansnäs läggas till listan över Åboms kyrkor. Det innebär också 
att ett av 1800-talets mer betydande kyrkliga byggnadsverk i Dalarna 
har kunnat föras till honom (Siljansnäs behandlas utförligt i kap. 7). 

R i t n i n g a r n a – e t t  k ä l l k r i t i s k t  p r o bl e m
De ovan beskrivna rutinerna vid handläggningen av ärendena har bi-
dragit till att göra materialet i ÖIÄ:s ritningsarkiv i Riksarkivet syn-
nerligen svårtolkat, i varje fall om man vill få svar på frågan, vilken 
arkitekt som ritat vad. Det beror på flera omständigheter, en av dem 
att det mycket sällan är originalritningen som bevarats i Riksarkivet 
– efter att ha kopierats som det beskrevs ovan hade den sänts tillbaka 
till församlingen för att användas vid det stundande bygget. Det man 
får fram när man beställer en ritning ur ÖIÄ:s arkiv är därför i nio 
fall av tio en kopia. En sådan utmärks bland annat av ett för det mesta 
enklare utförande och av att den oftast är ytterst litet laverad eller inte 
alls.97 Något annat utmärkande för en kopia är att påskriften i övre 
högra hörnet ”I nåder gillad” saknar kungens signatur, den kan istället 
vara undertecknad av överintendenten eller inte alls (se t.ex. bild 10). 
Dessutom brukar det oftast stå på ritningen att det rör sig om en kopia 
och ofta har någon också med sin signatur intygat, att den är gjord i 
överensstämmelse med originalet. Så långt är allt klart. Men hur vet vi 
att den, som på så sätt har vidimerat kopian, också är den som gjort ko-
pian? Det skulle lika gärna, som Krister Malmström har påpekat, kun-
na vara en annan arkitekt vid ämbetsverket som intygar åt en kollega.98 
Och vem har i så fall gjort originalritningen? – Av min genomgång av 
ÖIÄ:s protokoll framgår emellertid tydligt att huvudregeln var att den 
arkitekt som gjort upp ritningen också gjorde kopian. För så gott som 
varje ritningsärende som Åbom hanterat står det nämligen i protokol-
let att ritningen ”remitteras till Åbom för ritningens kopierande”. Jag 
vill också erinra om de ovan citerade raderna angående Åboms ritning 
till en ny orgel i Salem, enligt vilka den fick skickas tillbaka till för-
samlingen först sedan Åbom kopierat den (jfr s. 22).
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Men detta verkar som sagt ha varit huvudregeln. Det tycks dock, av 
det bevarade ritningsmaterialet att döma, ha funnits tillfällen då den-
na av olika anledningar – en kollegas bortovaro, någon annans höga 
arbetsbelastning – inte kunnat följas, och i stället för den ansvarige ar-
kitekten har någon annan satts att kopiera ritningen. Men även kring 
detta fanns det tydligen rutiner. I det fall kopian utfördes av någon 
annan, skulle det anges på denna, det framgår till exempel av bild 38, 
en kopia av Åboms ritning från 1845 till Kristinehamn vilken Åbom 
har intygat är gjord i överensstämmelse med originalet. Dock är kopi-
an inte utförd av honom själv, utan enligt en påskrift längst ner i högra 
hörnet är den gjord av Carl Otto Palmborg. Att det inte är Åbom som 
kopierat sin egen ritning framgår emellertid tydligt även utan denna 
upplysning. Kopian är utförd i form av en torr linjeritning, medan 
Åboms kopior av sina ritningar från samma tid är lika fint laverade 
som originalen, vilket bland annat framgår av hans kopia från 1846 av 
ritningen till Åsele i Lappland (bild 10) liksom av den från samma år 
till Ledberg i Östergötland (bild 56). 

Längre fram i perioden inträder dock en förenkling av många ru-
tiner, däribland dem kring kopierandet. Det anges inte alltid att det 
är en kopia, som till exempel kopian av Åboms ritning till Bankeryd 
från 1857 (bild 12). Den har alla kopians kännetecken (svag lavering, 
avsaknad av kunglig signatur), ändå saknas den sedvanliga uppgiften 
om att den gjorts i överensstämmelse med originalet; vad vi har är bara 
Åboms signatur i nedre högra hörnet. Även en kopia daterad 1853 av 
Åboms ritning till Råneå (bild 13) saknar vidimering. 

Som det påpekats ovan, upplyser ämbetets protokoll alltid om vem 
bland arkitekterna som tilldelats ett visst ärende, men det borgar inte 
alltid för att den slutliga ritningen också gjordes av denne, ärenden 
kunde som framgår av redogörelserna för Åseles kyrkas historia res-
pektive Råneås här nedan ”vandra” mellan de olika arkitekterna.99 I 
det följande kommer fler exempel på detta förfarande att dyka upp, 
som ett vittnesbörd om den prestigelösa verksamheten vid ÖIÄ, vil-
ken Cathrine Mellander särskilt framhåller i sin avhandling om sagda 
ämbetsverk100 och som bekräftas av min undersökning. 

Om frågan vidgas till att gälla efter vems ritningar en viss kyrka till 
slut uppfördes, blir den ännu svårare att besvara. Det kan visserligen 
stå i ÖIÄ:s protokoll att Åbom fått just detta kyrkobyggnadsärende 
om hand och det kan även finnas en ritning i ÖIÄ:s ritningsarkiv, 
signerad Åbom, till sagda kyrka. Kyrkan kan till och med ha uppförts 
efter den ritningen men det behöver ändå inte betyda att den automa-
tiskt kan föras till ”Åbomkyrkorna”. Först måste undersökas om Åbom 
som underlag haft en ritning utförd av en byggmästare och hur mycket 
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han in så fall ändrat i den, och ofta har det sedan visat sig att Åbom, 
som det står på flera ställen i memorialerna, endast gjort ”obetydli-
ga förändringar” i en byggmästarritning. Som exempel kan nämnas  
Högerud i Värmland som tillskrivits Åbom,101 medan det enda han 
gjort i den anonyme byggmästarens ritning är enligt memorialet att han  
”sökt ge portomfattningar, tornlister, ljudöppningar med flera obetyd-
liga detaljer en bättre och prydligare form”.102 Att en ritning i hög grad 
byggde på en byggmästarritning var således inget han ville dölja men 
han satte ändå sitt namn på den nya ritningen; det var en rutin som 
man följde vid ÖIÄ men som har lett till många felaktiga attributioner 
och låtit Åbom stå som arkitekten bakom en lång rad kyrkor, vilka 
i själva verket ritats av den byggmästare som församlingen anlitat.103 
Huvuddragen i ritningen kan också ha gjorts av annan av arkitekterna 
vid ÖIÄ, som fallet var med Åsele som diskuteras här nedan.    

Å s e l e ,  Ba n k e r y d o c h R å n e å 
Med hjälp av tillkomstprocesserna för Åsele i Lappland och Bankeryd 
i Småland vill jag ytterligare problematisera frågan om en kyrkas verk-
liga upphovsman och närmare förklara, hur jag resonerat inför urvalet 
av ”Åbomkyrkor”. När det gäller Råneå i Norrbotten, som verkligen 
är en ”Åbomkyrka”, handlar det i stället om hur det kan gå om man 
enbart förlitar sig på källorna och inte tittar på det färdiga verket. 

Den stora stenkyrkan i Åsele (bild 8), som uppfördes 1847–1852 
och som kallats ”sin tids märkligaste kyrka i Lappland”,104 står nästan 

        
8. Åsele, La. Till 
vänster ligger den 
gamla kyrkan som 
togs ur bruk när 
den nya stod färdig 
1852. Vykort efter 
akvarell i Väster-
bottens museum, 
Umeå.
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alltid med Åbom som upphovs-
man i kyrkobeskrivningar, över-
sikter etcetera,105 men på grundval 
av mina tidigare nämnda krite-
rier kan jag inte räkna Åsele till 
”Åbomkyrkorna”. Anledningen 
är att den första ritningen till kyr-
kan gjordes av Carl Gustaf Blom 
Carlsson vid ÖIÄ, medan Åboms 
ritning till Åsele – och efter vil-
ken kyrkan byggdes – endast var 
en bearbetning av den som Blom 
Carlsson hade upprättat. Att den-
ne gjorde den första ritningen till 
Åsele behöver man dock inte gå till handlingarna i ärendet för att få 
veta, det står till exempel i del 3 av Kyrkobyggnader 1760–1860 från 
1993 som på framsidan har en bild av Åseles interiör. I bildtexten 
sägs visserligen att Åsele uppfördes ”efter ritningar av Johan Fredrik 
Åbom”,106 men i en artikel i samma volym påpekar Barbro Flodin att 
den första ritningen hade utförts av Blom Carlsson.107 Ingrid Sjöström 
är ännu mer tydlig i en uppsats i del 4 av Kyrkobyggnader 1760–1860, 
publicerad 1998, där hon skriver att Åsele uppfördes ”efter ritningar av 
Carl Gustaf Blom Carlsson, delvis omarbetade av Åbom.”108 

Någon kanske invänder att också Åboms ritning till Hamrånge i 
Gästrikland, som av mig räknas som en ”Åbomkyrka”, baserades på en 
annan arkitekts ritning (jfr s. 217). Men medan Åboms bearbetning av 
Setterbergs ritning till Hamrånge resulterade i en närapå fullständig 
förändring av densamma, behöll han i sin ritning till Åsele huvud- 
dragen, framför allt Blom Carlssons planlösning, som var det som gav 
kyrkan dess mycket speciella karaktär (bild 9).109 Blom Carlsson hade 
nämligen ritat den i form av en basilika, en byggnad, där mittskeppet 
reser sig högre än sidoskeppen med fönster i mittskeppets upphöjda 
väggpartier, det så kallade klerestoriet. Typen, ytterst från romersk 
tid, hade varit särskilt populär under gotiken; många av de stora ka-
tedralerna i Europa utgörs av basilikor.110 I Sverige finns ett fåtal så-
dana från tidigmodern tid: Genarp i Skåne, 1593, Habo i Västergöt-
land, ombyggd från korskyrka till basilika 1723, och Fredrikskyrkan 
i Karlskrona, 1758.111 Åsele var den första basilikan som byggdes på 
1800-talet.112

Men Åseles basilikala form kom således inte från Åbom utan var 
helt och hållet Blom Carlssons.113 Åboms bidrag bestod i att han för-
såg långhuset med sju fönsteraxlar i stället för tre, gav tornet en an-

9. Åsele, La. Ritning 
till kyrkan, 1846. 
Gustaf Blom Carls-
son. Foto RA.   
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nan utformning och gjorde den  
dekorativa fasadutsmyckningen  
mer medeltidsinspirerad med en  
rundbågsfris under taklisten och  
på tornet (bild 10). Den uteslöts 
dock när kyrkan byggdes med-
an Åboms förslag följdes ganska 
troget vad gällde interiören (bild 
11).114

En annan kyrka som enligt 
min mening inte heller kan räknas 
till ”Åbomkyrkorna” är Bankeryd  
i Småland. Det är visserligen 
riktigt att den, som det står i 
bland annat Bebyggelseregistret,115 
byggdes efter Åboms ritningar 
men dessa var starkt påverka-
de av församlingens önskemål 
och han fick dessutom i efter-
hand ändra i ritningarna i enlig-
het med dem. Önskemålen, som 

kom ÖIÄ tillhanda i oktober 1856, gick ut på att kyrkan skul-
le ha torn, vara cirka 60 alnar lång, 27 à 28 alnar bred och med  
”3ne gångar efter tidens sed”; man ville alltså ha en långhuskyrka 
med gångar på sidorna. Den skulle vidare ha ingångar i väster och 
söder, fönstren skulle vara så stora att de gav tillräckligt ljus och sakri- 
stian skulle ligga på norra sidan med särskild utgång. Det skulle finnas 
en läktare, så ”att ett orgelverk der i framtiden kan uppsättas.”116 

När Åboms – nu försvunna – ritning var färdig skickades den till 
Bankeryd, där sockenstämman, efter att ha tagit den ”noga i ögonsik-
te”, besviket konstaterade att den inte blivit helt som man önskat och 
att den därför måste ändras.117 Av de ändringar som föreslogs framgår 

att Åbom hade förlagt sakristian 
till en (troligen tresidig, jfr ned-
an) utbyggnad i öster, med två in-
gångar innanför altarringen, men 
församlingen ville inte ha den där 
och upprepade sin önskan att den 
borde finnas på norra sidan med-
an ”östra väggen” borde få en 
rund form, med ett fönster på var-
dera sidan om altaret. Prediksto-

10. Åsele, La. 
Ritning till kyrkan, 
1846. Åbom. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
 

11. Åsele, La. 
Interiör. Foto Lars 
Dahlstedt, ca. 1900. 
ATA. 
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len, som i Åboms ritning tycks ha 
varit placerad ganska långt fram i 
kyrkan, ville man ha flyttad läng-
re bort från altaret, ”eller invid 
3dje fönsterluften”, det vill säga 
tredje fönstret, så att predikan-
ten skulle kunna höras över hela 
kyrkan. Kyrkorummet borde i sin 
tur utvidgas, för att få lika längd 
och bredd inom murarna som den 
hade på ritningen med murarna 
inberäknade. Slutligen framförde 
man en önskan att tornet skulle få 
samma form som tornet på Ban-
keryds moderkyrka Järstorp, vil-
ket ansågs vara mer varaktigt och lättare att underhålla.118 – Järstorps 
torn, som ritats av Axel Nyström, avslutas med en låg fyrsidig huv, på 
vilken står en låg lanternin, krönt av en liten spira.119

I december 1857 hade Åbom en ny ritning färdig (bild 12). Det 
märkliga med den var att sakristian låg i en utbyggnad i norr, mitt 
emot portalen på södra långsidan. Han, som i den första ritningen 
hade vägrat tillmötesgå församlingens önskan om en sådan placering, 
hade nu således givit efter – överraskande eftersom ÖIÄ förespråka-
de sakristior i öster (se vidare, s. 159 f.) – och flyttat den till norra  
sidan, bakom predikstolen, som också hade flyttats och som i enlighet 
med församlingens önskan satts mitt för tredje fönstret, innebärande 
att den hamnat mitt för sakristian. Kyrkan hade dessutom enligt me-
morialet utvidgats och den inre delen av utbyggnaden för koret, den 
som församlingen kallade ”östra väggen”, hade han givit den önskade 
halvrunda formen samt ett fönster på vardera sidan om altaret. Bara i 
frågan om tornet hade han inte ändrat sig; enligt memorialet kvarstod 
det oförändrat från den första ritningen.120 Därför liknar tornet inte 
heller Järstorps, utan det avslutas av ett korstak – två korsande sadeltak 
med gavlar åt alla sidorna – vilket i sin mitt har en hög, genombruten 
lanternin, krönt av en hög, spetsig spira.121

Ett sista exempel på komplexiteten i mitt material är turerna kring 
den stora träkyrkan i Råneå i Norrbotten, som invigdes 1857. Den 
har alltsedan byggnadstiden tillskrivits Åbom men hade jag följt till-
komstprocessen, som den skildras i konseljhandlingarna, och dess-
utom enbart studerat ritningarna hade jag riskerat att felaktigt upp-
ge Åboms kollega vid ÖIÄ, den i samband med Siljansnäs nämnde  
Ludvig Hawerman, som Råneås arkitekt. 

12. Bankeryd, Sm. 
Ritning till kyrkan, 
1857. Åbom. Kopia 
signerad Åbom. 
Foto RA.     
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Redan på 1790-talet hade det varit 
tal om att ersätta det gamla kapel-
let från 1640-talet i Råneå med ett 
nytt, men trots det dröjde det till 
i december 1850 innan socken-
nämnden fattade ett beslut om ett 
nybygge. Detta skulle, liksom det 
gamla, vara av trä. Sedan dröjde 
det ytterligare halvtannat år inn-
an en ansökan om att få bygga en  
kyrka av trä kom in till ÖIÄ.122 

Uppdraget att rita den nya 
kyrkan gick till Åbom, som hade  
en ritning färdig i augusti 1853.123  
Den visade en så kallad tvärhus- 
kyrka (om tvärhuskyrkor, se  vidare  
s. 142) där långhuset var  tvärställt  
till tornet på södra långhusvägen. 
Ingången var i tornet medan koret 
var inrättat mitt emot ingången, 
på den norra långhusväggen (bild 
13).124 Det skulle finnas läktare 
både på kortsidorna och på lång-
sidorna, på norra långsidan på 

ömse sidor om koret (dessa byggdes aldrig). Läktarna skulle uppbäras 
av kolonner, som i två rader skulle dela in kyrkorummet i mittskepp 
respektive sidoskepp. Mittskeppet skulle täckas av ett tredingstak, ett i 
tre plana ytor brutet innertak, direkt fäst mot takstolarna,125 och höja 
sig över sidoskeppen som i en basilika (jfr s. 156 f.). 

Församlingen godkände ritningen utan invändningar och den fast-
ställdes sedan i konselj i januari 1854. När grunden lades hösten 1855 
gjordes emellertid byggnaden 10 alnar längre än på ritningen. Även 
tornets yta ökades av byggmästaren och i början av 1856 inkom till 
ÖIÄ en begäran om att i efterhand få göra motsvarande ändringar i 
den fastställda ritningen.126 Man ville även sätta predikstolen ovanför 
altaret, det skulle således bli en så kallad altarpredikstol (om sådana, se 
vidare s. 174), men när ärendet togs upp vid ett sammanträde i ÖIÄ i 
april 1856 var Åbom inte närvarande på grund av sjukdom.127 Uppdra-
get att utarbeta en ny ritning gick till Ludvig Hawerman, som gjorde 
en ritning baserad på de nya måtten, dock utan att tillmötesgå för-
samlingens önskemål om en altarpredikstol.128 Som framgår av både 
Hawermans ritning (bild 14) och memorial hade han däremot företa-

13. Råneå, Nb. 
Ritning till kyrkan, 
1853.  Åbom. Kopia 
signerad Åbom. 
Foto RA. 
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git en rad ändringar i Åboms rit-
ning. Han hade ändrat fönstrens 
form från spetsiga till rakslutna, 
enligt memorialet för att ”mer 
dager skulle erhållas på läktaren” 
och väggarna förstärkas.129 Han 
hade också givit tornet en annan 
utformning: i stället för Åboms 
höga och smala lanternin med ett 
korstak (som i ovan nämnda Ban-
keryd) krönt av en spetsig spira, 
hade han satt en åttkantig spira 
direkt på tornkroppen. Även ljud-
öppningarnas utformning hade 
ändrats och portalen hade fått en 
spetsig gavel i stället för Åboms 
rakslutna. 

Hawermans ritning skickades 
till Råneå, där sockenstämman för-
klarade sig vara ”tacksamt förnöj-
de” med den,130 och den godkändes 
senare i konselj. – Hade jag stannat 
där, hade det varit naturligt att föra Råneå till Hawerman och stryka 
den från listan över Åboms kyrkor. Men när jag gick vidare och jämför-
de den färdiga kyrkan med Åboms förslag kunde jag snabbt konstatera 
att det var det och inte Hawermans som byggmästaren Johan Petter  
Rönnberg hade följt när han färdigställde Råneå sommaren 1856   
(bild 15, bild 106).131 Fönsteröppningarna hade exempelvis gjorts spets-
bågiga som på Åboms ritning, men den största skillnaden gentemot 
Hawermans fanns i tornet, som var helt och hållet Åboms. Något som  
däremot fanns varken på den 
enes eller den andres ritning var  
altarpredikstolen på norra långväg-
gen – den hade blivit uppförd trots  
att ÖIÄ hade motsatt sig den (om 
altarpredikstolen, som nedtogs  
1957, se vidare s. 143).

Med exemplen ovan, Åsele, 
Bankeryd och Råneå och tidigare 
Siljansnäs har jag velat understry-
ka vikten av att noggrant studera 
samtliga handlingar, inklusive 

14. Råneå, Nb. 
Ritning till kyrkan, 
1856. Ludvig 
Hawerman. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA. 

15. Råneå, Nb. Foto 
Berthel Berthelson, 
1939. ATA. 
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ritningarna, i det enskilda ärendet och vidare att också, för att till 
fullo kunna förstå hela byggnadsprocessen, ta hänsyn till den färdiga 
byggnaden. Denna bok har därmed också kommit att bli en studie 
över 1800-talets kyrkobyggande och den långvariga och komplicerade 
process det ofta handlade om. 

Bok e n s  d i s po s i t i on
Efter den bakgrund som ges i kapitel 1 ägnas första delen av kapitel 
2 åt Åboms kyrkliga uppdrag under de första två åren vid ÖIÄ, 1838 
och 1839, medan andra delen av kapitlet behandlar hans tre större 
konflikter med Carl Georg Brunius, den självlärde arkitekten och pro-
fessorn i grekiska i Lund. Två av dessa gällde ritningar till nya kyrkor, 
utöver den redan nämnda Kristinehamn i Värmland också Svedala 
i Skåne. Eftersom båda inträffade under 1840-talets första hälft och 
således ganska nära tiden för hans första uppdrag vid ÖIÄ, behandlas 
de här, följda av en redogörelse för en skriftväxling från 1844 mel-
lan Åbom och Brunius angående utformningen av en ny predikstol 
i Halmstads S:t Nikolai kyrka. Det är en fråga som kan tyckas ligga 
utanför ämnet för boken men skriftväxlingen, tillsammans med deras 
respektive ritningar till predikstolen, utgör principiellt viktiga doku-
ment för min framställning eftersom de tydligt visar hur olika Åbom 
– och i en förlängning ÖIÄ – och Brunius såg på uppgiften att rita 
något för ett medeltida kyrkorum; Brunius läxar i sin skrivelse dessut-
om bokstavligen upp Åbom för hans okunnighet i frågan. Vi får också 
veta mycket om språkbruket på deras tid. Sammantaget gör detta att 
avsnittet om Halmstads predikstol, i vilket också Åboms predikstolar 
för två andra kyrkor från medeltiden – Rättvik i Dalarna och Skara 
domkyrka – diskuteras, bildar en naturlig övergång till kapitel 3, som 
handlar om Åboms förhållningssätt gentemot medeltidsstilarna. 

Kapitel 4 belyser hur Åbom löste restaureringsuppdragen gällan-
de några äldre kyrkobyggnader, de antikvariskt värdefulla, medeltida 
kyrkorna i Floda i Södermanland och i Östra Stenby i Östergötland, 
som också ståtade med ett högt och märkligt 1700-talstorn, Varnhems 
klosterkyrka samt domkyrkorna i Skara och i Kalmar, där han också 
kom att arbeta med den planerade nya slottskyrkan i Kalmar slott.

Kapitel 5, som är det längsta i boken och som får betraktas som det 
mest centrala, bygger på min analys av några återkommande teman i 
skriftväxlingen mellan ÖIÄ och församlingarna. Dit hör materialva-
let – trä eller sten? – liksom frågan om materialet ska redovisas i den 
slutliga byggnaden, en fråga som fördjupas i avsnittet ”Intet skall synas 
vara vad det icke är”. Planlösningen är också något som diskuteras 
ofta i handlingarna och inbegriper såväl korets som sakristians place-
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ring och utformning, vilka därför ägnas särskilda avsnitt. I samband 
med koret behandlas altarpredikstolen, en kombination av altare och 
predikstol som ofta önskades av församlingarna men som ÖIÄ ville 
undvika. Kapitlet avslutas med ett urval av de torn som Åbom ritade. 

I kapitel 6 diskuteras problemet med församlingar och byggmästare 
som vägrade följa den av Kungl. Maj:t fastställda ritningen, förtydligat 
med några nedslag i, ur ÖIÄ:s synvinkel, särskilt besvärliga fall. Kapi-
tel 7 är en fördjupad presentation av de tre kyrkor, vilka jag anser vara 
Åboms mest helgjutna kyrkobyggnadsprojekt, Hamrånge, Njurunda 
och Siljansnäs. Det följs av en slutsummering i kapitel 8, uppdelad i 
två avsnitt. I det ena står ÖIÄ som organisation och aktör i det kyrko-
byggande 1800-talet i centrum, och jag diskuterar bland annat arbets-
gången och ärendenas fördelning mellan de där verksamma arkitekter-
na.  I slutsummeringens andra del dras trådarna från undersökningen 
samman i ett försök att ”ringa in” Åbom som kyrkoarkitekt. Men på 
grund av det faktum, att det är mycket få kyrkor som verkligen har 
uppförts efter hans självständigt gjorda ritningar, har detta avsnitt i 
hög grad utgått från hans memorialer, vilka ofta innehåller långa ut-
läggningar om olika detaljer i en kyrkobyggnad, deras konstruktion 
och material. – I själva verket var det till slut bara i de tre kyrkor, som 
presenteras i kapitel 7 och som avslutar summeringen, där han kunde 
arbeta mer självständigt och där vi får se prov på hans verkliga kapaci-
tet som kyrkoarkitekt. 
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Ritning till Ölmevalla kyrka, Ha, 1841. Kyrkan, som aldrig byggdes, ritades av Åbom utan föregående byggmästarrit-
ning på begäran av riksdagsmannen Olof Lagerbäck, som tillskrivit ÖIÄ på uppdrag av häradshövdingen Holmertz, 
som ville låta riva den gamla kyrkan. Då detta skett utan församlingens vetskap och man också var emot en riv-
ning, skickades ritningen tillbaka till Stockholm. – 1885 byggdes en ny kyrka i Ölmevalla efter ritningar av Adrian C. 
Peterson och Ernst Jacobsson. Se vidare s. 84, 171-173. Foto RA.
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K A PI T E L 2 . 

DE FÖRSTA ÅRENS  
UPPDRAG

När Åbom 1838 började vid ÖIÄ kom han rakt in i den intensiva 
om- och nybyggnadsverksamheten på kyrkornas område som hade in-
letts i början av århundradet. Man var nu inne i en särskilt expansiv 
period och ämbetsverket formligen överhopades med förfrågningar 
om granskningar av ritningar till om- eller nybyggnader av kyrkor. 
Det är därför inte särskilt förvånande att de allra flesta ärenden som 
överläts på den unge arkitekten under de första åren rörde just kyrkor, 
och eftersom dessa ärenden på ett intressant sätt kom att tangera eller 
förebåda de frågeställningar och problem han senare skulle möta, kan 
det vara skäl att studera dem närmare. 

Åboms första uppgifter var dock ganska enkla. Den allra första, som 
han fick den 19 juni 1838 – fyra dagar efter att han blivit antagen 
som extra ordinarie konduktör – gällde att granska en ritning till en 
orgelfasad för Toresunds kyrka i Södermanland, och ett par veckor 
senare granskningen av ritningarna till en ombyggnad av Raus kyrka 
i Skåne.132 Som framgår av ÖIÄ:s diarium för 1838, åstadkom Åbom 
i båda fallen snabbt nya ritningar men begärde därefter nästan omgå-
ende tjänstledighet, antagligen för att under återstoden av sommaren 
göra sin sista lärlingstid hos byggmästaren Wilelius. Han var tjänstle-
dig även större delen av hösten, kanske för att på plats övervaka den 
av honom själv projekterade ombyggnaden av Jan Frödings herrgård 
Alster utanför Karlstad (jfr s. 19), men handlingarna för Toresund och 
Raus visar att han i varje fall då och då var tillbaka på ämbetsverket. 
Han hade dock inga fler uppdrag under 1838. 

Under 1839, Åboms andra år vid ÖIÄ, hade han fler och litet mer 
varierade uppdrag men fortfarande i huvudsak kyrkliga, däribland ett 
som gällde uppförandet av en helt ny kyrka, Korsberga i Småland. 
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Ett par av hans ärenden var dock profana, det första en utvidgning 
av länshäktet i Gävle. Räkningen för den månadslånga resa han gjor-
de i augusti i samband med uppdraget visar, att han också hade pas-
sat på att besiktiga länsfängelset i Örebro och Örebro slott för ÖIÄ:s 
räkning.133 I slutet av september 1839 lämnade han in ritningen till 
Önnestad och tycks därefter ha begivit sig till Karlstad för att arbeta 
med Alster.134 Där befann han sig i varje fall i november det året när 
han fick i uppdrag av ÖIÄ att rita stadens nya sjukhus.135 Det, och 
flera privata uppdrag skulle hålla honom kvar i Karlstad under långa 
perioder de närmaste åren,136 en omständighet som förklarar varför 
hans ämbetsärenden även 1840 och 1841 blev ganska få, i synnerhet 
under 1840 då han bara hade tre ärenden och dessutom ganska enkla 
sådana: orgelfasader till Bredared, Västergötland, Brösarp, Skåne, och 
Visnum, Värmland.137 

1841 blev Åbom utnämnd till länsarkitekt i Värmland.138 Våren 
1841 hade han tre ärenden men av litet mer komplicerad art än de 
han haft tidigare, att granska ritningarna till ombyggnaden av Lösen, 
Blekinge och till nya kyrkor i Vårvik, Dalsland och i Skorped, Ånger-
manland.139 Samtliga dessa ärenden behandlas längre fram i texten. På 
hösten 1841 fick han uppdraget att rita en ny kyrka i Kristinehamn i 
Värmland, för vilket det redogörs nedan i avsnittet om Åboms kontro-
verser med Carl Georg Brunius. 

UPPDRAG ÅREN 1838 OCH 1839

Or g e l  t i l l  To r e s u nd ,  Sö d er ma n l a nd  
Åboms allra första uppdrag vid ÖIÄ, som han fick den 19 juni 1838, 
blev således att granska en ritning till en orgelfasad för Toresunds kyrka 
i Södermanland. Ritningen, som utförts av orgelbyggare Johan August 
Josefsson i Stockholm,140 saknas i ÖIÄ:s arkiv medan Åboms – han 
gjorde två – finns kvar.141 Då orgelbyggarens är borta, går det inte att 
avgöra vad Åbom ändrat eller tillagt, men redan här finns den exakt-
het och samtidigt konstnärlighet, som skulle utmärka många av hans 
ritningar längre fram. De två ritningarna är nästan identiska,  båda 
omsorgsfullt färglagda med fint tecknade detaljer och skuggor och 
gjorda ur ett tänkt frontalt perspektiv, varför orgelläktarens bröstning 
nästan helt skymmer orgelns nedersta register. Nästa register, med de 
stora orgelpiporna, är tredelat, mittpartiet med en arkivolt omramad 
av pilastrar med förgyllda kapitäl, sidopartierna med arkitraver. Ytterst 
är orgelpiporna på båda sidor samlade till hängtorn, som upptill avslu-
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tas av förgyllda harpor. För blotta 
ögat är det egentligen endast de 
tre bevingade keruberna på den 
först gjorda ritningen men vilka 
saknas på den senare ritningen, 
som skiljer dem åt (bild 16). 

På ritningen står antecknat: 
”OBS. Denna ritning är omarbe-
tad och annan ritning … är under 
ställd till nådig prövning, den 16 
nov. 1838”. 

Det första förslaget godkändes 
dock inte av församlingen, och i 
november 1838 lämnade Åbom 
in en ny, något förenklad version. 
Enligt memorialet har församling-
en haft vissa önskemål som han 
försökt tillgodose, bland annat 
har han flyttat orgeln litet längre 
bak på läktaren och ordnat så att 
det blir gott om plats för en sång-
kör.142 En jämförelse ritningarna 
emellan visar att han också tagit 
bort keruberna och några dekorativa ornament i ramverket, i övrigt 
är själva orgelfasaden oförändrad. Mitt fram på orgelläktaren har han 
tillagt en förgylld lagerkrans. Denna gång godkändes ritningen och 
orgeln, som ännu är i bruk, byggdes i enlighet med den.

Ut v i d g n i n g e n a v  R a u s ,  Sk å n e
Åboms andra ärende, som han fick några veckor senare, den 10 juli, 
var något större och gällde en utvidgning av Raus i Skåne.143 Det är 
signifikativt att hans första uppdrag av den arten rörde en Skånekyrka; 
den kyrkliga ombyggnadsvågen hade inletts i Skåne, där man haft 
en särskilt snabb befolkningsökning. Enligt Siegrun Fernlunds un-
dersökning hade ett femtiotal kyrkor utvidgats redan under perioden 
1740–1799.144  Den vanligaste utvidgningsmetoden var med tillägg av 
korsarmar.145  

Raus är en till sin kärna romansk, enskeppig byggnad med ett sma-
lare och längre kor med en halvrund avslutning i öster, en så kallad 
absid. Den hade troligen haft ett västtorn en gång i tiden, vilket dock 
hade nedrivits i slutet av 1400-talet för att möjliggöra en förlängning 
åt väster. Samtidigt tillkom det ännu bevarade, tornlösa västpartiet.146 

16. Toresund, Sö. 
Ritning till orgelfa-
sad. Åbom, 1838. 
Original. Foto RA.
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Ingången var genom ett vapenhus 
i söder (bild 17). År 1800 upprät-
tade murmästaren M. Rosendahl 
i Helsingborg ett förslag till ut-
vidgning genom en tillbyggnad 
på norra sidan, men den gången 
lät sig församlingen nöja med en 
läktare.147 Byggmästaren Lars J. 
Ljunggren i Trelleborg lade 1833 
fram ett nytt förslag, enligt vilket 

Rosendahls föreslagna tillbyggnad i norr skulle göras större och förut-
om sittplatserna på golvnivå innehålla en läktare över hela sin yta, men 
också Ljunggrens förslag lämnades utan avseende.148

Församlingen vände sig nu till murmästaren Sven P. Bergh i Äng-
elholm.149 Den lösning han föreslog var mycket radikal: kyrkans 
grundplan med smalare och längre kor i öster skulle omvandlas till en  
T-formad sal som till det yttre formade en latinsk korsplan (se vida-
re s. 150 f.), vilket skulle ske genom att absiden skulle rivas och ett 
tvärskepp byggas i rät vinkel mot långhuset (bild 18). Koret skulle 

anordnas mitt på tvärskeppets 
östra långvägg, framför en kva-
dratisk utbyggnad för sakristian, 
som skulle få en egen ingång ut-
ifrån.150 Vidare skulle vapenhuset 
rivas och södra ingången ersättas 
av ett fönster – kvadratiskt som de 
övriga i långhuset medan fönstren 
i det tillbyggda tvärskeppet och 
sakristian skulle bli rundbågiga 
– och en ny huvudingång upptas  
i västra gaveln. De förefintliga 
tegelvalven skulle rivas och er-
sättas av tunnvalv av trä både i 
tvärskepp och långhus. Prediksto-
len skulle sättas i hörnet av södra 
långskeppsväggen och tvärskep-
pet. – Förutom att det av Bergh 
föreslagna utvidgningssättet var 
både billigare och enklare att ge-
nomföra än den tillbyggnad av en 
eller två korsarmar, som annars 
var den vanligaste metoden, inne-

17. Raus, Sk. Före 
ombyggnaden. 
Uppmätning gjord 
av byggmästaren 
Lars J. Ljunggren. 
Foto RA.

18. Raus, Sk. 
Ombyggnadsritning, 
1839. Murmästaren 
Sven P. Bergh. Foto 
RA.
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bar det också att sikten mot predikstolen blev god från alla håll, och 
bland annat med motiveringen att ”både altare och predikstol synas 
från alla platser”, godkände sockenstämman i Raus Berghs ritning och 
skickade den för granskning till ÖIÄ,151 där den således hamnade på 
Åboms bord. 

Den ritning som Åbom gjorde på basis av Berghs ritning innehöll 
inte många ändringar (bild 19): sakristian hade fått samma bredd som 
långhuset, enligt Åboms memorial för att få ”större regularitet”, och 
de kvadratiska fönstren hade er-
satts med välvda, ”såsom här mer 
passande”. De hos Bergh något 
tryckta trätunnvalven hade för-
ändrats till en fullständig halv-
cirkel. I beskrivningen av kyrkan 
i Sveriges kyrkor påpekar Torsten 
Mårtensson att takfallet därige-
nom avsevärt sänktes, något som 
gav korsarmarna de låga gavelfält 
vilka ”går så väl samman med 
den nyantik, vilken vid denna tid 
ännu präglade den unge arkitek-
tens byggnadsritningar”.152 I sam-
klang med detta var portalerna i 
Åboms ritning utformade med  
lisener, kraftigt profilerade ge-
simser och stora, halvrunda över- 
fönster. 

I Berghs ritning fanns inget som 
visade hur korpartiet var tänkt  
att utformas. På Åboms ritning 
fanns däremot ett detaljerat förslag för koret, i vilket altaret, prytt med 
ett kors med svepning, skulle inrymmas i en hög, rundbågig nisch i 
skiljemuren mot sakristian. Nischens rundbåge hade dekorerats med 
nedsänkta kassetter och på ömse sidor om altaret leder rakslutna in-
gångar till sakristian. 

Församlingen godkände ritningen och utvidgningen påbörjades 
1840 men avslutades först 1843 på grund av klagomål över bristfälligt 
arbete.153 Då hade man i flera avseenden frångått Åboms förslag, bland 
annat hade endast tvärskeppet försetts med trätunnvalv medan lång-
huset hade fått behålla både sina medeltida valv och sin takresning. 
Eftersom yttertaket till nybyggnaden anslöts till det redan befintliga 
taket över långhuset, fick ”Nykyrkan”, som den kom att kallas, på 

19. Raus, Sk. 
Ombyggnadsritning, 
1839. Åbom. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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så sätt ett betydligt brantare takfall än Åbom av-
sett.154 I frågan om altaranordningen följdes dock 
Åboms förslag även om det dröjde till 1852 innan 
ett enkelt, marmorerat träkors med krans ställdes 
på altaret.155

Ny k y r k a i  K o r s be r g a ,  Små l a n d
Nästa större uppdrag vid ÖIÄ fick Åbom i början 
av februari 1839. Från församlingen i Korsberga i 
Småland hade inkommit en begäran om gransk-
ning av en ritning till en ny kyrka av sten, som 
skulle ersätta socknens gamla fallfärdiga stenkyr-
ka från 1500-talet; en ritning av länsbyggmästa-
ren Carl Robert Palmér i Jönköping hade bifogats 
(bild 20).156 När Åbom nu sattes att granska rit-
ningen var det första gången han fick ett ärende 

som gällde en helt ny kyrkobyggnad. Det var också första gången han 
hade att göra med länsbyggmästare Palmér. 

Palmérs ritning visade en långhuskyrka av typen salkyrka (jfr s. 
137) med en rak koravslutning i öster157 och sakristian i en med lång-
huset nästan fullbred halvrund utbyggnad bakom koret. Sakristian, 
som hade tre höga fönster, skulle avskiljas från koret av en vägg. Mitt 
på väggen skulle finnas en svagt rundad nisch för altaret, omgiven av 
dörrarna till sakristian, och på altaret skulle stå ett kors med svep-
ning. Byggnadens fasad skulle lämnas utan inramningar kring de 
rundbågiga fönsteröppningarna medan portalerna på södra och norra 
långsidorna skulle markeras av omfattningar i klassicerande stil med 
trekantsgavlar som skulle skjuta upp över takfoten. Tornkroppens  
nedre del skulle dekoreras med hörnkedjor, i den övre med hörnpila-
strar avslutade av små, parställda konsoler som skulle fungera som stöd 
för trekantsgavlarna över tornets västra och östra sidor. Tornet skulle 
ha två kopplade ljudöppningar på varje sida med över dem ett ur och 
avslutas av en åttkantig lanternin med låg huv krönt av ett kors. 

Åboms ritning till Korsberga förelåg färdig den 22 mars 1839 (bild 
21).158 Den skiljde sig från Palmérs på flera punkter: långhusfasaderna 
hade fått en ganska tung, tempelliknande karaktär genom en kraftig 
pilaster mellan varje fönster och kyrkans bredd hade minskats, enligt 
Åboms memorial för att valvet skulle få fullständig halvcirkelform. 
Han hade vidare förbättrat ”altarets arrangemang” genom att, som rit-
ningen visar, göra altarringen rätsidig i stället för oval som på Palmérs 
ritning, och låta den omfatta också dörrarna till sakristian.159 Men 
eftersom murarna på så sätt blev mindre tjocka hade Åbom, ”både 

20. Korsberga, Sm. 
Ritning till kyrkan, 
1839. Länsbygg-
mästaren C. R. 
Palmér. Foto RA. 
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till deras säkerhet och prydnad 
för Façaden”, satt ”Contreforter 
eller Stödjepelare” mellan fönst-
ren, d.v.s. de ovan nämnda pila-
strarna.160 Han hade vidare gjort 
portomfattningarna rikare och 
fönstren större ”till fördel för det 
yttre samt starkare Dager invän-
digt”, samt ersatt den halvrunda 
sakristiutbyggnaden med en kva-
dratisk eftersom en sådan är ”mer 
passande både i fasaden och in-
vändigt”.161 Tornet var höjt, ”varpå 
det vunnit”, försäkrar han, torn-
murarnas tjocklek hade minskats 
och rummet för klockorna gjorts 
större. Han hade avlägsnat Pal-
mérs hörnkedjor och ersatt dem 
med pilastrar. Av ritningen fram-
går att han också tagit bort dennes 
små konsoler och ersatt de koppla-
de ljudöppningarna med tre höga, 
rakslutna ljudöppningar med kolonnetter mellan sig. Uren hade flyt-
tats upp till en lådliknande avsats på tornkroppens tak, på vilken han 
ritat en fyrsidig lanternin med ett kors högst upp. 

Åboms ritning hade ingen framgång hos församlingen. I en skrivelse  
gick man igenom den punkt för punkt och ansåg sig överallt kunna 
visa att Palmérs förslag var bättre och skulle bli billigare att följa.162 Att 
göra taket halvcirkelformat skulle bli för dyrt, liksom stödjepelarna 
också skulle bli det, även om de inte kunde förneka att de i betydlig 
mån skulle försköna byggnaden. Storleken på fönstren på Palmérs rit-
ning försvarades med att man tänkt använda fönstren från den gamla 
kyrkan; de skulle ge tillräcklig dager i kyrkan, särskilt som antalet 
fönster var stort både i Åboms och Palmérs ritning. Ännu mer ljus 
skulle kunna erhållas i fall sakristian flyttades ut ur den senares halv-
runda utbyggnad i öster ”till en af kyrkans sidoingångar” och halv-
rundeln öppnades för koret.163 Altaret skulle då kunna stå längst in 
mot väggen, och över altaret skulle predikstolen vara placerad, för att 
prästen därifrån kan höras överallt, men det skulle också ställa sig bil-
ligare (man ville således ha en altarpredikstol, jfr s. 175). Det enda man 
egentligen kunde tänka sig använda från Åboms ritning var tornets 
nya utformning – även om det på det sättet skulle bli dyrare – samt 

21. Korsberga, 
Sm. Åboms första 
ritning, mars 1839. 
Original, signe-
rat Åbom. Foto 
RA. 
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hans förslag att minska murens 
tjocklek, men bara så mycket som 
skulle gå att genomföra utan att 
stödjepelare skulle behövas.164   

Åbom gjorde någon månad se-
nare en ny ritning som stod när-
mare Palmérs än den förra (bild 
22).165 Han hade behållit dennes 
salkyrka med den breda, halvrun-
da utbyggnaden i öster – men dock 
fortfarande avsedd för sakristian.  
Orsaken till att han inte flyttat sak- 
ristian som församlingen önskat 
var enligt memorialet att ”kyr-
kans yttre skulle lida deraf” samt 
öka kostnaderna (om sakristians 
placering, se vidare s. 159). I ex-
teriören var stödpelarna borta, 
sockeln lägre och mindre marke-
rad. ”Altaret är lika”, skriver han, 
”endast Nischen och Altardis-
ken är förändrade till fullkomlig  

halfcirkel, hwilket anses vackrare”.166 Han hade också ornerat sakristi-
dörrarna men inte kunnat placera predikstolen över altaret som försam-
lingen önskat eftersom det ”enligt en Kungl. Förordning är förbjudet” 
(se vidare s. 174). Hans nya ritning godkändes och följdes ganska exakt 
när kyrkan uppfördes 1855–57 under ledning av byggmästaren Jonas 
Malmberg från Växjö (bild 23).167 Att den byggdes först femton år 
efter ritningens tillkomst förklarar byggnadens något tunga nyklassi-
cism, som när den uppfördes redan hade hunnit bli föråldrad. – Även i 

interiören följdes ritningen utom i koret där sakristi-
an avgränsades av en låg skärm, som inte funnits på 
vare sig Åboms eller Palmérs ritning. Ett annat eget 
tillägg av byggmästaren var en rad av fyra kolonner 
bakom altaret.168   

Ny t t  t o r n t i l l  L u n d by,  Vä s t ma n l a n d 
Nästan samtidigt med arbetet med ritningarna till 
Korsberga granskade Åbom ritningarna till ett nytt 
torn för Lundby kyrka i närheten av Västerås. Kyr-

kan, som grundlagts på 1100-talet, hade på 1200-talet fått ett torn 
med en hög spetsig spira.169 På basis av en till ÖIÄ insänd ritning hade 

22. Korsberga, 
Sm. Åboms andra 
ritning, maj 1839. 
Kopia vidimerad av 
Åbom. Foto RA.   

23. Korsberga, Sm. 
Byggd 1855–57 
efter Åboms andra 
ritning. Foto, ATA. 
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Jacob Wilhelm Gerss 1827 gjort ett förslag till en ny 
tornöverdel i form av en kraftig, rundad huv av ba-
rockkaraktär krönt av en lanternin.170 Den byggdes 
dock aldrig. Tolv år senare, i mars 1839, inkom till 
ÖIÄ från Lundby ett nytt ritningsförslag. Uppdra-
get att granska det gick till Åbom, som nu för andra 
gången på kort tid sattes att granska en ritning av 
länsbyggmästare Palmér.171 Den visade ett torn med 
breda pilastrar på ömse sidor om den rundbågade 
portalen, som hade ett lunettfönster i sin övre del 
(bild 24). Pilastrarna fortsatte avsmalnande uppåt på 
tornkroppen för att avslutas av samma sorts kapitäl 
som i Palmérs ritning till tornet i Korsberga (jfr bild 
20), men som här bar upp en gavel i stället för en 
rundbåge. Tornet hade en rundbågad ljudglugg och 
kröntes av en låg, fyrsidig huv på vilken står en lan-
ternin av trä. 

Palmérs ritning underkändes av Åbom, som 
gjorde ett förslag där bara portalen återstod ganska oförändrad från 
hans (bild 25).172 Tornkroppen var avskalad all dekor och i stället för 
Palmérs enda, rundbågiga ljudglugg fanns tre ljudöppningar på rad. 
Största skillnaden var dock att lanterninen blivit polygon och till krön 
fått en hög och spetsig spira. I sitt memorial förklarar Åbom spiran 
med att han anser en sådan vara bättre och mer i överensstämmelse 
med stilen i den övriga byggnaden; han har också ”i öfrigt sökt att 
gifva Byggnaden Caractère, mer genom formerna än ett öfwerflödigt 
begagnande af lister och Ornamenter”.173 

Vid ett sammanträde i juni 1839 förklarade sig 
sockenstämman i Lundby församling dock hellre 
vilja ha Palmérs ritning; den skulle bli billigare att 
följa och dessutom var den av Palmér föreslagna lan-
terninen mer i sockenbornas smak.174 

Åbom gjorde då en ny ritning baserad på Pal-
mérs förslag (bild 26), även om han ansåg ”att an-
märkningar mot densamma kunna göras”.175 På den 
nya ritningen hade han enligt honom själv endast 
”förbättrat” en del detaljer, och den stod onekligen 
mycket närmare Palmérs förslag men man kan ock-
så med Åboms formulering iaktta vissa ”förbättring-
ar”. Pilastrarna hade återinförts men var nu raka hela 
vägen och utan de Palmérska kapitälen, i stället av-
slutades de av strama, klassicistiska kapitäl. Palmérs 

24. Lundby, Vm. Rit-
ning till torn, 1839. 
Länsbyggmästaren 
C. R. Palmér. Foto 
RA.  

    
25. Lundby, Vm. 
Ritning till torn, 
1839. Åboms första 
ritning. Original, 
signerat Åbom. Foto 
RA.
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enda ljudglugg hade återkommit men gjorts kraft-
fullare med en list runt om, och spiran var borta.176 
– Den nya ritningen godkändes av sockenstämman 
och den följdes också när tornet uppfördes 1841 un-
der ledning av Palmér (bild 27).

To r n t i l l  U r å s a ,  Små l a n d
Även Åboms nästa ärende, som han fick i juli 1839, 
rörde ett torn: den medeltida kyrkan i Uråsa i Små-
land, som dittills varit tornlös skulle nu förses med 
ett sådant. Med skrivelsen från landshövdingeäm-
betet i Växjö följde en ritning, gjord av mur- och 
byggmästaren Peter Olsson i Uråsa.177 Den visade ett 
kraftigt, kvadratiskt torn med rundbågiga fönster 
och ljudöppningar (bild 28). På en låg huv stod en 
fyrsidig lanternin med balustradförsedda öppningar. 

Åboms ritning till ett torn för Uråsa överensstäm-
de nästan helt med byggmästaren Peter Olssons – 
fast var mer professionellt utförd – och i memoria- 
let bekräftade Åbom att han till största delen följt 
byggmästarens förslag (bild 29).178 Han betonade att 
det viktigaste är att tornet blir säkert och inte rasar, 
varför man måste noga undersöka ”den gamla västra  
muren varpå tornet skall uppföras”.179 Att tornet 
skulle byggas på ”den gamla västra muren” innebar 
att dess östra mur, vilket också framgår av ritningen,  
skulle vara indraget över västra gaveln på långhuset,  
ett byggnadssätt som också brukar beskrivas som 
att östra tornmuren ”rider på västgaveln” (jfr s. 66). 
Enligt memorialet hade han dock helst velat uppföra 
tornet fristående, för att inte vara beroende av mu-
ren som annars skulle kunna sätta sig.180 När tornet 
byggdes 1841 följdes ritningen utom i fråga om lan-
terninen, som i stället för de halvrunda öppningarna 
fick en urtavla på alla fyra sidorna ovanför två min-
dre, kopplade, luckförsedda bågfält. Lanterninen 
byggdes heller inte i sten som ritningen avsåg utan 
i trä (bild 30). 

Sa k r i s t i a  f ö r  N y mö ,  Sk å n e   
I början av hösten 1839 inkom till ÖIÄ ett ritnings- 
och kostnadsförslag till en sakristia till den medel-

26. Lundby, Vm. Ritning till torn, 1840. 
Åboms andra ritning. Kopia vidimerad av 
Åbom. Foto RA. 
27. Lundby, Vm. Tornet uppfördes 1841. 
Foto Ernst Blom, 1925. ATA. 
28. Uråsa, Sm. Ritning till torn, 1839. Bygg-
mästaren Peter Olsson. Foto RA.
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tida kyrkan i Nymö i Skåne, som dittills saknat en 
sådan.181 Enligt ritningsförslaget, som hade gjorts av 
mur- och byggmästaren Sven Österberg i Kristian-
stad,182 skulle sakristian läggas i direkt anslutning 
till det rakt avslutade koret, ha rektangulär form 
och förses med en med blinderingar prydd trapp-
stegsgavel (bild 31). Mitt på sakristibyggnadens östra 
vägg skulle sitta ett rektangulärt fönster inpassat i en 
spetsbåge och på dess södra vägg en dörr under en 
motsvarande spetsbåge. 

Åboms första ritning till sakristian har förkom-
mit men av memorialet framgår att han hade gjort 
vissa ändringar i Österbergs. Dels hade han gjort 
sakristian rymligare, dels, och framför allt, försökt 
ge fasaden ”en renare stil”.183 Det hade han troli-
gen gjort genom att ändra fönstrets och dörrens ut-
formning eftersom det, när ritningen i december 1839 behandlades  
på sockenstämman i Nymö, påpekades att de var i ”Göthisk” stil med-
an alla övriga fönster och stora dörren i kyrkan gick i den ”moderna 
stilen”; en olikhet som, hävdade man, ”ville skada ensemblen, stöta 
ögat, och förorsaka drygare kostnad”. Man anhöll därför om att sa-
kristian skulle få uppföras efter byggmästarens ritning.184 

Nästa ritning Åbom gjorde för Nymö (bild 32) 
liknade Österbergs idémässigt utom att fönstret och 
dörren var perspektiviskt uppbyggda och blinde-
ringarna ersatta av ett grekiskt kors, ”en mer pas-
sande prydnad å en kyrka”, som Åbom skriver i 
memorialet.185 När sakristian byggdes fick den dock 
ett latinskt kors i gaveln och fönstret blev rundbågs-
format i likhet med kyrkans övriga fönster. I övrigt 
följdes Åboms förslag. 

Ut v i d g n i n g e n a v  Ö n n e s t a d ,  Sk å n e   
I september 1839 granskade Åbom en ritning till 
ännu en utvidgning av en medeltida skånsk kyrka, 
Önnestad, utförd av samme man som ritat Nymös 
sakristia, mur- och byggmästaren Sven Österberg 
i Kristianstad.186 Med ritningen följde en teckning 
och en plan av kyrkan, som var enskeppig med kraf-
tigt västtorn, rakslutet smalare kor och i söder ett 
vapenhus med trappgavel, stött av strävpelare (bild 
33). Vid någon tidpunkt hade tornets bottenvåning 

29. Uråsa, Sm. 
Ritning till torn, 
1839. Åbom. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA. 
30. Uråsa, Sm. Tor-
net uppfördes 1841. 
Foto Paul Boberg, 
1939. ATA.
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inlemmats med kyrkan och inretts med sittplatser. 
Men trots att det som planen visar fanns sittplatser 
även inne i koret, behövde kyrkan utvidgas. Öst-
erbergs förslagsritning innebar en ännu radikalare 
förändring än det varit frågan om i Raus, även om 
resultatet på det stora hela skulle bli detsamma som 
där, nämligen en latinsk korskyrka (bild 34). Det 
skulle ske genom att långhuset i Önnestad gjordes 
till ”tvärskepp” till en korsarm, som skulle uppföras i 
söder och som i praktiken skulle bli ett nytt långhus; 
vapenhuset skulle rivas. Koret skulle flyttas till mit-
ten av gamla långhusets norra vägg och förses med 
en altarpredikstol, det vill säga ovan nämnda kom-
bination av altare och predikstol (se vidare s. 174), 
medan sakristian skulle inrymmas i en halvrund ut-

byggnad på norra väggen bakom koret.187 Till sakristian skulle leda en 
dörr vid sidan om altarpredikstolen. – Som framgår av ritningen till ny 
ingångsgavel i söder skulle byggnaden samtidigt ges en nyklassicistisk 
dräkt med släta väggytor och oinramade dörr- och fönsteröppningar 
(bild 35).

Sättet att utvidga Önnestad var inte nytt; ända sedan 1600-talet 
hade kyrkor som blivit för små byggts ut med en eller ibland två kors- 
armar, men att på det här sättet ”vända” kyrkan var mindre vanligt 
även om det förekommit tidigare, som till exempel i Västra Karup i 
Skåne, som hade omdanats på motsvarande sätt 1818 efter en ritning 
av Axel Almfelt vid ÖIÄ.188 – Österbergs förslag utgör samtidigt ett ex-

empel på att den traditionella ordningen med koret 
i öster ingalunda var tvingande, utan att den kunde 
rubbas på om man fann att en annan orientering av 
kyrkan var mer praktisk.189 

Åbom följde Österbergs ritning mycket nära utom 
när det gällde altarpredikstolen – predikstolen place-
rades i stället i hörnet av långhuset och den nordväs-
tra korsarmen – och den nya gaveln, som han ritade 
om till en trappstegsgavel (bild 36), enligt memorial-
et för att han velat ge den en med ”den öfriga bygg-

naden mer harmonierande stil”.190 När ombyggnaden gjordes blev det 
dock, med undantag av altarpredikstolen, helt efter Österbergs ritning 
och kyrkan fick således den nyklassicistiska fasad som denne åstundat 
(bild 37). Den avslutades emellertid först 1859, närmare tjugo år sena-
re, när nyklassicismen sedan länge hade spelat ut sin roll och kyrkans 
utformning redan blivit omodern.191 

32. Nymö, Sk. 
Åboms andra ritning 
(den första saknas), 
1839. Foto RA. 
Kopia vidimerad 
av Åbom. I nedre 
vänstra hörnet står 
texten ”Ändrad, 
inkom 1840, d. 25 
febr.” 

31. Nymö, Sk. 
Ritning och kost-
nadsförslag till torn, 
1839. Mur- och 
byggmästaren Sven 
Österberg. Foto RA.
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Under Åboms första två år vid ÖIÄ fick han således 
pröva på olika typer av kyrkliga ärenden i successivt 
ökande svårighetsgrad, från orgelfasader till ritning-
ar för om- och tillbyggnader och för helt nya kyrkor. 
Dock var det emellertid ännu frågan om gransk-
ningar och bearbetningar och inget där Åbom an-
förtroddes uppgiften att rita något från början. En 
sådan skulle dock komma ganska snart, men inte 
från ÖIÄ utan direkt från en församling. I samband 
med det uppdraget uppstod också den första av hans 
konflikter med Carl Georg Brunius om vilka det re-
dogörs i följande avsnitt.    

ÅBOM OCH BRUNIUS 
Först i avsnittet behandlas två byggnadsprojekt där 
Åboms och Brunius ritningar ställdes mot varan-
dra, de till Kristinehamns kyrka i Värmland och 
Svedala kyrka i Skåne. I båda fallen kom det dock 
aldrig till någon direkt konfrontation mellan de två, 
det blev det däremot i frågan om en ny predikstol 
i Halmstads S:t Nikolaikyrka. Via Åboms predik-
stol i Rättviks kyrka i Dalarna avslutats avsnittet 
med en redogörelse för predikstolen i domkyrkan i 
Växjö, vars ritning utgått från en ritning av Brunius 
(dock troligen utan dennes vetskap), vilken granska-
des av Åbom.   

K r i s t i n e h a m n ,  Vä r ml a n d 
Hösten 1841, under en av sina vistelser i Karlstad, 
blev Åbom ombedd att rita en kyrka för en annan 
stad i Värmland, Kristinehamn. Stadens gamla 
träkyrka från 1600-talet, som användes av både 
Kristinehamns och Varnums församlingar, hade bli-
vit för liten och fallfärdig och skulle ersättas av en ny, 
i sten. Den här gången kom dock inte förfrågan om 
ritningar från ÖIÄ, som brukligt var, utan direkt 
från församlingen, som fått kännedom om att en av 
ämbetsverkets konduktörer befann sig i trakten.192 
Det var också första gången Åbom skulle rita en 
helt ny kyrka utan ett underlag som gjorts upp av en 

33. . Önnestad, Sk. Avritning, 1839. Mur- 
och byggmästaren Sven Österberg. Foto 
RA.     

                                                               
34. Önnestad, Sk. Förslag till utvidgning, 
1839. Sven Österberg, Foto RA.
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byggmästare från orten. Han började med att besöka 
platsen där kyrkan skulle stå och ordnade även en 
provgrävning för att undersöka grunden. I december 
1841 var hans ritning färdig och presenterades till-
sammans med ett kostnadsförslag för sockenstäm-
man i Kristinehamns och Varnums församlingar.193 

Men innan planerna på ett nybygge hann sättas i 
verket härjades Kristinehamn i november 1842 av en 
svår eldsvåda som ödelade en stor del av staden. På 
grund av branden försenades hela proceduren och det 

var först vid en kyrkostämma med Kristinehamns och Varnums för-
samlingar den 4 augusti 1844 som Åboms ritning från december 1841 
kunde godkännas. När ärendet drogs i konselj den 2 april 1845 var det 
dock inte den vid kyrkostämman godkända ritningen som fastställdes, 
utan en som tillkommit långt senare. Detta är något som tidigare inte 
har varit känt, utan man har utgått från att den vid konseljen fastställ-
da ritningen var identisk med Åboms ritning från 1841.194 Av Åboms 
memorial framgår emellertid, att hans kolleger vid ämbetet haft en hel 
del synpunkter på hans först gjorda ritning för Kristinehamn och att 
han därför under våren 1845 hade utarbetat en ny.195 Den vid konseljen  

fastställda ritningen finns som ko-
pia i ÖIÄ:s ritningsarkiv i Riks-
arkivet, och visar en treskeppig 
långhuskyrka med kolonnburna 
läktare på långsidorna och ett tak 
i form av ett tunnvalv, som ska ut-
föras i trä (bild 38).196 I öster finns 
ett halvrunt utskjutande parti för 
koret, som omges av två rum, det 
ena avsett för sakristian, det andra 
för ett förråd. Huvudingången är  
genom tornet i väster; mitt på 
norra och södra långsidorna finns 
ingångar med vestibuler. Göran 
Lindahl har framhållit planens 
likheter med den till domkyrkan i 
Härnösand, som hade ritats 1841 
av J. A. Hawerman (den invigdes 
1846).197 Även den är treskeppig 
och har en halvrund utbyggnad 
för koret omgiven av två rum, var- 
av ett för sakristian.198 

36. Önnestad, 
Sk. Ritning, 1839. 
Åbom. Foto RA. 

35. Önnestad, Sk. 
Fasadförslag, 1839. 
Sven Österberg. 
Foto RA.   



   å bo ms k y r k o r  61

Det är på många sätt en nyklassicistisk byggnad som 
Åbom ritat men som Lindahl påpekar, skiljer den sig 
på vissa avgörande sätt från en sådan.199 Det gäller 
särskilt exteriörens formspråk. Medan den typiska 
nyklassicistiska fasaden var helt slät utan dekor och 
fönstren saknade omfattningar, livas Åboms fasad 
upp av pilastrar, stående på en sockel, av fönsterin-
ramningar och över portalerna trekantsgavlar som 
skjuter upp ovanför taklisten. Lindahl karakteriserar 
fasaden som ”återhållsam nyrenässans”.200 

Läsningen av Åboms memorial ger en ganska god bild av hans första 
ritning till Kristinehamn. Den byggnaden hade tydligen varit ganska 
bred eftersom han minskat dess ”owanligt stora bredd” genom att göra 
de ”öfverflödigt breda” sidogångarna smalare. Han hade vidare gjort 
om pilastrarna som bar upp valvet till kolonner och flyttat ut dem 
från väggarna så att kyrkan, ”i likhet med flera af wåra större kyr-
kor”, blivit indelad i tre skepp – det är värt att notera att den således 
inte var treskeppig från början – vilket hade gjort att valvet hade fått 
”en bättre form och proportion i 
förhållande till wäggarnas och 
colonnernas höjd”.201 Han hade 
tagit bort ”de grofva stödpelarna” 
utvändigt mellan fönstren och 
ersatt dem med doriska pilastrar 
eftersom de blivit onödiga när 
valvet blivit mindre och taklagets 
spänning på yttermurarna mins-
kat. En urtavla från lanterninen 
i den första ritningen hade han 
flyttat till balustraden som kröner 
tornlisten, varigenom den blivit 
synligare, ”ungefär i likhet” med 
Karlstads domkyrka.202 Storleken 
på ljudöppningarna i tornet hade 
minskats för att förstärka väggar-
na och förbättra tornets utseende. 
Av samma skäl hade han minskat 
antalet fönster i korutsprånget 
från fem till tre.  

Vid tidpunkten för ritningens  
fastställande april 1845 hade dock 
stämningarna vänt i Kristinehamn  

38. Kristinehamn, Vr. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1845. Kopia 
vidimerad av Åbom, 
enligt påskrift utförd 
av Carl Otto Palm-
borg. Foto RA.

37. Önnestad, Sk. 
Önnestad. Foto 
Väsk, 2005. 
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och när länsbyggmästaren i Värmland, Carl Salin i Karlstad tillfråga-
des om han ville åta sig uppförandet av kyrkan, svarade han att han 
gärna byggde den men inte efter Åboms ritning.203 Enligt Salin var 
denna nära nog oanvändbar, och han skulle själv kunna göra en som 
var mycket bättre. Det visade sig nu att också biskopen i Karlstad, Carl 
Adolf Agardh, hade uttalat sitt ogillande med ritningen och dessutom 
föreslagit, att professor C. G. Brunius i Lund skulle ges uppdraget att 
rita kyrkan.204

Vid en sockenstämma i Kristinehamn i mars 1846 fick deltagarna 
se en sammanställning av de anmärkningar som riktats mot ritningen. 
Bland annat var proportionerna mellan längd, höjd och bredd inte 
vederbörligen iakttagna och tornet ansågs inte vara utfört i en stil som 
hövdes ett Herrans tempel.  Sockenstämman beslöt att ritningen skul-
le visas upp för Brunius, som i protokollet från stämman kallas ”den 
förste arkitekten i riket”.205 

Det blev Salin som översände Åboms förslag – tillsammans med 
en egen ritning – till Brunius. Mellan honom och Salin inleddes nu 
en brevväxling av principiellt intresse, där den senare ansåg sig för-
svara synpunkter som företräddes av ÖIÄ och Konstakademien.206 

39. Kristinehamn, 
Vr. Ritning till ny 
kyrka C. G. Brunius, 
1847. Åboms ren-
ritning av Brunius 
förslag. Original. 
Påskrift: ”Gillas 
Stockholms Slott 
den 19 februari 
1847, Oscar”. 
I nedre högra 
hörnet (med Åboms 
handstil): ”Författad 
af Professor Bru-
nius i Lund”. Foto 
RA. 



   å bo ms k y r k o r  63

Salin hade ritat en korskyrka, vars torn, påpekade denne, precis som 
i Katarina kyrka i Stockholm, var placerat över kyrkans mittkvadrat. 
Valet av korsformen motiverade Salin med att det var en sann kristen 
symbol och att den lämnade den största säkerheten för takets välvning. 
Om tornet placerades över mittkvadraten skulle kyrkan få ett vackrare 
utseende, vartill skulle komma att fasaderna blev lika från alla håll.207 

I sitt svar dömde Brunius till att börja med fullständigt ut Åboms 
förslagsritning: långhusets tak fick byggnaden att likna mer en danssal 
än ett Herrans hus, hävdade han. Angående Salins ritning sade han att 
han hade en viss förkärlek för korsformen men inte tyckte om det sätt 
varpå Salin har placerat portiker över gavlarnas ingångar, vilket hade 
lett till att byggnaden hade förlorat sina gavelrösten: ”En Napoleon bör 
ej så målas, att han skymmes av sin adjutant”.208 I brevet passade han 
också på att polemisera mot den i ”Skandinavien rådande uppfattning-
en”, att det skulle vara ett tillbakaskridande att bygga i medeltidsstil, 
medan man lika envist ville bygga i grekisk stil fast denna, påpekade 
han, övergavs för mer än tre århundraden tillbaka. Salin invände att 
den antika stilen borde komma till användning i Kristinehamn för 
att kyrkan bättre skulle kunna bringas i harmoni med omgivningen 
– och försvarade sina portiker med att det här i Norden både snöade 
och regnade – varpå Brunius svarade att han långt om länge kommit 
till den övertygelsen att man ej kunde ge klassisk konst kristlig anda; 
det var ”lika fruktlöst som att plantera söderns palmer bland Nordens 
granar”.209   

Efter att på så sätt ha kritiserat den klassicerande kyrkobyggnads-
konst som ÖIÄ stod för, åstadkom Brunius nu en egen ritning till en 
kyrka i spetsbågsstil på latinsk korsform (jfr s. 150 f.), vilken i augusti 
1846 granskades av byggnadsdirektionen i Kristine-
hamn (bild 39). Till ritningen hade Brunius bifogat 
ett betänkande i vilket han framhöll, med tydlig 
adress till Åbom, att en kyrka med träpelare och 
trävalv var skröplig i jämförelse med en med valv 
och pelare av sten.210 Vid det laget hade emellertid 
Åbom sedan länge lämnat scenen och det finns var-
ken fler ritningar eller memorialer av hans hand i 
ärendet. Vid sockenstämmans sammanträde ett par 
veckor senare blev det beslutat, dock inte enhälligt, att kyrkan skulle 
byggas i enlighet med Brunius ritning.211 Efter en lång process som 
ledde till motsättningar mellan Kungl. Maj:t och ÖIÄ och där Oscar I 
till slut ingrep och fastställde Brunius förslag212 – och därmed upphäv-
de Åboms – kunde byggnadsarbetet starta i juli 1847 under ledning 
av byggmästaren Salin. På grund av allehanda svårigheter skedde dock 

40. Kristinehamn, Vr. 
Grundlagd 1847  
efter Brunius ritning, 
invigd 1858. Vykort, 
ATA. 



 64 å bo ms k y r k o r

invigningen inte förrän i oktober 
1858 (bild 40).213 

Att kungen överraskande gick 
emot ÖIÄ, kan ha berott på att 
han inte ville stöta sig med den 
lokala opinionen i en fråga av så 
liten betydelse, men också på att 
han var personligt intresserad av 
nygotiken.214 Bland annat hade 
han redan 1828, när han ännu var 
kronprins, efter en egen ritning 
låtit inreda sitt mottagningsrum 
på Stockholms slott, det som idag 
kallas Götiska rummet, i nygo-
tisk stil (se vidare s. 80).215 Långt 
senare skulle han ta initiativ till 
uppförandet av en byggnad i full-
ständigt genomförd nygotik, lust-
slottet Oscarshall på Bygdöj strax 
utanför Oslo (dåvarande Christi-
ania), som invigdes 1852, uppfört 
efter ritningar av den danske arki-
tekten Johan Henrik Nebelong.216

Sv ed a l a ,  Sk å ne  
Samtidigt med ”striden” om Kris-

tinehamns kyrka pågick en annan mellan Åbom och Brunius som 
handlade om en ny kyrka för Svedala i Skåne. Där fanns en ursprung-
ligen romansk kyrka som flera gånger hade utvidgats för att ge rum åt 
den växande folkmängden, men i början av 1840-talet – 1845 var an-
talet invånare cirka 3 000 – stod det klart, att något mer radikalt måste 
göras.217 Ett första utvidgningsförslag gjordes 1841 av mur- och bygg-
mästaren Magnus Cederholm men lämnades utan avseende.218 Hösten 
1844 tog biskop Wilhelm Faxe i Lund tillsammans med landshövding 
Fredrik Posse i Malmö kontakt med Brunius med en förfrågan om 
en ritning till en utvidgning, men Brunius svarade att det skulle vara 
omöjligt att ytterligare utvidga kyrkan och föreslog i stället uppföran-
det av en ny. Om den byggdes på ”medeltidssätt”, det vill säga med 
tunna tegelmurar stödda av inre pilastrar och yttre strävpelare, skulle 
kostnaderna enligt hans mening bli ganska låga, i varje fall inte mer 
än vad en utvidgning skulle kosta.219 På begäran av kyrkans patronus, 
greve Tage Kjell Thott på Stora Roslätt, ritade Brunius följande vår en 

41. Svedala, Sk. 
Ritning till ny kyrka. 
Brunius, 1845. Åboms 
renritning av Brunius 
förslag. Foto RA.  



   å bo ms k y r k o r  65

ny kyrka för Svedala, i huvudsaklig rundbågsstil men med både torn 
och västfasad försedda med trappgavlar liknande dem han ritat för 
ombyggnaden av Växjö domkyrka, som han samtidigt var sysselsatt 
med.220 Den rymde dock förvånansvärt få sittplatser, bara 600, vilket 
inte var mer än i den gamla kyrkan (bild 41).221 

Ärendet kom i juli 1845 på remiss till ÖIÄ, där det gavs till Åbom. 
Man behövde i själva verket en dubbelt så stor kyrkobyggnad i Svedala, 
och Åbom ombads att göra en ny ritning, baserad på Brunius förslag 
men med plats för 1200 personer. Han löste problemet genom att för-
länga långhuset från fem till sju fönsteraxlar samt genom att tillfoga 
läktare (bild 42).222 Fasaden ritade han tvåvånig, med en sockelvåning 
med små, låga fönster i grupper om tre i varje fönsteraxel, för att ska-
pa ljus under läktarna. Det låga tornet, som på Brunius ritning var 
indraget i västfasaden, lade han framför denna. Han ändrade också i 
takkonstruktionen. I stället för Brunius platta tak, som enligt Åbom 
skulle ha gjort kyrkorummet alltför lågt i förhållande till sin bredd, fö-
reslog han ett tak, som ”med fördel” blivit använt i ”Magasiner, Theat-
rar och Ridhus”, och som var ändamålsenligt då man ville täcka ett 
stort rum utan att behöva använda pelare.223 Vad Åbom talade om var 
ett tredingstak, en typ av tak som redan omnämnts i samband med 
Råneå (jfr s. 42).

Församlingen godtog Åboms förslag, men kyrkans patronus,  
greve Tage Kjell Thott på Stora Roslätt som skulle finansiera kyr-
kobygget, var inte nöjd. Enligt Thott såg sockelvåningen ut som ett  

42. Svedala, Sk. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1845.  
Påskrift: I vissa fall 
med ledning af Pro-
fessor Brunii ritning, 
uppgjord och ritad 
af J. Åbom.” Foto 
RA.        
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rez-de-chaussée för ett värdshus, 
och var därmed alldeles opassande 
för en kyrka.224 Den skulle dessut-
om bli alldeles för dyr att bygga. 
Han förordade i stället Brunius för-
slag, och om det inte antogs skulle  
han be denne ta fram ett nytt.

Åbom svarade på ett sätt som 
visar att han var väl orienterad i 
arkitekturhistorien. I sitt memo-
rial påpekade han att det fanns 
många berömda in- och utländ-

ska kyrkor i rundbågsstilen som hade två våningar, till exempel kyrkor 
av Schinkel och andra utmärkta, senare tiders arkitekter i synnerhet i 
Tyskland, och gamla kyrkor i bågstil från 1100- och 1200-talen som 
Apostlakyrkan i Köln, katedralerna i Speyer, Bonn och Tournay, do-
men i Modena, ”allt byggnader som väl kunna begagnas såsom möns-
ter, och som i konstvärde och storlek säkerligen öfverträffa de kyrkor 
som i Skåne blifvit utförda”, avslutade han maliciöst.225 Till Åboms 
uppräkning av kyrkor med dubbla fönsterrader lade Anckarsvärd, i det 
ämbetsmemorial han skrev i ärendet, ett par ”lysande exempel” från 
Sverige: Kalmar domkyrka och ”Storkyrkan i Karlskrona” (Fredriks- 
kyrkan, min anmärkn.); båda, framhöll Anckarsvärd, utförda efter rit-
ningar av Nicodemus Tessin.226 Men inte ens åberopandet av Tessin 
kunde få Thott att ändra uppfattning. 

Det hela slutade med att ärendet som i fallet med Kristinehamn 
överlämnades till Oscar I för ett avgörande, men denne väntade den 
här gången med sitt beslut tills han fått höra församlingens åsikt. Nå-
gon sådan tycks dock aldrig ha nått kungen eftersom det aldrig kom 
något beslut från honom. Under 1847 anlände nya ritningar till äm-
betet författade av Brunius, som nu hade givit kyrkan en T-plan med 
halvrund utbyggnad för koret. Han hade dessutom tillfört ett påfal-
lande lågt och smalt torn ”ridande på västgaveln”, det vill säga med 
östra tornmuren indragen över västra gaveln. Innertaket bestod av ett 
platt träloft på synliga bjälkar – ett ovanligt arrangemang för Bruni-
us som föredrog tegelvalv, men som var orsakat av Thotts krav på att 
kostnaderna skulle hållas nere; det var också därför tornet hade gjorts 
så litet.227 

Vid det laget hade Åbom för länge sedan tagit sin hand från projek-
tet och det blev Ludvig Hawerman som sattes att granska ritningarna. 
Han ville ersätta det enligt honom ”ovärdiga och oansenliga tornet” 
med ett mera kraftfullt, men tornet försvarades ivrigt av Brunius, vars 

43. Svedala, Sk. 
Som kyrkan blev. 
Foto från före 
ombyggnaden 1902, 
ATA. 
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planer den här gången godkändes praktiskt taget oförändrade. 1850 
inleddes uppförandet av kyrkan under Magnus Cederholms ledning; 
den invigdes 1852 (bild 43).228 Efter en total ombyggnad 1902 återstår 
dock i dag ingenting av Brunius Svedala, som också räknas som hans 
kanske minst lyckade projekt.229  

Pr e di k s t ol e n  i  H a l ms t a d s  Ni k ol a i k y r k a
Innan de ovan diskuterade ärendena hade avgjorts inträffade en ny 
konfrontation mellan Åbom och Brunius och den här gången direkt 
mellan de båda parterna. Det hela började i november 1844 med en 
begäran hos ÖIÄ från Adolf Wilhelm Lewenhaupt, som var lands-
hövding i Hallands län, om en 
granskning av en ritning till en ny 
predikstol i Halmstads S:t Niko-
laikyrka.230 Ett rent rutinärende – 
om det inte hade varit för den om-
ständigheten att ritningen hade 
gjorts av Carl Georg Brunius. 

Brunius ritning visade en pre-
dikstol vid en kraftig rundpelare 
(bild 44). Korgen var sexhörnig 
och vilade på sex smala kolonner. 
Mellan kolonnerna fanns spets-
bågar; sådana prydde också korg-
bröstningen. Över korgen fanns 
ett ljudtak – i skriftväxlingen 
kallad baldakin – dekorerat med 
fialer och genombrutna bågar i ett 
höjdarrangemang.

Till ritningen hade Brunius 
bifogat en femsidig skrivelse, som 
inleds med en betraktelse över 
hur man under medeltiden såg 
på predikstolen.231 Då, när ”kyr-
kobyggnadskonsten uppnått en 
beundransvärd fulländning”, var 
”uppgörande af ritningar för predikstolar af synnerlig vigt”, och därför 
finns det många predikstolar från medeltiden som ”röjer lika myck-
en snillrikhet i uppfinning, som konstfärdighet i utförande”, börjar 
han.232 De predikstolar som tillkommit efter reformationen kan vis-
serligen vara ”ganska dyrbara och praktfulla”, påpekar han, men då 
de gjordes utan hänsyn till de gamla kyrkorna, harmonierar ingen av 

44. Nikolai-kyrkan, 
Halmstad, Ha. 
Brunius ritning till 
predikstolen, 1844. 
Foto RA
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dem med ”de helgedomar vari de blivit uppställda”.233 Om en kyrka är 
uppförd ”efter en gifven konstidé och en bestämd stil”, bör en prydnad 
i kyrkan ”röja samma anda och hållning”, hävdar Brunius och påpekar 
att det är en uppfattning som numera delas av byggnadsforskare med 
vetenskapliga insikter.234 Han sammanfattar: ”Den som således åtager 
sig att för en kyrka från medeltiden uppgöra ritningar till en predik-
stol, måste noga känna en sådan byggnad till hela dess anordning för 
att rätt kunna förutse, huru en sådan prydnad bör utföras, så att den 
kommer att till alla delar noga öfverensstämma med densamma, ty  

45. Halmstad, Ha. 
Åboms första ritning 
till predikstolen, 
1845. Foto RA.



   å bo ms k y r k o r  69

bådadera böra för en kännareblick tyckas vara samtidiga med hvar- 
andra och härröra från samma konstnär”.235

Därefter övergår Brunius till att tala om Halmstads kyrka, men i 
stället för att beskriva den närmare hänvisar han till sin bok Antiqva-
risk och arkitektonisk resa,236 och skriver endast att kyrkan är byggd 
i en ”något blandad spetsbågsstil”, med ”i några väsendtligare parti-
er rundbågsformer”: hennes pelare är till exempel, ”hvilket är ganska 
ovanligt, mycket grofva och alldeles runda”.237 Eftersom sådana har-
monierar med rundbågsstilen hade han föreslagit kolonner som stöd 
för korgen, medan anledningen till att han försett predikstolen med en 
”uppspirande baldakin med lätta genombrytningar samt sirliga bågs-
lag och rika fält”, är att det under det nuvarande trätaket finns ”sirliga 
pilastersprång och nischfördjupningar.238 

Brunius slutar med förhoppningen ”att enhvar, som känner kyrkan 
och ser hosföljande ritningar … utan svårighet inser, det en sådan 
prydnad kommer passa på sin plats”.239 Men trots formuleringen fanns 
inga ritningar som visade kyrkan i övrigt i försändelsen till ÖIÄ, något 
som ställde till problem för Åbom vid hans granskning. Allt han hade 
att gå efter var vad som stod om kyrkan i Brunius bok och i skrivelsen, 
och det var på grundval av ordalydelsen i den senare som han under-
kände dennes ritning med motiveringen att den, fastän kyrkan enligt 
Brunius var uppförd i en blandning av rund- och spetsbågsformer, 
alltför strängt betonade spetsbågestilen. Han hade därför upprättat en 
egen, mer ”i likhet med kyrkans egen anordning”.240

Den predikstol Åbom ritade hade en korg med sex hörn som hos 
Brunius och den kröntes av en baldakin, men där upphörde likheterna 
i stort sett (bild 45). Korgen bars upp av en kolonn och baldakinen 
var avsevärt lägre än hos Brunius; det var dessutom ett större avstånd 
mellan korg och baldakin och i stället för spetsbågar pryddes fälten av 
ett kors; ett likadant kors avslutade baldakinen. I memorialet förklarar 
Åbom att det var för att anpassa predikstolen till rundbågsstilen som 
han hade ersatt de många små kolonnerna med en enda, och, eftersom 
han funnit avståndet mellan predikstolen och baldakinen för kort i 
Brunius ritning, ökat det från 1 aln 16 tum till 2 alnar 8 tum. Till 
intrycket av att det var för kort, hade också baldakinens stora höjd bi-
dragit och det var därför som han hade gjort den lägre ”i den blandade 
stil som är kyrkans egen”.241 Till slut var det i stort sett endast trappan 
som återstod av Brunius ritning. 

Församlingen visade ritningen för Brunius, som återkom med en 
ny och ännu längre skrivelse, där han inledningsvis artigt konstaterar 
att de haft samma grundsats, att rita predikstolen i en med kyrkan 
harmonierande stil.242 Han slår dock strax fast att ” Herr Conductö-
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ren Åbom … warit urstånd att följa nyss berörde grundsats”, vilket 
han fann ”ganska ledsamt”.243 Det måste ha berott på, tror han, att 
Åbom inte visste att ”hela byggnadens hufvudkarakter är spetsbåg-
stil, hvari några rundbågsformer blifvit inblandade”,244 och anar, att 
missförståndet uppstått på grund av hans framhållande av kyrkans 
runda pelare men ville understryka, att han därmed inte sagt att de 
tillhör rundbågsstilen. Pelare från ”rundbågsåldern”, påpekar han, har 
alltid avlånga, fyrkantiga eller kvadratiska grundformer med eller utan  
pilasterutsprång och halvkolonner, medan runda pelare tillhörde 
”spetsbågsåldern”, det visade ”flera utländska kyrkor i Pommern, Hol-
land och annorstädes”.245

Med anledning av att Åbom ersatt hans sex kolonner med en enda 
understryker Brunius att ”de skönaste predikstolar, som medeltidens 
störste mästare lämnat efter sig”, vilade på flera pelare eller kolonner. 
Till exempel var predikstolen i ”Strassburger Münster” (Notre-Dame 
i Strassburg, min anmärkn.) uppställd på lika många pelare, som han 
själv använt kolonner, och det var för att harmoniera med de osedvan-
ligt tjocka runda pelarna i kyrkan som han satt korta kolonner under 
predikstolen, ”hwars bröstning och ännu mer baldakinen deröfver 
äro hållne i en uppåt sträfvande spetsbågestil, som på ett storartat sätt  
karakteriserar helgedomens inre”.246 

Han skulle dock gärna ha lämnat sitt förslag därhän, fortsätter Bru-
nius, om han inte känt sig förpliktigad att visa att Åboms förslag inte 
alls passade för kyrkan. Framför allt var det ”foten”, d.v.s. kolonnen, 
han ogillade. Den hade ingenting gemensamt med någon medeltids-
stil utan gick ”i ren rococostil” ansåg han, och han måste därför, trots 
att det bar honom emot, bekänna att den mest liknade ”en fot till en 
bordlampa”.247 Dekorerad med rika bladverk och förgyllningar, som 
den var, passade den på en bordsprydnad, men inte för att stå mellan 
kyrkbänkar, där den till stor del kommer att döljas men däremot lätt 
skadas, fastslår Brunius. 

Vad korgbröstningen anbelangar, konstaterar han att den dels var 
för låg, dels gick i ren barockstil men att det, av en för honom oförklar-
lig anledning, fattades något ”som barockstilen fordrar i dylika fall”, 
nämligen en kornisch. Den hade här varit helt nödvändig, påpekar 
han, i stället för det smala listverk, som Åbom föreslagit i bröstningens 
överkant och på vilket det inte skulle gå att lägga vare sig bibel eller 
psalmbok. Enligt Brunius var dock den största avvikelsen från både 
medeltids- och barockstilarna att fälten mellan kolonnerna var låga 
och rakslutna samt saknade alla bågprydnader. Det gav det hela ett 
”förtryckt utseende”, och vad värre var, hade alla dessa ”högst moderna 
fält” fått korsprydnader i ”äldsta rundbågestil”.248 Det lär vara allmänt 



   å bo ms k y r k o r  71

bekant, fortsätter han, att ”så väl 
medeltidens alla byggnadsarter, 
som jemväl renaissance-, barock- 
och rococostilarne owillkorligen 
fordra, att, om sinnebilder i så-
dana skola anbringas, desamma 
måste vara olika och uttrycka 
särskildta sammanhängande be-
grepp. Kristendomens symbolik är 
sannerligen så rik, så skön, så upp-
lyftande att en konstnär har mer 
än tusende lika betydelsefulla som 
sköna emblemer, hvaribland han 
äger välja, för att kunna gifva sitt 
verk en sant religiös lyftning”.249 
Att anbringa en likadan symbol 
i varje fält är ”alldeles opassande 
i en storartad byggnad [som den-
na], som ingenstädes röjer någon 
andlig fattigdom”, i synnerhet 
som det handlar om ett kors i 
rundbågsstil, vilket strider mot 
spetsbågsstilen i kyrkan.250 ”Det 
vore föga hedrande för vår kunskapsrika tid, om man i ”Halmstads 
herrliga kyrka uppsatte en predikstol, hvilken till hela sin karakter vore 
alldeles främmande för hennes anordning”, sammanfattar Brunius sin 
kritik och nämner Milano och Köln som exempel på katedraler där 
man gjort nya predikstolar i stil med den gamla byggnaden.251 Han 
tycker vidare att Åboms baldakin är för låg, betraktad nerifrån skulle 
den komma att te sig mycket obetydlig.  

Åbom gjorde nu en ny ritning (bild 46), ”med begagnande af de 
sålunda erhållna ytterligare upplysningarne”.252 Den visar att han tagit 
intryck av Brunius väl så svidande kritik. Han hade visserligen inte 
ökat antalet kolonner men hade, med hjälp av smala halvkolonner, 
förvandlat stödet till en gotisk knippepelare; nu kunde ingen längre 
likna det vid foten till en bordslampa. Fälten var i stället för med kors 
dekorerade med spetsbågar och masverksformer – motiv han tagit från 
Brunius – bröstningen var högre och baldakinen, prydd med spets-
bågar och fialer, hade återfått något av den höjd den hade på Brunius 
ritning.     

I sitt memorial försvarar Åbom den första ritningen med att han 
bara haft Brunius beskrivning av kyrkan att förlita sig till när han gjor-

46. Halmstad, Ha. 
Åboms andra ritning 
till predikstolen, 
”med begagnan-
de af de sålunda 
erhållna ytterligare 
upplysningarne”, 
1845. Foto RA.
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de den, men som sådan överensstämmer den i själva verket ganska väl 
med denna, hävdar han, och anser att ”det torde således ej för strängt 
tillräknas om ett misstag tillfölje deraf kunnat ske”.253 Däremot finner 
han det besynnerligt att Brunius i sin nya skrivelse hävdar att kyrkan 
är ”’hufvudsakligen invändigt uteslutande i Spetsbågestil’, har kyrkan 
blifvit så förändrad?”, undrar han något spydigt.254 Han vidhåller att en 
fot är tillräcklig och ingalunda strider mot ren spetsbågestil. I medel- 
tidens katedraler finns predikstolar på både en och flera fötter. De se-
nare hör dock, framhåller han, mer till rundbågs- och övergångsstilen 
och nämner Münster i Bonn, San Vitale i Ravenna, San Clemente i 
Rom och San Miniato al Monte i Florens som exempel på kyrkor med 
fyr- och flerbenta predikstolar. Däremot har Münster i Freiburg, ”en 
af de herrligaste byggnader i ren spetsbågestil” en predikstol på en fot, 
som till vissa en predikstol på en fot, som till vissa delar liknar den han 
använt.255 

Även den nya, omarbetade ritningen underkändes emellertid av 
församlingen, som fortfarande föredrog den av Brunius och som nu 
vände sig direkt till kungen i en fyra sidor lång besvärsskrivelse, i vil-
ken man ”i djupaste underdånighet” ville ”förklara sin obelåtenhet” 
med Åboms predikstol. 256 Enligt församlingen hade Åbom inte ”gittat 
anföra något enda antagligt skäl till den förkastelse han gjort af Pro-
fessor Brunius ritning”. Han hade visserligen ritat om sin ritning sedan 
han upplysts om att Halmstads kyrka var byggd i spetsbågestil, men 
ännu fanns det i den ”tvenne betydliga felaktigheter”, påpekade man, 
”nemligen bröstningens allt för smala och för ändamålet otillräckliga 
öfverkant och baldakinens allt för ringa höjd”. Eftersom båda dessa 
”betydliga felaktigheter” framhållits av Brunius är det mycket troligt 
att han konsulterats av församlingen innan skrivelsen avgick till ÖIÄ. 
Även fortsättningen på skrivelsen tyder på det. Som den huvudsakliga 
olikheten mellan Brunius ritning och den, ”hvilken Kongl. Maj:ts Öf-
ver Intendents Embete vill påtvinga oss”, framhålls nämligen predik-
stolens fot, ”hvilken Konduktör Åbom envisas, att böra vara endast en 
enda, men [som] Församlingarne önskat och Professor Brunius visat 
kunna, och med den byggnads-summa Församlingarne äga, böra be-
stå af flera.” 

Åbom skrev då ett nytt memorial, hans tredje i frågan, där han 
förtydligade och ännu mer underbyggde sina ändringsförslag.257 Hans 
nya ritning fastställdes i konselj den 12 november 1845 men det blev 
aldrig någon ny predikstol i kyrkan, i stället kom snart dess gamla 
1600-talspredikstol till heders igen.258 

Jag har uppehållit mig vid brevväxlingen en längre stund på grund 
av allt den säger om Åbom och Brunius men också om deras samtid. 
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Vad som är särskilt slående i hela historien är bristen på information  
i form av bilder av kyrkan i Halmstad, där predikstolen skulle stå.  
Brunius bok, liksom hans skrivelse, innehåller bara skriftliga beskriv-
ningar, och när några avbildningar inte gick att uppbringa inom rimlig 
tid, kom till slut ord att stå mot ord. Medan det i dag är mycket enkelt 
att få fram fotografier och ritningar över en byggnad, innebar det vid 
den här tiden nästan oöverstigliga svårigheter. Fotografikonsten hade 
precis börjat utvecklas, och de imponerande konsthistoriska kunska-
per som båda parterna ger prov på, var hämtade ur böcker illustrerade 
med svart-vita xylografier. 

En annan intressant tidsmarkör är att Brunius och Åbom använder 
begreppen ”rundbågestil” och ”spetsbågestil” eller ibland ”medeltidsstil”  
som en sammanfattande term för båda, i stället för de sedan länge 
vedertagna ”romansk stil” och ”gotisk stil”, och de talar om ”rundbågs- 
åldern” och ”spetsbågsåldern” där man i dag säger ”romaniken” och 
”gotiken”.259

Vi kan slutligen konstatera att det är Brunius som har de flesta prak-
tiska synpunkterna på predikstolen men också är den som visar den 
djupaste förståelsen för det medeltida kyrkorummet. Att han verkligen 
har levt sig in i den kristna bildvärlden framgår tydligt av hans ovan 
citerade ord om att det finns en stor rikedom av vackra och upplyftan-
de symboler i kristendomen och mer än tusen för en konstnär att välja 
bland. I ljuset av det ter sig Åboms förslag, att sätta ett likadant kors i 
varje bröstning, onekligen ganska fantasilöst, och det är inte att undra 
på att Brunius slår ned på det. Hans kritik av ”foten” är inte heller helt 
orättvis; liknelsen med en bordslampa är faktiskt ganska slående. För 
Åbom tycks det mest ha varit en smaksak vilka symboler man valde 
eller vilken av stilarna, medan det för Brunius närmast verkar ha varit 
en fråga om liv och död.    

Å bo ms pr e d i k s t o l a r  i  R ä t t v i k ,  Da l a r n a ,  
o c h i  V ä x j ö  d o mk y r k a
Bara ett halvår innan Halmstadärendet dök upp i november 1844 hade 
Åbom ritat en predikstol för en annan medeltida kyrka, den i Rättvik 
i Dalarna med rötter i tidigt 1300-tal. Hade han haft att göra med  
Brunius redan då, hade han kanske utformat predikstolen, som sattes 
upp 1845 – och nedtogs 1913 – annorlunda. Den bestod av en på 
en räfflad pelare stående, stor rund korg med släta fyllningar och ett 
lågt runt ljudtak, krönt av ett par kerubhuvuden med ett kors mellan 
sig (bild 47).260 Hade Brunius nämligen sett den, hade han kanske 
avfärdat den med samma ord som dem han använde om den tidigare  
predikstolen i Växjö domkyrka, så väl måste de sägas stämma in på 
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Åboms predikstol i Rättvik: ”Korteligen, denna stillösa predikstol 
saknar symbolisk betydelse och står i intet slags harmoni med den 
urgamla kyrkan”.261 

Den åsyftade predikstolen i Växjö hade ritats 1808 av arkitekten 
och trädgårdsarkitekten, dåvarande tf. överintendenten vid ÖIÄ Fred-
rik Magnus Piper, och blivit uppsatt 1816 (bild 48). När domkyrkan 
restaurerades 1849–53 under Brunius ledning, hade denne genast låtit 
avlägsna Pipers predikstol och samtidigt lovat inkomma med en rit-
ning till en ny men då någon sådan aldrig kom, ombads hans bygg-
mästare Carl Gustaf Rosdahl att göra en ritning.262 Rosdahls ritning 
(bild 49) påminner i hög grad om den som Brunius ritat för prediksto-
len i Halmstad, enda skillnaden är att den står på en pelare i stället för 
på sex smala kolonner som den gör, och av Rosdahls till ritningen bi-
fogade rader framgår att han troligen kopierat en av Brunius ritningar. 
Raderna ger samtidigt en antydan om omgivningens rädsla för Bruni-
us, känd för sitt heta humör och att han lätt greps av vrede.263 Rosdahl 
skriver: ”Jag önskar att Herr Professor Brunius måste bli i okunnighet 
om denna ritningen för får han vetta att jag uppgjort den så blir han så 

47. Rättvik, Dr. Rit-
ning till predikstol. 
Åbom, 1844. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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förtörnad på mig mycke verre än 
då jag gaf ritningarne på dörrarne 
under orgelläktaren och på Nom-
mertaflorne”.264 

Ritningen skickades till ÖIÄ 
där den förelades vem, om inte 
Åbom, som nu för andra gången 
skulle granska en ritning till en 
predikstol av Brunius, visserligen 
en kopia vars koppling till Bruni-
us han kanske inte kände till men 
han kan ha igenkänt dennes ma-
nér från Halmstadärendet. Dess-
utom hade Brunius ombyggnad av 
domkyrkan i Växjö lett till de, för 
de projekt denne var involverad i, 
vanliga stridigheterna med ÖIÄ 
vilket Åbom säkert inte var okun-
nig om.265 Att han i sin ritning 
(bild 50) utgått från Rosdahls står 
det inget om i memorialet, bara 
att han ritat en predikstol i en 
enkel och värdig bågstil i överens-
stämmelse med kyrkan.266 Han 
föreslår vidare att den utförs av ornamentbildhuggaren Hoffman, som 
förut gjort ”dylika arbeten till många församlingars belåtenhet”.267  
I stora drag står hans förslag nära Rosdahls. Dennes enda pelare har 
dock förvandlats till en knippepelare och masverket i fyllningarna har 
blivit till rundbågar. Den största skillnaden finns i ljudtaket, som är 
stramare utformat med ett krön som påminner om ett sakramentshus, 
med ett kors högst upp. Predikstolen, målad i ekimitation med förgyll-
da detaljer, uppsattes i kyrkan 1865, den nedtogs 1957 och förvaras 
sedan dess på kyrkvinden. 

Man kan konstatera att Åbom onekligen har mognat som predik-
stolsarkitekt i jämförelse med predikstolen för Halmstad. Han har 
inga symboler överhuvudtaget, utan använder arkitekturdetaljer som 
dekorativa element. Han har vidare sökt harmoniera den med det 
medeltida kyrkorummet, något han lärt sig av Brunius. Närkampen 
med lärdomsgiganten Brunius så tidigt i hans karriär var säkert nyt-
tig för Åbom. Den fick honom att ta det försiktigt de gånger han i 
fortsättningen skulle stöta på honom i något ärende, vilket hände ett 
par gånger (se vidare s. 189), dessutom lärde han sig kanske något om 

48. Växjö domkyrka. 
Ritning till predik-
stol. F. M. Piper, 
1808. Foto RA.
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medeltidens inställning till kyr-
korummet och dess inventarier, 
ett ämne som Brunius till fullo 
behärskade. 

Ändå måste man nog säga att 
Åbom kom ganska lindrigt un-
dan i diskussionen med Brunius, 
som var känd för att kunna gå 
betydligt hårdare fram mot dem 
som han uppfattade som sina  
meningsmotståndare, i synner-
het arkitekterna vid ÖIÄ.  Som 
exempel ska nämnas hans påpe-
kande angående ett memorial 
författat av Erik Gustaf Wester-
ling.268 Enligt Brunius framgick 
det ”nogsamt” av memorialet att 
Westerling inte bara var någon 
vetenskapsman utan också att 
han saknade språklig bildning 
– Brunius hade i memorialet rö-
rande Hörups kyrka i Skåne fun-
nit tre ställen där denne använt 
singular i stället för plural och 

flera ord som var felstavade – något som Brunius knappast kunde  
säga om Åbom, som med sina välformulerade och väl under- 
byggda memorialer kanske till och med imponerat på den gamle grek-
professorn en smula.

I följande kapitel ska undersökas hur Åbom förhöll sig i sin arkitek-
tur till de i avsnittet diskuterade medeltidsstilarna. 

49. Växjö dom-
kyrka. Ritning till 
predikstol, 1858. 
Byggmästaren C. 
G. Rosdahl, troligen 
efter en ritning 
av Brunius. Efter 
Gustafsson & Ullén 
1970. 
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K A PI T E L 3. 

 
ÅBOM OCH MEDELTIDS-

STILARNA 

Ba kg r u n d – n y k l a s s i c i s me n o c h d e t  g ö t i s k a
Från mitten av 1780-talet och ett par, tre årtionden in på 1800-talet 
var nyklassicismen den förhärskande arkitekturstilen i Sverige. Den 
hade visserligen redan tidigare gjort vissa insteg i landet, men det var 
först i och med Gustav III:s italienska resa 1783–84, som den fick 
sitt fullständiga genomslag.269 Kungen hade gripits av en sådan för-
tjusning för den nyklassicistiska arkitekturen att han bestämt att den 
hädanefter skulle vara allenarådande i landet. Stilen utmärks bland 
annat av släta väggar, en bestämd avgränsning av alla former och en 
sparsam användning av kolonner, vanligtvis i anslutning till portiken. 
Till det ska läggas strävan efter symmetri. Ett av de första exemplen 
på svensk nyklassicism är Olof Tempelmans gymnasiebyggnad i Här-
nösand, uppförd 1785 som en kombination av en enkel rektangulär 
byggnadskropp, täckt av ett sadeltak, och en rotunda med tolv doris-
ka kolonner som bär upp en kupol. Troligen för första gången i den 
sengustavianska arkitekturen uppträder här också den släta muren.270 

Stilen fick dock sin främste representant i landet i den franskföd-
de arkitekten och teaterdekoratören Louis-Jean Desprez, som Gustav 
III lärt känna i Rom och övertalat att komma till Sverige.271 Många 
av hans byggnader kom visserligen att stanna på papperet, men ännu 
står Orangeriet i Linnéträdgården i Uppsala och Tavasteshus kyrka i 
Finland som exempel på den stränga nyklassicism som var Desprez’ 
signum, och vilken kom att föras vidare av arkitekter som Carl Fredrik 
Sundvall, Gustaf Blom Carlsson och Jacob Wilhelm Gerss.272 Andra 
framträdande representanter för stilen var Carl Christoffer Gjörwell 
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och Fredrik Blom, den senare 
Åboms professor vid Konstaka-
demien. Där gick undervisningen 
under Åboms studietid ännu helt 
i nyklassicismens tecken, vilket 
medförde att han våren 1838 läm-
nade akademien som utpräglad 
nyklassicist. Det är talande att 
hans första privata uppdrag som 
han fick samma höst, den ovan 
nämnda ombyggnaden av Alsters 
herrgård i Värmland, en revete-
rad, rödfärgad timmerbyggnad, 
resulterade i en nyklassicistisk, vit 
mangårdsbyggnad, i fasaden för-
sedd med pilastrar som bär upp 
en rikt profilerad taklist och en 
portik, formad som en romersk 
triumfbåge.273 Även Åboms tidiga 
kyrkobyggnadsprojekt är präglade 
av nyklassicismen, som till exem-
pel hans ovan omtalade ombygg-
nadsritning från 1839 för Raus i 
Skåne som han ritade utifrån en 
insänd byggmästarritning och 
försåg med tempelliknande gavel,  
släta murytor och oinramade 
fönsteröppningar (se bild 19). 

Det är inte känt om undervis-
ningen vid akademien också var 
inriktad på kyrklig arkitektur – 
ingen av de många tävlingarna 

som förekom där tycks till exempel ha gått ut på att rita en kyrka 
– utan sina starkaste intryck av kyrkobyggnadskonsten kan Åbom i 
stället ha tagit under sin lärotid hos byggmästaren Abraham Wilelius, 
som utöver att han uppförde kyrkor också ritade flera sådana. Av dessa 
har Nottebäck, som Wilelius uppförde 1831–37 efter egna ritningar, 
lyfts fram av Marian Ullén som en typisk representant för den ”enkla, 
rationella, nyklassicistiska kyrkobyggnaden”.274

Vid sidan av idealen från antikens arkitektur hade det emellertid 
redan under den gustavianska tiden börjat uppträda ett intresse för 
medeltidens formspråk i landet. Detta sammanhänger med fascinatio-

50. Växjö domkyrka. 
Ritning till predik-
stol. Åbom, 1863. 
Foto RA. 
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nen för ”götiska” teman vid Gustav III:s hov; utom till vasatraditionen 
knöt Gustav, i sin historiska och nationella propaganda, gärna ock-
så an till de fornnordiska minnena. Ett exempel är hans pjäs Frigga, 
som handlar om Frigga, maka till Oden och mor till Balder, gudarnas 
drottning och Asgårds härskarinna i nordisk mytologi. Men det fanns 
också ett medeltidssvärmeri i tiden, vilket bland annat kom till uttryck 
i Gustav III:s riddarspel, de så kallade karusellerna, som arrangerades 
vid lustslotten Ekolsund och Drottningholm men även i huvudstaden. 
De medverkande var klädda än i medeltida dräkter, än i antika, och 
”dramerna” utspelades mot bakgrunden av illusionsskapande kulisser. 
Bland dem kan nämnas karusellen ”Erövringen av Galtarklippan” 
som uppfördes 1779 och till vilken det hade byggts en ”götisk borg” 
med tinnar och torn på Floras kulle i Drottningholms slottspark.275 

Borgen, som finns återgiven på en målning av Pehr Hilleström, var 
troligen gjord av målad väv som uppspänts på en ram som en vanlig 
teaterkuliss men innehöll även verkliga utrymmen där delar av rid-
dardramat utspelade sig.276 Det är ganska troligt att den ritats av den 
ovan omtalade Louis-Jean Desprez; denne hade redan tidigare visat ett 
intresse för medeltida arkitektur genom att i sina scendekorationer till 
Gustav III:s olika operor och pjäser infoga medeltida byggnadsdetal-
jer. Litet längre fram i tiden fick han möjlighet att också realisera sina 
fantasier i verkligheten, i det så kallade Götiska tornet, som efter hans 
ritningar på beställning av kungen uppfördes 1789 i den engelska par-
ken på Drottningholm.277 Tornet byggdes dock i en sorts rundbågsstil 
som har mycket litet med gotiken att göra, vilket visar att det räckte 
med att något var medeltidsinspirerat för att det skulle kallas ”götiskt”. 
Att orden ”götisk” och ”gotisk” efterhand kom att uppfattas nästan 
som synonymer fast de egentligen syftade på olika saker, var som Bo 
Grandien påpekar en följd av ”tidens oförmåga att dra gränsen mellan 
de olika historiska perioderna och den ordets makt över tanken som 
låg i att ’gotisk’ i betydelsen medeltida ofta stavades ’göthisk’”.278 Man 
gjorde således ännu inte någon skillnad mellan stilarna, beteckningen 
götisk, alternativt gotisk användes på all slags medeltida och medel-
tidsinspirerad byggnadskonst.279 

Genom att ”götisk” och ”gotisk” på detta sätt flöt samman var ste-
get emellertid inte långt till att den gotiska stilen började ses som en 
ursprungligen svensk stil,280 en tanke som grundade sig på den i äldre 
svensk historieskrivning allmänt förekommande uppfattningen att de 
forna goterna, en av de mest kända  germanstammarna under folk-
vandringstiden, i egenskap av ”göter” haft sitt urhem i Sverige. Till för-
virringen bidrog att benämningen gotik på ”spetsbågestilen” verkligen 
har med goterna att göra. Namnet hade fötts i renässansens Italien, 
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där arkitekterna, med Giorgio Vasari i spetsen, såg med förakt på den 
typen av arkitektur som spetsbågestilen representerade, den uppfatta-
des som grov och barbarisk, ”tysk”, och måste följaktligen ha skapats 
av ”de barbariska goterna”, det vill säga de visigoter och ostrogoter som 
på 500-talet hade härskat över stora delar av det forna Västrom, men 
vilka således, enligt den ovan nämnda historieskrivningen, en gång 
utvandrat från Sverige. 

Tanken på gotiken som en ursprungligen svensk stil kan ha legat 
bakom tillkomsten av det tidigare nämnda Götiska rummet på Stock-
holms slott, kronprins Oscars mottagningsrum (jfr s. 64), som inretts 
1828 efter kronprinsens egna ritningar och som, med väggar indelade 
av ett stiliserat gotiskt masverk i trä, utgjorde nygotikens första nedslag 
i landet.281 Inspirationen till rummet kom förmodligen från England, 
där nygotiken länge varit populär i inredningarna,282 men som Göran 
Alm påpekar kan valet av stil också ha haft en ”politisk” underton; 
i rummet fördes ofta politiska samtal och överläggningar och Oscar 
kan, genom att välja gotiken, ha velat ge rummet en genuint ”svensk” 
prägel och visa att han trots sin franska bakgrund, på samma sätt som 
sin far, ville tjäna Sverige och svenska intressen.283 – En efterföljare 
blev 1830 Magnus Brahes tornrum på Skokloster, och vidare gotice-
rande rum på Rydboholm och Örbyhus.284

Utomlands hade det blivit allt vanligare att byggnader som fäst-
ningar, kastell och fängelser utformades med medeltiden som förebild 
och försågs med kreneleringar, trappgavlar etcetera, något som Fredrik 
Blom upptäckte på sin utländska studieresa 1829–31. Inflytandet från 
resan märks i portalen till Galärvarvskyrkogården på Djurgården, som 
Blom ritade 1832 i, som det står på ritningen, ”göthisk stil”.285 Den 
spetsbågade portalen inramas av en trappstegsformad portalinfattning 
och flankeras av två krenelerade hörntorn. Också det av Blom ritade 
Kastellet på Kastellholmen, som uppfördes 1846, är byggt i en motsva-
rande, medeltidsinspirerad stil.   

Sitt verkliga arkitektoniska genomslag i Stockholm fick dock nygo-
tiken med uppförandet av Riddarholmskyrkans tornspira av gjutjärn 
som inleddes under hösten 1838.286 Spiran hade ritats av skulptören 
Erik Gustaf Göthe som ersättning för den gamla 1500-talstornspiran 
av koppartäckt trä, som brunnit efter ett blixtnedslag.287 Bit för bit 
göts tornet vid Åkers styckebruk och delarna sattes upp allteftersom de 
anlände till Stockholm, där man kunde följa hur järnspiran växte dag 
för dag. ÖIÄ:s konduktörer och arkitekter, till vilka Åbom nu hörde, 
höll vid den här tiden till i Stenbockska palatset på Riddarholmen 
alldeles intill Riddarholmskyrkan och torde ha följt uppförandet med 
särskilt intresse. 



   å bo ms k y r k o r  81

En av dessa kollegor var Axel Nyström, sedan 1838 arkitekt vid ÖIÄ 
och den som efter Göthes död i november samma år fick ta över arbetet 
med spiran; bland annat ritade han de sirliga ornamenten som binder 
samman spirans små hörnpelare.288 Eftersom han ville ge hela tornet en 
enhetlig medeltida karaktär avlägsnade han också 1500-talsportalen i 
västra tornfasaden och satte i stället in en nygotisk portal och ovanför 
den ett rosettfönster i samma stil.289 Att uppdraget med att fullbor-
da tornet gick till Nyström berodde troligen på att han tidigare på 
1830-talet hade samarbetat med Brunius vid ombyggnaden av Lunds 
domkyrka och på så sätt, som en av de första av ÖIÄ:s arkitekter, fått 
praktisk erfarenhet av att arbeta med de medeltida formerna.290 

Efterhand kom gotiska element som spetsbågar och fyrpass att smy-
ga sig in också i den kyrkliga arkitektur som ÖIÄ producerade. Även 
den tidiga medeltidens rundbågar assimilerades – de hörde dessutom, 
som Siegrun Fernlund har påpekat, också till nyklassicismens form-
förråd.291 – I detta tidiga skede av nygotiken handlade det för många 
arkitekter om en ”intressant formell uttrycksmöjlighet” bland flera 
andra och vilken man ganska obekymrat kunde ”blanda” med ny- 
klassicism, nyrenässans etcetera, medan den för framför allt Brunius 
redan på detta stadium blev en bindande lag. 292 Så småningom skulle 
dock nygotiken komma att utvecklas i en alltmer dogmatisk riktning, 
vilken framför allt kom till uttryck i domkyrkorenoveringarna under 
senare delen av 1800-talet och som krävde alltmer detaljerade kunska-
per om de medeltida byggnadssätten.293 

In s l a g  a v  me d e l t i d s s t i l  i  Å bo ms  
k y r k l i g a  a r k i t e k t u r
Med ett undantag, som behandlas närmare nedan, var det i sin profana  
verksamhet som Åbom först började använda sig av ett medeltida 
formspråk, i ombyggnaden av corps-de-logiet till Lars von Celsings 
Hällefors bruk i Sörmland, en timrad tvåvåningsbyggnad, som efter 
hans ritningar 1842–44 förvandlades till ett litet medeltida tegelslott 
med spetsbågiga fönster flankerade av fialer och under takfoten en 
rundbågsfris.294 I fortsättningen kom dock inslagen av medeltidsstil 
att vara relativt få i hans profana arkitektur, dessutom i byggnader som 
tillkom med ganska långa mellanrum. 1846 ritade han Anatomicum 
i Uppsala med trappgavlar, branta tak, rundbågade fönster och rund-
bågsfriser och 1854 Stifts- och landsbiblioteket i Skara i motsvarande 
stil liksom läroverket, nuvarande stadshuset, i Linköping, som han  
ritade 1859. Frimurarhuset i Gävle (bild 4), som han ritade 1871, räk-
nas med sina trappgavlar som Gävles första nygotiska byggnad. Även 
en av de herrgårdar han ritade, Boo i Närke från 1874, kan formellt 
föras till nygotiken (bild 3).295
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De många flerbostadshus som Åbom ritade i Stockholm på 1850- och 
1860-talen gick alla i en återhållen klassicism med ett undantag, ett 
sedan länge rivet hus i hörnet av Kungsträdgårdsgatan 12 och Wah-
rensdorffsgatan, ursprungligen ett anspråkslöst 1700-talshus som vid 
ombyggnaden 1857, efter Åboms ritningar, förvandlades till en åt-
minstone i fasaden helt nygotisk byggnad. Stilen anspelade troligen 
på att beställaren, Martin von Wahrendorff, diplomat, hovfunktionär, 
godsägare, uppfinnare med mera, var ägare till Åkers styckebruk, där 
Riddarholmskyrkans ovan omtalade, nygotiska tornspira av järn hade 
tillverkats.296 

Frågan, när Åbom började använda medeltida detaljer i sin kyrkliga 
arkitektur, har undersökts tidigare men då med ett något annorlunda 
resultat. I Kyrkobyggnader 1760–1860, 1, som behandlar Skåne och 
Blekinge, anförs som tidiga exempel på Åboms bruk av medeltida for-
mer hans ”nyromanska rundbågsfriser i Östra Kärrstorp (1846) och 
Ausås (ritad 1848)”.297 Det framhålls vidare att Åbom ”gärna försåg 
sina torn med trappgavlar (Ausås, Esarp)”. En närmare granskning av 
de tre exemplen, som alla är hämtade från Skåne, ger dock vid handen 
att inget av de nämnda inslagen av medeltidsstil härrör från Åbom. 
Esarp fick sitt torn med trappgavlar först i slutet av 1920-talet efter 
ritningar av Carl Andrén,298 medan Östra Kärrstorps rundbågsfriser 
redan fanns på en ombyggnadsritning från 1843, utförd av Theodor 
Edberg vid ÖIÄ. Ritningen hade inte accepterats av församlingen 

51. Ausås, Sk. 
Ombyggnadsritning, 
1848. Byggmästa-
ren J. Hallberg, Foto 
RA.   
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varpå ärendet hade övergått till Åbom, som året därpå hade gjort en 
ny, visserligen något annorlunda ritning men där rundbågsfrisen i Ed-
bergs förslag fanns kvar. Ritningen följdes när Östra Kärrstorp bygg-
des 1846.299 

När det gäller Ausås, den tredje kyrkan i uppräkningen här ovan, 
kommer både rundbågsfriserna och trappgavlarna från en byggmäs-
tares ritning. Kyrkan, med anor från tidigt 1200-tal, hade egentligen 
varit i gott skick när befolkningsökningen och den resulterande plats-
bristen i slutet av 1840-talet hade framtvingat det radikala beslutet att 
hela byggnaden utom tornet, som var från 1400-talet, skulle rivas och 
ersättas med en ny.300 På hösten 1848 inkom för granskning till ÖIÄ 
en ritning till en ny kyrka i Ausås, utförd av bygg- och murmästaren 
A. J. Hallberg i Ängelholm.301 Som Åbom konstaterar i sitt memo-
rial, uppvisade den en för skånska medeltidskyrkor vanlig form: ett 
skepp, tre kryssvalv, smalare kor och halvrunt korutsprång (bild 51). 
Även fönstrens anordning och ”den yttre orneringen i en art rund-
bågsstil” passar in enligt Åbom men nämner lite förvånande inte de 
på Hallbergs ritning tydligt markerade trappgavlarna.302 Det är i varje 
fall dessa som har återkommit på Åboms ritning (bild 52), som även i 
övrigt hämtat det mesta från byggmästarens.303 Enda större skillnaden 
är att han, medan han låtit korutsprånget behålla sin rundade inner-
vägg, har givit dess yttre en mer modern, polygonal form (jfr s. 139). 

De tre exemplen ovan visar än en gång vikten av att gå till hand-
lingarna för att få fram korrekta uppgifter. I själva verket hade Åbom 

52. Ausås, Sk. 
Ombyggnadsrit-
ning, 1848. Åbom. 
Original, enligt en 
påskrift fastställd i 
konselj 10 oktober 
1848 och signerad 
Oscar. Foto RA. 
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redan i september 1839 infört ett 
medeltida motiv i en kyrkritning, 
när han, som nämnts, tillade en 
trappgavel på byggmästarens rit-
ning till Önnestad i Skåne, för att 
ge den en med kyrkan mer har-
monierande stil (jfr s. 58). Trapp-
gaveln byggdes dock aldrig.304 
Nästa gång han använde sig av 
ett medeltida motiv var 1841,  
i en ritning till en ny kyrka i  
Ölmevalla i Halland, men nu av 
ett annat slag, en rundbågsfris 
som skulle löpa under takfoten 
(bild 141). Kyrkan, som ritats 
utan föregående byggmästarrit-
ning, uppfördes dock aldrig (jfr s. 
46).305 Sedan dröjde det till 1843, 
i samband med en utvidgning 
och ombyggnad av Listerby i Ble-
kinge, innan det återigen dök upp 
ett medeltida motiv – ytterligare 
en rundbågsfris – i en av hans rit-

ningar. Sommaren 1843 hade det kommit in till ÖIÄ en ritning till 
granskning från Listerby, utförd av andre lantmätaren i Blekinge län, 
Otto Emanuel Ödman.306 Med följde också Ödmans uppmätningsrit-
ning av kyrkan, som grundlagts på 1100-talet i form av ett rektang-
ulärt långhus och smalare absidkor. Senare på medeltiden hade det 
tillkommit ett vapenhus i söder, en sakristia hade uppförts 1738 vid 
korets norra vägg och vid någon tidpunkt hade byggnaden försetts 
med stora rektangulära fönster. Den hade alltid varit tornlös.307 I en-
lighet med Ödmans ritning skulle nu långhuset förlängas åt väster, 
vapenhuset rivas och samtliga fönster göras rundbågiga. Västportalen 
skulle flankeras av halvrunda fönsteröppningar. 

Åbom följde i sin ritning i huvudsak Ödmans men med tillägget av 
en rundbågsfris under taklisten (bild 53).308 Han förklarar i memorialet  
att han velat ge Listerby den ”karaktär och wärdighet en så beskaffad 
byggnad bör hafva, men som hvarken församlingens önskan, tillfölje 
af den hithörande ritningen, eller Kyrkans form och materiel med-
gifver någon rik och konstmessig ornering”, hade han inskränkt sig 
till ”att pryda taklisten genom sammanhängande bågar obetydligt 
framspringande och som således lätt kunna werkställas”. På gaveln 

53. Listerby, Bl. 
Ombyggnadsritning, 
1843. Åbom. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.           



   å bo ms k y r k o r  85

hade han enligt memorialet ”förändrat” de halvrun-
da fönstren – som framgår av ritningen hade han  
givit dem samma form och storlek som kyrkans öv-
riga fönster – och hade försökt ge kyrkdörren – som 
på Ödmans ritning var odekorerad – en ”med den  
öfriga orneringen öfverensstämmande form”.309 

När Listerby byggdes 1846–47 under ledning av 
murmästaren J. G. Rosenlund i Tving, visade det sig 
att bara en del av norra muren samt sakristian kun-
de behållas.310 Som framgår av fotografiet tycks utförandet av rund-
bågslisten ha inskränkts till enbart korabsiden, och där ytterst diskret  
(bild 54).

Ledberg i Östergötland är ett exempel på en kyrkobyggnad, där 
Åbom utgått från en byggmästarritning som redan hade inslag av  
medeltidsstil men vilka han kraftigt utökade. I Ledbergs gamla, 
medeltida kyrka hade man 1760 rivit en del av triumfbågsmuren för 
att få mer bänkutrymme, men 
kyrkorummet var ändå för litet 
och när kyrkokassan i början av 
1840-talet hade stigit till 10 000 
Rdr banco och man därtill kunde  
räkna in penninggåvor på över  
4 000 Rdr, bestämde församling-
en att den gamla skulle rivas och 
att man i dess ställe skulle låta 
uppföra en ny. I april 1845 in-
kom till ÖIÄ en förslagsritning 
till en ny kyrka i Ledberg (bild 
55), gjord av den kände bygg-
mästaren Abraham Nyström i 
Kristberg, vilken överlämnades 
till Åbom för granskning. 311 I sin 
ritning har Nyström följt nyklas-
sicismens symmetriska ideal och 
ritat en raksluten salkyrka med en 
halvrund utbyggnad i öster för sa-
kristian, som skulle avskiljas från 
kyrkorummet av en mur. Ovanför 
altartavlan finns en halvrund öpp-
ning i muren genom vilken sakris-
tians östra fönster skymtar.312 

54. Listerby, Bl. 
Tornet byggdes 
1871 efter en ritning 
av J. A. Hawerman. 
Foto Oscar Halldin, 
1904–1906. ATA. 
55. Ledberg, Ög. 
Ritning till ny kyrka, 
1845. Byggmäs-
taren Abraham 
Nyström. Foto RA.     
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Även fasaden är nyklassicistisk. 
Den är slät, har halvrunda fönster- 
öppningar och södra långsidans 
portal är infattad i en klassicerande  
gavel buren av pilastrar; pilast-
rarna återkommer i byggnadens 
hörn. Tornkroppen har genom 
rundbågsfriser – det ovan nämn-
da inslaget av medeltida dekorstil 
– indelats i tre partier. Ljudöpp-
ningarna är dubbla, åtskilda av 
en kolonnett och inskrivna i en 
omfattningsbåge under ett enkelt 
masverk.313 Ovanpå en låg huv 
står en åttasidig lanternin med 
omväxlande smala och breda sidor 
och låga gavelrösten och ovanpå 
den en hög och spetsig spira. – 
Som Lars Cnattingius har påpe-
kat, har ritningen vissa likheter 
med J. A. Hawermans ritning till 
Risinge kyrka i Östergötland, som 

Nyström samtidigt arbetade med. Den innehöll också rundbågsfriser 
och tornet hade en hög, spetsig tornspira, liknande den han ritat för 
Ledberg.314 

Åboms ritning (bild 56) går tillbaka på Nyströms i stort men 
innehåller också vissa förändringar, bland annat har han minskat 
bredden och höjden på pilastrarna kring portalen och låtit dem bära 
upp en gavel, som han dekorerat med en rundbågsfris medan själva 
portalen är omvandlad till en medeltida perspektivportal med ett ros-
fönster i sin övre del.315 I långhuset har fönstren utformats i likhet med 
ljudöppningarna i Nyströms ritning och givits motsvarande masverk. 
Av tornkroppens rundbågsfriser finns endast den nedersta kvar, som 
en förlängning av frisen som löper under takfoten. Nyströms lanternin 
har ersatts av en lanternin med lika många sidor som den, men de 
är nu jämnbreda med höga och spetsiga gavelrösten. En spetsig spira 
fullbordar tornets ”gotiska” utseende. I interiören kan vi notera krene-
leringarna ovanför dörrarna till sakristian och förrådet som ytterliga-
re ett medeltida drag. I övrigt har Åbom också ändrat något i korets 
arrangemang och höjt det genom att låta korvalvet bilda en fullstän-
dig halvcirkel som går ända upp i takvinkeln samt givit altartavlan en 
motsvarande halvrund avslutning. 

56. Ledberg, Ög.  
Ritning till ny kyrka, 
1845. Åbom. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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Ritningen, som var färdig i augusti 1845, godkändes av församlingen 
och fastställdes i november samma år, ändå dröjde det till maj 1849 
innan arbetet påbörjades under byggmästaren C. A. Forséns led-
ning.316 Då upptäckte församlingen, att det fanns partier i ritningen 
man var mindre nöjd med och skickade en underdånig begäran till 
ÖIÄ om att få slippa uppförandet av ”de kyrkotaket öfverskjutande 
gafwelväggarne”, som man ansåg dels såsom mindre 
prydliga för en tempelbyggnad, dels skulle bli kost-
samma att uppföra och underhålla.317 Ämbetsverket 
gick med på dessa ändringar, inte för att man trodde 
att kyrkan skulle bli prydligare men för att under-
hållskostnaden skulle sänkas.318 

Tankarna kring rundbågsstilens lämplighet ut-
vecklade Åbom våren 1846 under arbetet med rit-
ningarna till en ny kyrka av sten i Ragunda i Jämt-
land, som ersättning för den gamla kyrkan från 
senmedeltiden, som skulle rivas.319 En ritning gjord 
av byggmästaren Frans Agathon Lindstein i Öster-
sund hade skickats till ÖIÄ för granskning (bild 57). 
Den visar en byggnad i tung nyklassicism med släta 
murar, mot vilka höga rundbågiga fönster avteck-
nar sig som svarta hål. Åbom har i sin ritning givit 
byggnaden nättare proportioner, satt pilastrar mellan 
fönstren samt försett den med en rundbågsfris under 
takfoten (bild 58). Att han på detta sätt föreslog rundbågsstilen berod-
de enligt memorialet på att det var ett byggnadssätt som utmärkte sig 
för sitt ”allvar och prydlighet”, förenat med för vårt klimat ”särdeles 
passande construktioner af alla detailer, dörr- och fensteromfattningar, 
lister, ornamenter m.m.”320 Både de ”bågformiga sirater” han föreslagit 
under taklisten och pilastrarna mellan fönstren var avsedda att göras i 
rappningen, vilket ”med ett obetydligt språng af ½ eller ¾ tum” gan-
ska lätt och med högst obetydlig kostnad skulle låta sig göras. Genom 
att ge de olika partierna olika färger skulle de, fast de bara skjuter ut 
något, tillräckligt skilja sig från varandra och ge byggnaden den efter-
strävade karaktären, påpekar han vidare.321

I en ritning som Åbom några månader senare gjorde till en kyrka i 
Fristad i Västergötland (som behandlas närmare nedan, s. 150) lättade 
han på samma sätt upp den tunga nyklassicismen i byggmästarens rit-
ning med nättare proportioner och genom tillägget av en rundbågsfris 
under takfoten. I memorialet upprepar han nästan ordagrant det ovan 
citerade budskapet till Ragunda och föreslår att kyrkan uppförs ”i en 
art bågstil, som, med ringa kostnad, likväl gifver en viss rikedom och 

57. Ragunda, Jä. 
Ritning till ny kyrka, 
1846. Byggmästa-
ren F. A. Lindstein. 
Foto RA. 
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wärdighet åt det yttre”.322 – Under 1846 bearbetade 
han också Blom Carlssons ovan nämnda ritning till 
Åsele och lade bland annat till en rundbågsfris (jfr 
s. 40). 

När det gäller spetsbågestilen, blev det i samband 
med uppdraget att rita en kyrka av sten för Kungs-
backa som Åbom 1851 för första gången ritade en 
kyrkobyggnad med tydliga inslag av spetsbågestil  
(se vidare s. 124). Tornet skulle, som framgår av rit-
ningen (bild 83), bli högt och slankt med spetsiga 
gavelrösten och ha högst upp en lanternin, krönt av 
sexkantig spira. Fönster- och portomfattningar skul-

le däremot göras rundbågiga och under takfoten skulle det finnas en 
rundbågslist. 
Åboms tilltagande fördragsamhet gentemot spetsbågsstilen framgår 
också av olika uttalanden i memorialerna. I ett memorial från 1853 an-
gående en ritning till en ny kyrka i Förlösa i Småland, upprättad av en 
byggmästare Nordström från Kalmar,323 understryker han till och med 
att ”den Göthiska eller spetsbågstil” i vilken byggmästarens numera 
försvunna förslag var utfört borde bibehållas med ”tillhörande höga 
tak, tornspira och branta listbetäckningar såsom särdeles lämpliga äf-
ven med afseende på de klimatiska förhållandena.”324 Detta var inte 
bara ord från Åboms sida, utan i hans ritning till Förlösa från 1854 
var alla fönsteröppningar, dörromfattningar med mera spetsbågiga, 

medan västtornet avslutades med 
en hög, spetsig spira (bild 59).325  
I interiören skulle även ramverket 
kring altartavlan liksom orgelfa-
saden gå i nygotisk stil (bild 60). 
När kyrkan byggdes 1855–58 följ-
des Åboms ritningar i såväl exteri-
ör som interiör.326

Inslag av spetsbågestil kan även 
observeras i Åboms träkyrkor, 
bland annat i Råneå, som han 
ritade 1853 (bild 13). I sin bok 
om träkyrkor, framhåller Anders 
Åman och Marta Järnfeldt-Carls-

son Råneås ”nya, diskret gotiska former”; det är de spetsiga fönsteröpp-
ningarna de syftar på.327 Liknande former återfinns bland annat också 
i Åboms båda ritningar till Finnträsk i Västerbotten (bild 123, bild 
126) och i hans tredje och fjärde ritning till Kungsbacka i Halland 

58. Ragunda, Jä. 
Ritning till ny kyrka, 
1846, Åbom. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA. 

59. Förlösa, Sm. 
Ritning till ny kyrka, 
1853. Åbom. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.  
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(bild 84, bild 85). Frågan är dock om det verkligen är gotiken Åbom 
haft i tankarna i sitt arbete med ritningarna. I ett memorial från fe-
bruari 1854 riktat till kapellförsamlingen i Finnträsk rörande den 
träbasilika han ritat (och som kommer att behandlas vidare nedan,  
s. 156) finns nämligen ett intressant uttalande av Åbom angående va-
let av stil när det gäller just träbyggnader. Han börjar med att påpeka, 
att den från församlingen insända ritningen (bild 124) inte går i en  
grekisk stil, som man påstått, utan i en sorts spetsbågstil som skulle 
passa bättre för en stenbyggnad, och fortsätter sedan:

Deremot torde utan begagnande af Göthisk eller Grekisk 
byggnadsart, en stil kunna wäljas, som särdeles lämpar sig 
för träbyggnader (min kursiv.) … I skogrika länder, till ex-
empel Sverige, Norige, och Schweitz, der trä i allmänhet 
war det billigaste och mest använda Byggnadsmaterial, 
utbildade sig en egen byggnadsstil med tillhörande orna-
mentik, påtagligen framkallad af det använda Byggnads-
materialet, och utmärkande sig huvudsakligen genom 
rätliniga och vinklade former, bågar förekommer högst 
sällan, om ej i taksammansättningar, och wisa äfven då 
tydligt träconstructionen … Noriges äldre Träkyrkor 

60. Förlösa, Sm. 
Ritning till orgelfa-
sad, 1860. Åbom. 
Kopia vidimerad av 
Åbom. Foto RA.
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med deras fantastiska tak, tinnar och spiror, äfven några 
dylika, med egendomliga torn och klockstaplar hos oss, 
wittna att träbyggnadskonsten warit ganska utbildad i 
Norden.328

Åbom gör här således en tydlig åtskillnad mellan den ”götiska”, det vill 
säga den gotiska stilen och en stil, särskilt lämplig för träbyggnader, i 
vilken formerna ”framkallats”, det vill säga bestämts, av själva materi-
alet. När han kraftigt ritade om byggmästarens ritning till Hamra i 
Dalarna – och på så vis gjorde den till en ”Åbomkyrka” – och bland 
annat försåg fönstren, portalen och tornets dörröppning med spetsgav-
lar (bild 92, jfr s. 131 f.), var det därför inte i första hand gotiska for-
mer som han ville åstadkomma utan former naturligt sprungna ur den 
”trästil” vars användning han talade sig varm för här ovan. 

Omnämnandet av Schweiz i citatet visar att Åbom inte var obekant 
med den så kallade schweizerstilen, som hade introducerats i Sverige 
i början av 1850-talet, som en del av den propaganda för det nya trä-
byggandet som hade satt in vid samma tid.329 Bakgrunden var att man 
ville finna metoder som sparade det dyrbara timret i skogarna. Med 
ångsågarnas tillkomst kring 1800-talets mitt kunde timmerkonstruk-
tionerna ersättas med hjälp av sågade plank och bräder.

En av de första villorna som byggdes i schweizerstil i Sverige var 
Alphyddan vid Dockan strax utanför Stockholm, ritad av Fredrik Wil-
helm Scholander för grosshandlaren och redaren, konsul Carl David 
Arfwedson. Villan presenterades som ”Landthus i Schweitzer-stil” i 
en artikel i februarinumret av Tidskrift för praktisk byggnadskonst och 
mekanik, 1852, i vilken redaktionen framhöll villans ”drag av trefnad, 
enkelhet och inbjudande utseende, som man fåfängt söker i … sten-
byggnader imiterande stenhus”.330 Schweizerstilen behandlades vidare i 
en artikel i samma tidskrifts augusti-septembernummer 1852, i vilken 
det framhölls att stilen inte kunde betraktas som en väsensfrämman-
de byggnadsart i Sverige. Den hade visserligen utvecklats till fulländ-
ning i Schweiz och i Tyskland, men även hos oss hade byggnadsstilen 
på landet ”fordom haft något af denna karakter”, påpekade man.331 
I Åboms ovan citerade uttalande är det dock inte frågan om endast  
”något”, utan där jämställs som synes den skandinaviska träbyggar- 
konsten med den schweiziska. Vi får också en förklaring till att sti-
len blivit så likartad, nämligen att både Norge, Sverige och Schweiz 
var skogrika länder där trä var det billigaste och mest använda bygg-
nadsmaterialet. Stilen ska alltså ha uppstått naturligt i respektive land,  
oberoende av varandra eftersom det överallt var materialet som dikte-
rat formen.
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De ”gotiska” formerna i Åboms 
träkyrkor var således i grund 
och botten inte gotiska. När det 
däremot gällde kyrkor av sten 
handlade det dock, som fram-
gått, om ett medvetet upptagan-
de av spetsbågestilens formspråk 
från hans sida. Insikten om sti-
lens fördelar tycks emellertid ha 
kommit efterhand, en utveckling 
som kan studeras över tid i hans 
båda ritningar till en ny kyrka i 
Torbjörntorp i Västergötland, vil-
ka gjordes med ett tidsglapp på 
ungefär femton år. En ritning till 
kyrkan signerad F. D. Bergström 
– byggmästaren Fredrik Dami-
anus Bergström i Skara – hade i 
juni 1854 inkommit till ÖIÄ (bild 
61), vilken Åbom hade satts att 
granska och i vanlig ordning ritat 
om. Bergströms ritning visade en 
långhuskyrka i tung nyklassicism med släta odekorerade väggar mel-
lan rundbågiga fönsteröppningar, och i öster en kvadratisk utbyggnad 
för sakristian.332 På tornkroppen stod en mycket låg huv krönt av en 
sexsidig lanternin med rundbågade öppningar, avslutad av en liten ku-
pol med motsvarande antal sidor. 

I sitt memorial påpekar Åbom att han inte funnit skäl till att ändra 
byggnaden i dess helhet men däremot sett vissa detaljer som borde 
ändras, bland annat ”den alltför obetydliga lanterninen, torntaket, 
portomfattningarna, korets anordning”.333 I hans ritning (bild 62) 
var kanske tornets nya höjd den mest iögonenfallande förändringen, 
men även dess avslutande form: Bergströms låga huv hade höjts liksom 
den därpå stående lanterninen, som givits en kraftfullare utformning 
och nu kröntes av en karnissvängd kupol. Åbom hade dock även höjt 
sakristian i förhållande till östra väggen och försett den med fönster 
också i norr och söder.334 Antalet fönster på tornkroppen hade ökats, 
samtliga fönster indelats i rutor (även om de fortfarande saknade om-
fattningar som på Bergströms ritning). Altaruppställningen hade fått 
formen av en tempelgavel.
När Torbjörntorp uppfördes 1870–71 under ledning av byggmästaren 
P. A. Hallander från Varola,335 var det däremot i vad som närmast 

61. Torbjörntorp, Vg. 
Ritning till ny kyrka, 
1854. Byggmästaren 
Fredrik Damianus 
Bergström. Foto RA.
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måste betecknas som nygotik efter en ny ritning av Åbom från 1868 
(bild 63, jfr bild 64).336 Den var visserligen baserad på en annan – 
numera försvunnen – ritning av byggmästare Bergström, men enligt 
Scholanders ämbetsmemorial – Åboms eget memorial saknas – hade 
han ritat om denna rejält och bland annat höjt och förenklat port-
omfattningen på kyrkans södra långsida, tagit bort överflödiga orna-
ment under fönstren och höjt tornets gavlar.337 Som vi kan konstatera, 
har därmed den nya ritningen kommit att samtidigt utgöra en total 
kontrast till hans första, vid det här laget fjorton år gamla ritning till 
Torbjörntorp. Tornet, som påminner om det han ritat för Kungsbacka 
1851 (bild 83), har fått spetsgavlar och en hög och spetsig, mångkantig 
spira. Portalen markeras av en över takfoten uppskjutande trekants- 
gavel och sakristian är tresidigt avslutad i stället för rätsidig som på den 
gamla ritningen; fönstren är däremot fortsatt rundbågiga. Hur koret 
gestaltades framgår av interiörbilden (bild 207). Det behandlas vidare 
i kapitel 7.  
Den utseendemässigt mest ”medeltida” av de kyrkor Åbom ritade blev 
ändå Frillestad i Skåne. Vid en biskopsvisitation 1839 i den gamla kyr-
kan, som i sina äldsta delar gick tillbaka till 1100-talet, hade framförts 

62. Torbjörntorp, 
Vg. Åboms första 
ritning, 1854. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.   
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att den dröp av fukt och väggarna var täckta av mögelfläckar och ”för-
multnade taflor”. Ändå hade det dröjt till 1863 innan en ritning röran-
de Frillestad inkom till ÖIÄ, i form av ett utvidgningsförslag uppgjort 
av byggmästaren Anders Haf i Viken.338 Förslaget, som gick ut på att 
två korsarmar skulle läggas till mitt på långsidorna i norr och söder, 
godkändes utan anmärkningar, men på grund av församlingens dåliga 
ekonomi fick man ÖIÄ:s tillstånd att låta verkställa endast den ena av 
tillbyggnaderna och dröja med den andra tills ekonomin blivit bätt-
re.339 Men någon utvidgning kom aldrig till stånd, och i oktober 1865 
sattes Åbom att granska ett ritnings- och kostnadsförslag till en helt ny 
kyrka i Frillestad. Han noterade i sitt memorial att förslagsritningen, 
som nu är borta, visade ”en helgedom af enklaste beskaffenhet, med 
kala wäggar och få fenster, ett Torn med tryckta gafvelrösten och för 
liten elevation. Invändigt äro Kyrkhvalfven alltför lågspända, och bor-
de, då spetsbågsformer i öfrigt blifvit föreslagna, äfven här gjordt sig 
gällande.” Han fortsätter: ”Till ändring och afhjelpande af dessa miss-
förhållanden, har jag … med bibehållande af Kyrkans hufvudformer 

63. Torbjörntorp, 
Vg. Åboms andra 
ritning, 1868. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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och dimensioner i öfrigt, höjdt och 
rikare ornerat tornets trappgafvlar 
… Kyrkporten har blivit afslutad 
i spetsbåge lika med kyrkfenstren 
…”340 Han hade även gjort tornet 
högre och höjt och dekorerat tor-
nets trappgavlar. Frillestad, som 
byggdes först ytterligare ett tio-
tal år senare, 1877, blev därmed 
den mest genomarbetat ”gotiska” 
i Åboms hela produktion, men 
också paradoxalt nog den som ser 
mest ålderdomlig ut fast den är en 
av de sista som byggdes efter hans 
ritning (bild 65). 

Samtidigt utgör Frillestad ett 
undantag, vanligtvis stannade in- 
slagen av medeltidsstil hos Åbom 

vid just inslag i en i grunden nyklassicistisk arkitektur. Det framgår 
inte minst av hans båda sist ritade kyrkor, en kyrka på Södra Djurgår-
den i Stockholm och en för åkerbrukskolonin Hall i Södermanland, 
ritade 1880 respektive 1883, båda centralkyrkor helt och hållet i nyk-
lassicismens anda – med endast vissa dekorativa detaljer i medeltidsstil 
(se vidare, s. 154 f.).

Som kapitlet har visat, förhöll sig således Åbom ganska pragmatisk 
till medeltidsstilarna, valde dem när han tyckte de behövdes, rund-
bågsstilen för dess ”allvar och prydlighet” och för att den särskilt pas-
sade vårt klimat när det gällde dörr- och fönsteromfattningar, lister 
och ornament. Även spetsbågsstilen framhölls av honom såsom särskilt 
lämpligt för klimatet med sina höga tak, tornspira och branta lister – 

antagligen var det den större lätthet med vilken snö 
eller regn rinner undan från spetsbågsstilens former, 
som han tänkte på. I kapitlet har också presenterats 
den urgamla, skandinaviska ”trästil” som han föll 
tillbaka på när det gällde att bygga i trä och vilken, 
som påpekats, inte i grund och botten hade något att 
göra med gotiken även om formerna ibland råkade 
sammanfalla. 

65. Frillestad, Sk. 
Kyrkan byggdes 
1877 efter Åboms 
ritningar från 1865. 
Foto Carl Gustafs-
son, ATA. 

64. Torbjörntorp, 
Vg. Kyrkan byggdes 
1870-71. Den har 
senare vitputsats. 
Foto Ludvig Ericson, 
Skövde, 1902, ATA.  
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K A PI T E L 4. 

NÅGRA KYRKLIGA  
OMBYGGNADSPROJEKT 

In l e d n i n g 
Flera av Åboms första ärenden vid ÖIÄ gällde som framgått ombygg-
naden av en äldre kyrka som blivit för liten och som behövde utvidgas. 
Så blev det också i hans fortsatta verksamhet vid ÖIÄ, där ett stort 
antal av uppdragen kom att gälla just ombyggnader eller utvidgningar. 
Det är dock inte alltid det direkt framgår av ÖIÄ:s protokoll vilken 
typ av ärende det var frågan om. Där kan till exempel ordet ”ombygg-
nad” förekomma även vid vad vi skulle kalla ”återuppbyggnad” som 
i Bergsjö kyrka i Hälsingland som praktiskt taget måste byggas upp 
på nytt efter en brand.341 ”Ombyggnad” kan också ofta stå för ”ny-
byggnad”, som i Ledberg i Östergötland, där ärendet första gången det 
omnämns i protokollet står som en ombyggnad342 – möjligen beroende 
på att man övervägde att bevara det gamla tornet – medan det andra 
gången det tas upp kallas ”granskning av ritning till ny kyrkobygg-
nad”.343 Nästa gång Ledberg diskuteras är det dock återigen frågan 
om en ritning till en ombyggnad,344 trots att det nu verkligen handlar 
om en helt ny kyrka (jfr s. 85). Ett annat exempel är Svedala i Skåne, 
där det i protokollet talas om en ”ombyggnad”,345 fast Åbom är satt att 
granska Brunius ritning till en helt ny kyrka (jfr s. 64). 

Det kan tilläggas, att ordet ”renovering” aldrig förekommer i ÖIÄ:s 
protokoll när det gäller något av Åboms ärenden, däremot är det ofta 
frågan om ”reparation”. Det talas också om ”iståndsättande” medan 
det ett par gånger talas om ”restauration” eller ”restaurering”, dels i 
samband med Varnhem, som behandlas här nedan, dels i samband 
med Torshälla i Södermanland som skulle restaureras och dit Åbom 
skulle resa för att ”efter besiktning av kyrkan inkomma med förslag i 
omförmälta afseende”.346  
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När det står ”Förändringsritning” på en ritning är det oftast frågan 
om en utvidgning. Vid en sådan var det vanligaste tillvägagångssättet 
långt in på 1800-talet att en eller två korsarmar lades till den äldre  
byggnaden.347 De tillbyggda delarna kallades ofta med en gemen-
sam term ”Nykyrkan”, ett begrepp vi stött på i samband med Raus  
i Skåne (jfr s. 51). Lösningen var inte helt idealisk; för att kunna bygga 
till en korsarm måste ofta långhusmuren brytas igenom på en sträcka 
motsvarande två travéer och valvstödet, som blev kvar som en kraftig 
pelare mitt i öppningen, skymde sikten mot altaret.348 Andra kyrkor 
utvidgades genom att man rev en långvägg och uppförde en ny längre 
ut. Om kyrkan var tornlös kunde den utvidgas åt väster och så vida-
re. De kyrkor som Åbom arbetade med ger prov på alla varianter –  
Listerby i Blekinge (jfr s. 84) skulle till exempel utvidgas åt väster – 
och han granskade ritningarna till de mer radikala lösningarna i de 
ovan nämnda skånekyrkorna Raus och Önnestad, som båda ”vändes” 
och fick nya korsarmar (jfr s. 50. s. 58). 

Ett påfallande drag i många av de till ÖIÄ insända ritningarna och 
de som Åbom ritade utifrån dem är strävan efter att bevara så mycket 
som möjligt av den gamla byggnaden. Det var knappast av pietetsskäl, 
än hade det antikvariska och historiska synsätt gentemot medeltidens 
byggnader som i dag sedan länge är djupt etablerat inte hunnit for-
muleras. I stället var det av ekonomiska hänsyn, tanken var att bygget 
skulle ställa sig billigare på det viset, men planerna gick inte alltid att 
realisera. I nyss nämnda Listerby i Blekinge skulle exempelvis ett stort 
parti av 1100-talskyrkan bevaras, men murarna var för svaga och kvar 
efter ombyggnaden blev endast en del av norra muren och sakristi-
an.349 I Lösen i Blekinge skulle enligt Åboms ritning östra och södra 
kormuren och södra långhusets mur bevaras, men troligen var det inte 
mer än östra korgaveln som kom att ingå i den nya byggnaden (jfr s. 
164). 

Bland Åboms ärenden finns det också exempel på planerade om-
byggnader som slutade med att hela den gamla kyrkan revs och en ny 
byggdes. Det gäller bland annat Tjörnarp i Skåne från 1100-talet.350 
Redan 1835 hade Axel Almfelt vid ÖIÄ gjort ett förslag till ombygg-
nad av den tornlösa, förfallna kyrkan, men inget hände. 1847 gavs 
Åbom i uppdrag att granska en ombyggnadsritning till Tjörnarp ut-
förd av den i samband med Nymö och Önnestad nämnde murmästa-
ren Sven Österberg i Kristianstad, enligt vilken kyrkan skulle utvidgas 
både på längden och på bredden.351 Ett påfallande lågt torn fanns ock-
så på ritningen. Detta hade Åbom gjort högre i sin ritning,352 i övrigt 
hade han följt Österbergs, men när Tjörnarp byggdes 1864 – nästan 
20 år senare – efter samma ritning av Åbom, var det emellertid som en 
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helt ny kyrka, i närheten av den gamla som rivits för att förse nybygget 
med material.353 

Även i Östra Stenby i Östergötland, som behandlas här nedan, blev 
det en ny kyrka som byggdes efter Åboms ritning, men i det fallet 
först efter en långvarig insats från Åboms sida för att bevara den gamla 
byggnaden. Det gör Östra Stenby intressant men också det faktum att 
vi där för första – och kanske enda – gången får en inblick i hur det 
kunde gå till vid en sockenstämma där ett kyrkobygge diskuterades, 
dessutom i närvaro av arkitekten själv. De andra objekten i kapitlet 
har valts för att det rör sig om några av de mer kända, äldre kyrko-
byggnaderna i svensk konsthistoria: Floda i Södermanland, Varnhems 
klosterkyrka i Västergötland och domkyrkorna i Skara och Kalmar. 
Också ett förslag till en ny kyrka i Kalmar slott behandlas här. Samt-
liga ärenden avspeglar också, på ett eller annat sätt, den förändring i 
synen på det äldre byggnadsbeståndet som höll på att ske.

Fl o d a – e t t  r i v n i n g s ä r e n d e me d f ö r h i n d e r
Ombyggnaden av Floda i Södermanland var det första större om-
byggnadsprojekt som Åbom fick om hand. Kyrkan hade troligen 
grundlagts redan på 1100-talet 
men hade i början av 1400-talet 
förlängts mot öster till mer än 
dubbla längden.354 Omkring 1480 
hade den välvts och försetts med 
målningar av Albertus Pictor och 
hans verkstad,355 och vid mitten 
1600-talet hade kyrkans patronus, 
fältmarskalken från 30-åriga kri-
get Lars Kagg på Fjellskäfte, be-
kostat en utvidgning med ett si-
doskepp i söder, vilket hade gjort 
kyrkan tvåskeppig. Efter ritningar 
av Erik Dahlbergh hade vidare 
omkring 1660 inletts uppförandet 
av ett gravkor åt Lars Kagg och 
hans familj, vilket slutligen deko-
rerades av stuckatören Carlo Ca-
rove från Italien; gravkoret i Floda 
kan ha varit hans första uppdrag 
i Sverige.356 Kyrkan var således i 
våra ögon full av märkvärdigheter, 
men för Flodas församling fram-

 
66. Floda, Sö. 
Ritning till ny 
kyrka. Åbom, 1848. 
Bara det Kaggska 
gravkoret – markerat 
med svart i ritningen 
– ska bevaras, allt 
annat rivas. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.    
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stod den sedan länge mest som en olägenhet och en ekonomisk börda. 
Den hade tidigt blivit för liten, och frågan om kyrkans utvidgning 
hade väckts redan 1760.357 1818 hade tornspiran och hela yttertaket 
förstörts av ett blixtnedslag; reparationen hade gjort slut på kyrkkas-
san och man hade tvingats påbörja en insamling i socknen för att få 
medel till utvidgningen, som dock ännu inte kommit till stånd. Så 
småningom övergavs emellertid dessa planer och av protokollen från 
två sockenstämmor i april 1847 framgår att man nu planerade en helt 
ny kyrka.358 I oktober samma år kunde sockenstämman ta del av en 
ritning till en sådan, gjord av Åbom, men eftersom denna inte be-
varats, vet vi inte hur den såg ut, bara att den var avsedd att rymma 
omkring 2 000 personer och skulle vara inredd med läktare. Förslaget 
gillades dock inte av sockenstämman som inte ville ha läktare, men 
ändå ha plats för 3 000 personer(!).359 

Ett år senare, 1848, förelåg ett nytt förslag från Åbom.360 I enlighet 
med det skulle allt gammalt med undantag för det Kaggska gravko-
ret rivas och ersättas av en treskeppig byggnad med nyklassicistiska  
huvuddrag men med stildetaljer inspirerade av gravkoret (bild 66).  
Så fortsatte till exempel gravkorets tandsnittslist runt hela byggnaden, 
vars fönster uppvisade stora likheter med gravkorets medan tornets 
krönande lanternin verkade direkt hämtad från detta. Grundplanen 
påminde däremot om Åboms förslag till Kristinehamn (bild 38) och 
visade en strängt symmetriskt ordnad långhuskyrka med mitt på norra 
och södra långsidorna framspringande vestibuler, indelade av pilastrar 
och krönta av tempelgavlar. I den norra vestibulen skulle sakristian 
vara inrymd. På taket skulle i dess längdriktning finnas en långsmal 
lanternin, som skulle ge ljus åt interiören. 

Altaret skulle stå i bågöppningen mellan gravkoret och östra väggen, 
som givits en monumental gestaltning bestående av fyra halvkolonner 
med korintiska kapitäl kopplade två och två på var sida om öppningen. 
Halvkolonnerna skulle bära upp ett bjälklag, på vilket det skulle stå 
ett kors mitt framför ett rundfönster i gavelpartiet ovanför öppningen. 

Det är intressant att notera att det Kaggska gravkoret har återgivits 
mycket detaljerat i ritningen fast Åbom troligen aldrig besökte Floda. 
Med tanke på de ovan diskuterade problemen med bristen på bilder 
av de objekt man arbetade med vid ÖIÄ, kan det te sig en smula oför-
klarligt, men just i Flodas fall fanns det en mycket tillförlitlig källa, 
en gravyr i Erik Dahlberghs Suecia Antiqua et Hodierna; gravkoret 
var ju dessutom som nämnts Dahlberghs egen skapelse.361 Säkert var 
det den som Åbom utgått ifrån i sin ritning, vilken dock aldrig blev 
fastställd, och när en ritning av Åbom till Floda slutligen fastställdes 
i mars 1864 – mer än femton år senare – var den till vad som när-



   å bo ms k y r k o r  99

mast kan karakteriseras som en 
korskyrka på latinsk grundplan, 
vilken med läktare skulle rymma 
2 000 personer (bild 67).362 Andra 
skillnader var att altaret nu skulle 
stå inne i gravkoret, att de södra 
och norra ingångarna och fasadar-
kitekturen förenklats och att lan-
terninen över mittskeppet tagits 
bort. Tornet hade gjorts kraftigare 
och fått ett delvis annat utseende 
med en karnissvängd kupolhuv. 

Men så ser inte den nuvarande 
kyrkan i Floda ut. Redan i okto-
ber 1846 hade kyrkoherden i Flo-
da, Carl Wilhelm Pettersson, skri-
vit till riksantikvarien Bror Emil  
Hildebrand och påpekat, att kyr-
kan både för sin ålder och sina  
minnesmärken var av stort intres- 
se. Han önskade att Hildebrand  
”nästkommande sommar vore 
hederlig och gjorde en resa hit, 
då du sjelf kunde uppgifva, hvad 
som borde afritas och bevaras i 
händelse af reparation”.363 Men 
någon sådan resa blev aldrig före-
tagen och 18 år senare, i juli 1864, 
meddelade kyrkoherden i ett brev 
till samme riksantikvarie att Floda kyrka inom kort skulle komma att 
rivas. Han bad därför än en gång Hildebrand om att komma till Floda 
och ”taga kyrkan i betraktande … på det wi må weta hvad som bör 
räddas undan förstörelsen”.364 Först nu började Riksantikvarieämbetet 
på allvar bli varse vilken konst- och kulturhistorisk skatt som riskerade 
att gå förlorad, och i september samma år reste Hildebrand tillsam-
mans med Vitterhetsakademiens tecknare C. F. Lindberg till Floda.  
I tre dagar studerade man i synnerhet kalkmålningarna.365

Stora ansträngningar kom nu till stånd för kyrkans bevarande och 
1866 beviljades den ett årligt anslag om 300 Rdr till underhållet. Idén 
var att den skulle bli ett kyrkomuseum och att en ny kyrka skulle upp-
föras på annan plats.366 Men eftersom arbetena inte kunde påbörjas 
omedelbart fick församlingen än en gång möjlighet att ångra sig, och 

67. Floda, Sö. Rit-
ning till en ny kyrka. 
Grundplanen är ny 
men fortfarande 
är det bara det 
Kaggska gravkoret 
som ska bevaras. 
Åbom, 1864. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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konstnären och arkitekten Axel Herman Hägg lyckades, tillsammans 
med arkitekten Adolf Kjellström i Örebro, att entusiasmera denna för 
en byggnad influerad av den engelska nygotiken, som medgav pitto-
reska asymmetrier och litet slumpmässigt adderade tillägg, till skillnad 
från den dogmatiska symmetrin i nyklassicismen (se vidare s. 178).367 
Den nya kyrkan invigdes midsommardagen 1888. Den hade då fått 
formen av en treskeppig basilika där det norra sidoskeppet utgjorde 
de enda resterna av den medeltida kyrkan med bland annat Albertus 
Pictors målningar; Kaggska gravkoret hade också bevarats men i öv-
rigt var det frågan om ett nybygge. 368 Exteriört är det därför Hägg som 
har satt den främsta prägeln på Floda men kyrkan kan också visa upp 
högklassiga prov på både medeltidens och barockens byggnadskonst. 
Åbom kom däremot inte att bidra till dess slutliga utformning, men 
visar i sina förslagsritningar prov på sin förmåga att variera sig från 
gång till gång – korpartiet är till exempel helt olika i de två förslagen 
fast båda har utgått från det gamla gravkoret. Som en verklig nyhet, 
om den hade byggts vill säga, får vi se den långsmala lanterninen på 
kyrkans tak i förslaget från 1864, för medan lanterniner är vanliga som 
krönande ljusinsläpp på centralkyrkornas tak, finns det ingen svensk 
långhuskyrka som mig veterligt har en lanternin på taket.   

Med historiens facit i handen måste vi således vara tacksamma över 
att Åboms ritningar inte följdes i Floda. Det hade inneburit förlusten 
av stora konstnärliga värden, men som framgått av ovanstående, var 
det knappast något som han hade kunnat lastas för eftersom de hem-
ligheter kyrkan rymde var okända, i varje fall från ÖIÄ:s horisont,  
när han gjorde sina ritningar, och han besökte aldrig Floda. När det 
gäller Östra Stenby i Östergötland, som behandlas i det följande, är 
historien paradoxalt nog den motsatta. Där besökte verkligen Åbom 
kyrkan och han försökte också rädda den från en ombyggnad, men 
det slutade ändå med att nästan allt som återstod av den gamla kyrkan 
revs. Det skedde dock först efter en ganska lång process, där han in 
i det sista hade försökt bevara åtminstone det märkliga tornet från 
1700-talets mitt.

Ös t r a  S t e n by – h i s t o r i e n o m et t  t o r n
Byggd i slutet av 1100-talet, bestod kyrkan i Östra Stenby i Öster-
götland ursprungligen av ett relativt kort, rektangulärt långhus, ett 
smalare kor och möjligen ett kraftigt, fönsterlöst torn i väster, men 
tornet kan också ha tillkommit senare liksom sakristian på norra lång-
sidan. I slutet av 1200-talet tillkom två korsarmar, den norra av dem 
vägg-i-vägg med sakristian. Vid 1400-talets mitt förlängdes kyrkan 
i öster, breddades i söder så att den blev tvåskeppig samt välvdes.369  
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Efter Hans von Rothkirks död 
1654 – han var landshövding i 
Södermanlands län, ståthållare 
vid Nyköpings slott och härads-
hövding i Österrekarne härad – 
inrättades ett gravkor åt familjen 
Rothkirk i norra korsarmen. På 
1680-talet lät riksrådet, ägaren 
till Ållonö friherre Gustaf Kurck  
bygga om kyrkans östra del och 
under det nya, tresidigt avslutade 
korpartiet inreda ett gravvalv åt 
sig och sin familj. På grundmu-
rarna av det gamla tornet uppför-
de byggmästaren Petter Frimodig 
1751 ett 36 alnar (drygt 41 me-
ter) högt torn med den för honom 
karakteristiska höga spiran i tre 
avsatser.370 Hur Östra Stenby såg 
ut före ombyggnaderna, framgår 
av Åboms kombinerade uppmät-
nings- och ombyggnadsritning 
från 1851 (bild 69). 

Det var i juni 1840 som man på ÖIÄ först fick höra talas om Östra 
Stenby, genom en begäran från församlingen om en granskning av 
en inskickad ombyggnadsritning till kyrkan (bild 68). Ritningen var 
dock inte alldeles ny, den hade gjorts redan 1827 av byggmästaren 
Jöran Oppman i Norrköping.371 Tillsammans med ritningen kom 
också ett kostnadsförslag upprättat av byggmästaren Olof Wern-
gren.372 Däremot hade man inte skickat med vare sig en förklaring 
till ritningen eller en avbildning av kyrkan, vilket föranledde Theodor 
Edberg, som var den som först tilldelades ärendet vid ÖIÄ, att skriva 
till Östra Stenby och begära närmare upplysningar om ombyggnaden. 
Han hade också frågor kring markens beskaffenhet. Ett svar kom gan-
ska omgående, undertecknat av prosten och kyrkoherden Anders Erik 
Widmark, i vilket Widmark berättade att förslaget till ombyggnad 
bland annat gick ut på att tornet, ”som nu icke står midt för kyrkans 
långa och stora gång”, skulle tas ned och flyttas några alnar söderut så 
att det skulle hamna mitt för gången.373 – Sedan breddningen åt söder 
på 1400-talet låg tornportalen, som framgår av Åboms uppmätnings-
ritning (bild 69), inte i linje med mittgången utan norr om denna. 
– Vidare skulle långhuset förlängas i öster och norra och södra kors- 

68. Östra Stenby, Ög. 
Ombyggnadsförslag. 
Byggmästaren J. 
Oppman, 1827. Foto 
RA.
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armarna tas bort. På norra sidan 
skulle endast sakristian behållas, 
mitt emot den dörröppning som 
skulle tas upp på södra långsidan.
På frågan om markens beskaffen- 
het, svarade Widmark  att läns- 
bygg-mästaren i Östergötland  
Johan Holmberg hade företagit 
en grävning på kyrkans norra sida 
och funnit att jordmånen där be-
stod av ungefär 4 alnar djup sand 
ovanpå ett ”icke obetydligt” lager 
av lera och under det stenblan-
dad sand.374 Han framhöll vidare 
att Holmberg också hade gjort 
ett eget förslag som gick ut på att 
man i stället för att flytta tornet 
skulle bredda kyrkan norrut. På 
så vis skulle tornet komma att stå 
mitt för den på bredden utvidga-
de kyrkan.375  För egen del ansåg 
dock Widmark att en total ny-
byggnad förmodligen skulle vara 
den förmånligaste lösningen för 
församlingen eftersom denna nu 

framför allt var i behov av en större kyrkobyggnad, och han påpekade 
att byggmästaren Abraham Nyström, som även han tillfrågats om råd, 
hade framfört samma åsikt.376 

Att det trots dessa nya förslag ändå blev Oppmans som man skick-
ade in berodde enligt Widmark på att vid en sockenstämma i Östra 
Stenby 1 juni 1840, hade ”2ne af socknens hemmansegande herrar, 
Grefve Horn på Näs och Kammarjunckaren von Yhlen på Ållonö” 
yrkat på att man skulle ”vidblifva Oppmanska ritningen”.377 Men fast 
denna nu dessutom hade granskats av länsbyggmästaren P. J. Petters-
son, togs ärendet inte vidare.378 

1846 var tecknaren och fornforskaren Nils Månsson Mandelgren i 
Östra Stenby och konstaterade att kyrkan nu var i så dåligt skick att 
både präst och församling svävade i livsfara: tornspiran var övervux-
en med mossa, innertaket otätt, golvet till stora delar förmultnat och 
bänkarna gick knappast att sitta i.379 Efter hans besök gjordes en över-
syn 1847, och många brister påtalades.380 Året därpå lanserade läns-
byggmästaren P. J. Pettersson ett eget ombyggnadsförslag, som gick 

69. Östra Stenby, 
Ög. Uppmätnings-
ritning med inritade 
förslag till föränd-
ringar. Åbom, 1851. 
Kopia vidimerad 
av Åbom.  Påskrift: 
”OBS! Under den  
11 januari ingick om-
arbetad ritning …  
I nåder fastställd 
den 18 januari 1853”.  
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ut på att det yttre skulle behållas oförändrat medan interiören skulle 
förändras på så sätt, att det Rothkirska gravkoret skulle delas i två 
plan, med bänkar i det nedre och läktare i det övre. I södra korsarmen 
skulle bänkar sättas in.381 Förslaget diskuterades vid en sockenstämma 
i november 1848 men utan att något avgörande beslut kunde fattas.382 

På begäran av landshövding Fredrik Holmquist i Östergötlands län, 
företog byggmästaren Jonas Jonsson 1850 en besiktning av Östra Sten-
by.383 Den resulterade i ett förslag till en inre ombyggnad i linje med 
Petterssons men som också innebar ett nytt torn, ett förslag som disku-
terades vid en extra sockenstämma i juli samma år, men inte heller det 
ledde någonvart.384 Nu hade man dock två förslag att välja mellan – 
antingen enbart en förändrad interiör (Petterssons) eller en förändrad 
interiör och ett nytt torn (Jonssons). Landshövdingen sammanfattade 
ståndpunkterna i en skrivelse till ÖIÄ,385 i vilken han framhöll att  
han egentligen skulle ha velat behålla kyrkans ursprungliga arkitek-
tur men att hänsyn måste tas till den växande befolkningen, som  
nu uppgick till mellan 1300 och 1400 personer, och dessutom till 
frågan om kyrkan i framtiden skulle kunna bevaras i sitt nuvarande 
skick. Han påpekade också att Petterssons förslag innebar en inred-
ning av gravkoret vilket skulle gå emot ett tidigare fattat beslut att  
det inte fick öppnas och i ” sådant hänseende begagnas”.386

Trots att församlingen således i flera år diskuterat en ombyggnad 
av kyrkan, var det först i april 1851 som man fick iväg en ny begä-
ran till ÖIÄ om en förslagsritning till förändring och reparation av  
Östra Stenby. Samtidigt passade man på att framföra en önskan om att  
den arkitekt som fick uppdraget, senast den 18 maj skulle komma till 
platsen för att ”undersöka byggnadens beskaffenhet”. Med motivering-
en att denne där kunde inhämta församlingens synpunkter och ”med 
ord och upplysningar tillhandagå”, ville man också att arkitekten stan-
nade över söndagen den 25 i samma månad för att övervara socken-
stämman.387 

Uppdraget gick till Åbom, och av protokollet från sockenstäm-
man den 25 maj 1851 i Östra Stenby framgår att han verkligen deltog  
i den som planerat och att han också varit på plats sedan den 18 
maj.388 Stämman inleddes med en diskussion om länsbyggmästaren 
Petterssons ovan nämnda förslag, som dock genast förkastades med 
motiveringen att om man följde det, skulle mittgången ”förbli krokig”  
(jfr ovan).389

Därefter kom turen till Åbom, som visade upp en ritning – troli-
gen en förberedande skiss till sin uppmätnings- och förändringsritning 
(bild 69) – och läste upp ett PM, som finns i avskrift i stämmoproto-
kollet. Det inleds med att han betonar vikten av ”att bibehålla och 
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underhålla det ehuru oregelbundna, dock vördnadsbjudande Templet 
som i århundraden redan utgjordt en av ortens herrligaste prydnader, 
och som väl iståndsatt på sätt jag här nedan har äran föreslå, ännu i 
långliga tider torde fullt motsvara sin höga bestämmelse”.390 Ordva-
let antyder att han, lika litet som länsbyggmästaren, ämnade föreslå 
några större förändringar. Så var det också. Tornet skulle till exem-
pel behållas oförändrat, något som skulle göras möjligt genom att det 
förankrades, medan ”den missprydande contreforten vid tornet” – en 
strävpelare som murats upp som stöd för tornet – försiktigt skulle tas 
bort (den är svagt inritad norr om västportalen i Åboms ritning). I 
interiören skulle nytt golv läggas, ett nytt fönster tas upp över orgel-
läktaren, predikstolen flyttas och bänkindelningen ändras. I likhet 
med Pettersson föreslog han vidare att det Rothkirska gravkoret skulle 
delas i två plan, av vilka det nedre skulle avskärmas och göras om till 
bisättningsrum med ingång utifrån medan det övre skulle förses med 
läktare. På motsvarande sätt skulle också den södra korsarmen förses 
med läktare. Genom läktarna skulle ytterligare 150 personer kunna få 
plats i kyrkan, påpekade Åbom, och totalt skulle den efter ombygg-
naden rymma 800, ”eller omkr. 2/3 af församlingens folkmängd”.391 

Förslaget väckte bifall i sockenstämman från alla utom från bon-
deståndets ledamöter, som dittills inte hade sagt något alls. Då ordfö-
randen förmodade att deras stillatigande berodde på att de haft svårt 
att hastigt kunna uppfatta och bedöma det upplästa förslaget, försök-
te han, tillsammans med Åbom och kapten A. W. Reutersvärd, att 
förtydliga detta genom att på ritningen visa ”det vackra och ända-
målsenliga” i förslaget. På frågan från nämndemännen Jakob Jönsson 
och Maths Persson hur länge de föreslagna reparationerna skulle hålla, 
svarade Åbom att det kunde han inte bestämma på året men trodde sig 
kunna beräkna till omkring 50 år. 

Slutligen tog ordföranden till orda och meddelade att han inte kun-
de vara fullständigt nöjd med Åboms föreslagna reparationer eftersom 
inget av det, som nu vanställde den i övrigt vackra kyrkan skulle bli 
undanröjt eller avhjälpt och den inte heller skulle få det önskade öka-
de utrymmet. Han trodde dessutom inte att domkapitlet i Linköping 
skulle gå med på att ge bidrag till de reparationer som föreslagits då de 
inte skulle bidra till ”kyrkans förnyelse”.392

Åbom ändrade emellertid inget i förslaget och den ritning  
(bild 69), som i juli 1851 kom Östra Stenby tillhanda, var helt i en-
lighet med hans PM.393 Ingenting i exteriören hade följaktligen änd-
rats. I interiören var gravkoret delat i två plan, det övre försett med 
läktare, och predikstolen hade fått en ny placering. Hans memorial, 
som ligger bland handlingarna från den första konseljen i ärendet den  
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24 oktober 1851, innehåller däre-
mot en intressant upplysning som 
inte framkommit tidigare men som  
förklarar varför Åbom ansåg att 
tornet kunde behållas oförändrat; 
för att få största möjliga visshet 
huruvida byggnaden ännu ägde ” 
den styrka och sammanhållighet 
som utgjorde ett wilkor för dess 
bibehållande och reparation, eller 
huruvida lämpligare vore att ned-
rifva westra delen af kyrkan tillika  
med tornet”, hade han i början 
av sin vistelse i Östra Stenby låtit 
verkställa en grävning vid tornets 
nordvästra hörn.394 Vid grävning-
en hade man visserligen funnit 
vissa sättningar men dessa var inte 
så allvarliga utan kunde avhjälpas 
med den föreslagna förankringen. 

Först i november 1852 kom för-
samlingens svar – med en lista på 
”åtskilliga förändringar” som man ville göra ”i nådigt fastställt rit-
ning”; det började bli allt tydligare att man ville olika saker.395 Medan 
Åbom ville bevara så mycket som möjligt i den gamla byggnaden, där 
även ”krokigheten” bidrog till charmen, var man i Östra Stenby mer 
inriktad på det praktiska och kunde till och med tänka sig att riva det 
som ställde till problem. En av de ”förändringar” man nu föreslog var 
att sakristian skulle rivas. Sakristian och gravkoret låg så tätt bredvid 
varandra att taken bildade en ficka där både regn och snö länge kunde 
ligga kvar, och eftersom taket ”ovillkorligen” tog skada av detta vore 
det bäst om sakristian revs. Gravkoret kunde i sin tur göras om till 
sakristia, vilket skulle ge hela byggnaden ett mer regelbundet utseende, 
skriver man, och ett fönster skulle kunna tas upp på dess västra vägg. 
En annan fördel som framhålls i skrivelsen var att kyrkan skulle bli 
ljusare eftersom det skulle kunna tas upp fönster i väggen där sakris-
tian hade legat.396 

I slutet av december 1852 hade Åbom en ny ritning färdig (bild 70), 
vilken fastställdes vid en konselj den 18 januari året därpå, den an-
dra i ärendet.397 Av ritningen framgår att han hade följt församlingens 
förslag i mångt och mycket.  Sakristian är borta och på dess plats på 
nordväggen har ett fönster tagits upp. Gravkoret på södra sidan ska bli 

70. Östra Stenby, 
Ög. Förslag till 
förändring och repa-
ration. Åbom, 1852. 
Påskrift: ”Föredra-
gen i Sveriges och 
Norriges Interims 
Regering och gillad. 
Stockholms slott 
den 18 Januari 
1853”. Kopia vidime-
rad av H. Rühman, 
S. Björkeroth. Foto 
RA. 
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sakristia i sin tur. I sitt memorial framhöll Åbom att han gått med på 
ändringarna eftersom församlingen inte tycktes bry sig om den öka-
de kostnaden de skulle medföra.398 Enda undantaget var fönstret som 
man hade velat skulle tas upp på västra sidan av södra utbyggnaden. 
Det skulle dels vara svårt att få in ett passande sådant där, dels skulle 
det skymmas av orgelläktaren. De nya fönster som skulle tillkomma 
skulle ändå ge tillräckligt med ljus.399 

Angående tornet var dock ingenting förändrat i den nya ritningen, 
det skulle vara kvar, men som framgår av skrivelser och brev bland 
handlingarna från konseljen i april 1855, den tredje i ordningen och 
vid vilken ärendet slutbehandlades, började röster om dess nedrivande 
höras efterhand.400 Detta blev så småningom ett faktum, och i den 
ritning av Åbom (bild 71), som fastställdes vid sagda konselj – hans 
tredje för Östra Stenby – och vilken också följdes vid ombyggnaden 
1858–59, hade tornet ersatts av ett nytt, litet längre söderut.401 Tornet 
med Petter Frimodigs smäckra tornspira var borta men det nya tycks 
inspirerat av det gamla: den djärvt utformade tornspiran är sannolikt 
högre och spetsigare än någon annan Åbom ritat.

71. Östra Stenby, 
Ög. Ritning till en ny 
kyrka.  Åbom, 1855. 
Kopia vidimerad av 
Åbom. Foto RA.  
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Det långdragna ärendet med Östra Stenby, som således inte avsluta-
des förrän efter närmare 20 år, hade förmodligen satt allas tålamod 
på prov vid ÖIÄ och när därför Anckarsvärd, i sitt ovan omtalade 
memorial, berömmer församlingen för att ha ”ådalagt ett ovanligt nit 
för sin kyrkobyggnads förbättring”, är det inte utan att man anar en 
viss ironi bakom orden.402 Samtidigt utgör Östra Stenby det enskilda 
ärende i min undersökning där skillnaden i inställningen till kyrko-
byggnaden mellan ÖIÄ och församlingarna kanske framstår som allra 
tydligast. Vi har också, tack vare de utförliga protokollsanteckningar-
na från sockenstämman i Östra Stenby, fått en inblick i hur en sådan 
kunde gå till när det gällde ett kyrkobyggnadsärende, i det här fallet 
också i närvaro av arkitekten själv vilket förmodligen var mycket ovan-
ligt. Som framgått, fick dock Åbom vissa problem med att förklara 
ritningen för stämman och på frågan om hur länge renoveringarna 
skulle hålla svarade han ganska svävande. Samtidigt anas hos Åbom 
en gryende känsla för den äldre, medeltida arkitekturen vilken också 
framgår av hans känsligt utförda avbildningar av den gamla kyrkan. 
Den inställningen märker man också i hans arbete med renoveringen 
av Varnhems klosterkyrka, som behandlas här nedan, ett ärende som 
visserligen inleddes något tidigare än Östra Stenbys men som avsluta-
des först långt senare. 

Et t  r o s f ö n s t e r  f ö r  V a r n h e m
Klosterkyrkan i Varnhem i Västergötland hade grundats omkring 1150 
men hade fått sin slutliga utformning först vid mitten av 1200-talet. 
Därefter hade den gått skiftande öden till mötes innan den på 1670-ta-
let genomgick en kraftig renovering och de kraftiga strävpelarna, som 
ger den mycket av dess nuvarande karaktär, tillfogades. I början av 
1800-talet hade en ny restaurering och ombyggnad av klosterkyrkan 
inletts. Efter tre decenniers arbete var exteriören i stort sett färdig utom 
rappningen av väggarna, och vid en visitation 1837 sammanfattades 
vad som ytterligare återstod att göra: tornet måste repareras, bänkarna 
höjas, golvet jämnas ut och altarringen, som bara rymde elva perso-
ner vid nattvardsgång, utvidgas.403 1849 ansökte församlingen om att 
få reparera yttertaken och stryka dem med rödfärg eller stenkolsolja;  
yttermurarna skulle rappas med ”skarprappning” och kyrkans inre 
murar och valv kalkas. Rosettfönstret i norra tvärskeppet måste ”om-
göras helt och hållet”; dessutom ville man vidga alla nedre fönster och 
förse dem med vitt glas.404 

Efter att man vid ÖIÄ tagit del av församlingens ansökan, beslöts 
att F. W. Scholander skulle fara till platsen för att bedöma de föreslag-
na åtgärderna. Denne fick emellertid förhinder, varför uppdraget gick 
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till Åbom, som i januari 1850 begav sig till Varnhem och där gjorde 
den första kända uppmätningsritningen av klosterkyrkan (bild 72).405 
Snart hade han också ett ändringsförslag färdigt. Det gick bland annat 
ut på att det skulle sättas in fönsterbågar av smidesjärn i västgavelns 
trefönstergrupp och att fönstren i södra sidoskeppet skulle göras lika 
höga som de i det norra. Korskranket skulle tas bort så att utrymmet 
ökades, stengolvet läggas om och all kalk och murbruk ”som anbragts 
på de huggna stenarbetena” tas bort.406 I den fönsterlösa södra tvär-
skeppsgaveln skulle det sättas in ett stort rosfönster, som Åbom ritat 
som en kopia av det som fanns i norra tvärskeppsgaveln (bild 73).407 

Sedan ombyggnadsförslaget godkänts av Kungl. Maj:t., lades golvet 
om och korskranket togs bort men i övrigt förändrades inte så mycket 
förrän 1888, då arbetet med rosfönstret inleddes genom att ett hål togs 
upp i södra tvärskeppsmuren. Enligt en skrivelse till Kungl. Maj:t från 
domkapitlet i Skara den 23 maj 1888, gjordes fönstret, ”på inrådan av 
riksantikvarien Hildebrand och arkitekten Scholander”, av sandsten 
i stället för av gjutjärn.408 Samme Hildebrand hade dock redan den 

73. Varnhems klosterkyrka, Vg. ”Project 
till ornerade Fenster i Warnhems kyrka”. 
Ritning till västgavelns trefönstergrupp och 
södra rosfönstret. Åbom, 1850. Original. 
Foto RA. 72. Varnhems klosterkyrka, Vg. Åboms av-

ritning, 1850. Original. Påskrift ”Afmätt och 
ritat. J. F Åbom”. Foto RA.                       
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11 maj inlämnat en skrivelse till Kungl. Maj:t, i vilken han uttalade 
starka betänkligheter mot fönstret eftersom man, när hålet togs upp 
för fönstret, hade upptäckt att det aldrig funnits något fönster där; en-
ligt Hildebrand skulle det till och med ha stridit mot cisterciensernas 
byggnadssätt att ha ett fönster på den platsen,409 och understryker att 
”Vid en i denna fråga okunnig menighets rop på ett nytt fönster, för 
att det ska se vackert ut eller därföre att den vill à tout prix hafva en så-
dan, kan väl intet afseende fästas”.410 Åbom hade, hävdar Hildebrand, 
”förletts av Brunius” att fortplanta teorin om ”ett felande rosfönster”, 
vilken sedan ”hos den i arkitekturfrågor fullkomligt okunniga försam-
lingen blivit en trosartikel.”411

Hildebrands ord om att Åbom ”förletts av Brunius” till det södra 
rosfönstret tarvar en förklaring. Den enda konsthistoriska beskrivning-
en av Varnhem som fanns vid den här tiden hade gjorts av Carl Georg 
Brunius och ingår i hans skildring från en resa 1838 (tryckt 1839) i 
Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland och Västergötland. Där skri-
ver han, att eftersom både västra och norra gavlarna i Varnhem hade 
stora fönster, måste det ”tvifvelsutan” ha funnits ett sådant också på 
den södra gaveln.412 Det är därför ganska troligt att, som Hildebrand 
påstår, Åbom verkligen fått idén till ett rosfönster från Brunius.

Församlingen förbjöds nu av ÖIÄ att sätta in fönstret och uppma-
nades dessutom att ”provisionellt men likväl omsorgsfullt” sätta igen 
den upptagna öppningen med bräder.413 ÖIÄ skickade till yttermera 
visso sin arkitekt Gustaf Petterson till Varnhem med uppdraget att 
åstadkomma förslag till ”åtgärder till kyrkobyggnadens bevarande”, så 

74. Varnhems klos-
terkyrka, Vg. Foto  
ca 1900. ATA. 
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att den ”så vitt möjligt vore, försattes i sitt gamla skick”. Av Pettersons 
många förslag genomfördes emellertid bara två: det medeltida ros-
fönstret i norra tvärskeppet fick ett nytt masverk och rosfönstret i söd-
ra tvärskeppet – Åboms – fullbordades(!).414 Fönstret, redan till hälften 
färdigt bakom sitt plank, byggdes klart under 1892 av församlingen, 
som tröttnat på att vänta på ett nytt förslag – alltsammans hade redan 
kostat en ansenlig summa pengar, närmare bestämt 4 000 kronor, en 
summa man ville att Kungl. Maj:t skulle ordna att man fick ersättning 
för ifall inte fönstret byggdes.415 – Det ligger onekligen en viss ironi i 
att det enda av Åboms restaureringsförslag för Varnhem som utför-
des, utöver omläggningen av golvet och borttagandet av korskranket 
trettio år tidigare, var ett rosfönster som aldrig existerat (bild 74). För 
församlingen i Varnhem hade detta ingen betydelse, det viktiga var att 
fönstret äntligen kommit på plats, och man kan förstå deras irritation 
över att de, när de efter drygt trettio års dröjsmål till slut tagit saken i 
egna händer och inlett en renovering, ålades att återställa det de hade 
börjat på. 

Sk a r a  d o mk y r k a
Två gånger var Åbom engagerad i större restaureringar av domkyrkor, 
första gången i Skara, andra gången i Kalmar.416  I Skara hade norra 
tornet omkring 1860 börjat luta på ett oroväckande sätt.417 Stadsarki-
tekten i Göteborg Hans Jakob Strömberg, som tillkallades som råd-
givare, konstaterade att tornet var i så dåligt skick att det omedelbart 
måste förstärkas med hjälp av järnankaren. Dock gjordes inget åt sa-
ken den gången, och hösten 1864 kom Åbom på uppdrag av ÖIÄ till 
platsen. Det visade sig då att skadorna förvärrats under de fyra år som 
gått, till exempel hade det norra tornets nordvästra strävpelare till stor 
del skilts från tornkroppen.418 Dessutom hade korgaveln stora sprick-
or. De åtgärder han föreslog var också mycket mer omfattande än 
Strömbergs och innebar enligt memorialet: ”nya tornspiror, nytt chor-
utsprång, och hela östra kyrkans mellan- och sidoskepps omhvälfning 
på nya pelare, nytt kyrkotak af svensk skiffer, med delvis nytt taklag, 
och såväl södra tvärskeppets gafvel, som vestra gafvelns ommurning; 
nya jernfönster, med nytt glas till hela kyrkan, nytt planstensgolf samt 
varmapparat, enligt tidens fordringar, med plats för ångpanna under 
det uphöjda chorgolfvet, hvarest en källare skulle anbringas”.419 

Åboms – numera försvunna – ombyggnadsritningar granskades av 
domkyrkosysslomannen i Skara, lektor J. Carlmark, som hade vissa 
invändningar, bland annat mot att det bara skulle ändras något i den 
södra tvärskeppsgaveln och inte i den norra, som visserligen var rela-
tivt välbevarad men ändå inte enligt honom kunde ”helt oförändrad 
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innefattas i förslaget”.420 Carlmark anmärkte också på några direkta 
felaktigheter i ritningen och framhöll att predikstolen borde få en mer 
ändamålsenlig placering. 

Lika litet som tidigare Strömbergs ledde dock Åboms förslag till 
några omedelbara åtgärder, och när denne 1867 återupptog arbetet 
med Skara hade det gått så lång tid att en ny besiktning av det norra 
tornet måste göras.421 Den utfördes av konduktören vid ÖIÄ Vilhelm 
Sjöborg, som konstaterade att tornets övre del lutade åt öster, dess ne-
dre åt väster. En spricka i korgaveln var en och en halv tum bred, och 
tympanonfälten på både norra och västra portalen hade brustit.422 

I det nya förslag som Åbom lade fram hade han bland annat änd-
rat korets utformning. Brunius hade i sin ovan nämnda skrift om 
den resa han företagit i Västsverige 1838 framkastat teorin, att koret 
ursprungligen måste ha varit mångsidigt,423 och det är troligen där-
för som Åbom ritat ett femsidigt korutsprång, av samma bredd som 
mittskeppet och med höga, smala fönster.424 Den här gången omfat-
tades även norra tvärskeppsgaveln av hans ändringsförslag; tydligen 
hade Åbom tagit intryck av Carlmarks ovan nämnda invändningar. 
Båda tvärskeppsgavlarna skulle nu få följande utformning: över en 
bred, spetsbågig dubbelportal skulle resa sig en spetsbågig trefönster- 
grupp krönt av ett rosettfönster under ett trubbvinkligt gavelröste. 
Men inte heller detta noggrant utarbetade förslag ledde till några åtgär-
der, och därmed var Åboms roll i det hela avslutad. I juli 1872 revs nor-
ra tornet, men först under 1886 inleddes den verkliga restaureringen  
efter ritningar av Helgo Zettervall. Den fullbordades i oktober 1894.425  
Vi kan notera att östra korväggen fick en rak avslutning och inte en 
femsidig som på Åboms ritning. Även denna gång hade Åbom för-
litat sig på ett felaktigt antagande av Brunius, men det hade således  
förkastats av Zettervall som valt en annan lösning.

K a l ma r  d omk y r k a
Vid 1870-talets mitt var Åbom återigen sysselsatt med en domkyr-
kobyggnad men den här gången en från barocken, den i Kalmar.426 
Påbörjad 1660 efter Tessin d.ä:s ritningar, hade den invigts 1682 men 
varit fullt färdig först 1703. Sedan dess hade domkyrkan stått praktiskt 
taget oförändrad förutom att läktare, burna av korintiska kolonner, 
hade uppförts 1790 i norra och södra korsarmarna. 

På 1870-talet började det allmänt klagas över brist på plats i kyrkan 
under gudstjänsten, särskilt som man inte kunde använda de befintliga 
läktarna. De var för högt placerade och saknade lutning, de skymde 
dessutom den övre fönsterraden och från särskilt den norra läktaren 
var predikan svår att uppfatta. Också orgelläktaren var ovanligt högt 
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placerad.427 För att lösa problemet ville domkyrkorådet i Kalmar låta 
uppföra nya läktarvåningar, som skulle sitta under de gamla, och in-
gav den 22 september 1875 en skrivelse till ÖIÄ med den innebörd-
en. Åbom, som fick uppdraget, reste den 15 oktober till Kalmar och 
började där med att göra en uppmätning av hela kyrkan. Efter att ha 
uppmätt de gamla läktarna ansåg han sig emellertid inte kunna till-
styrka dubbla sådana ”emedan de i förhållande till sitt stora djup skulle 
komma alldeles för nära hvarandra.”428 Han föreslog i stället att de 
gamla skulle sänkas så att man lättare skulle kunna uppfatta predikan 
från dem; den trånga orgelläktaren kunde dessutom utvidgas.429

I februari 1876 föreslog Åbom ”på begäran” ytterligare en sänkning 
av läktarna, nu kombinerad med en höjning av predikstolen samt en 
sänkning och framdragning av orgelläktaren.430 Domkyrkorådet ställ-
de sig emellertid fortfarande tveksam till förslaget att sänka läktarna 
och begärde en ritning från arkitekten John Löfmark i Kalmar till två 
läktarvåningar, vilket ju var vad man först hade önskat. Den ritning 
Löfmark åstadkom visade dubbla läktare burna av smäckra korintiska 
kolonner.431 I januari 1877 kom 
ett nytt förslag från Löfmark, som 
gick ut på att sidoläktarna skulle 
sänkas och orgelläktaren byggas 
om och flyttas längre ner. Nu till-
sattes en kommitté med landshöv-
dingen G. J. Edelstam i spetsen 
för att utreda den komplicerade 
läktarfrågan, men ännu i början 
av 1879 hade man inte kunnat 
komma till ett beslut. Då tillkall-
ades Helgo Zettervall för att yttra 
sig över de nu sammanlagt tre för-
slagen.432 Efter ett besök i Kalmar hösten 1879 hade denne snart ett 
betänkande färdigt, han hade också gjort en egen ritning. Den utgick 
från Åboms andra förslag, men innehöll vissa korrigeringar: för att  
ge bättre sikt åt gudstjänstdeltagarna och inte skymma fönstren skulle 
läktargolven få ännu större lutning.433 

Efter Zettervalls på så vis reviderade version av Åboms ritning  
uppfördes 1882 de nya, lägre sidoläktarna och 1883 orgelläktaren  
(bild 75). De nya läktarna var märkbart lägre än de gamla. Medan de 
förras främre underkant hade legat 23 fot över golvet låg de nyas bara 
15 fot över golvet.434 De nya läktarna skymde dessutom nu mycket 
litet den Tessinska arkitekturen, och erbjöd, genom sin välberäknade 
lutning, åhörarplatser åt samtliga varifrån predikanten var både hörbar 

75. Kalmar domkyr-
ka. Norra läktaren, 
byggd 1882 efter 
Helgo Zettervalls 
reviderade version 
av Åboms ritning 
från 1876.  Foto Iwar 
Andersson, 1943. 
ATA.
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och synlig. De ursprungliga korintiska kolonnerna hade behållits, men 
kompletterade till antalet av Zettervall, som hade ordnat dem i grup-
per om fyra, för att de bättre skulle ansluta sig till den arkitektoniska 
helheten.435 

K a l ma r  s l o t t s  n ya  s l o t t s k y r k a 
Vid något tillfälle medan Åbom var sysselsatt med läktarna till Kalmar 
domkyrka fick han i uppdrag att göra ritningar till en ny slottskyrka i 
Kalmar slott. Den gamla slottskyrkan från Johan III:s tid hade redan 
på 1600-talet blivit för liten för slottsförsamlingen, ett problem man 
löst genom att ordna med sittplatser i den till slottskyrkan angränsan-
de Gröna salen, varifrån man kunde följa gudstjänsten genom en in till 
kyrkan öppen dörr. När Gröna salen togs i anspråk för kronobränneri-
et, som inrättades på slottet 1777, försvann emellertid dessa sittplatser 
och för att ombesörja nya sattes det in en läktare i kyrkans västra del. 
Ändå var kyrkan för liten och blev med tiden också i allt större behov 
av en renovering. 1858 anhöll domkyrkorådet i Kalmar hos Kungl. 
Maj:t om att få utvidga slottskyrkan genom att förena den med Gröna 
salen. Idén kom från Scholander, som även fick i uppdrag att utarbeta 
projektet. 

Det förslag Scholander gjorde upp innebar att kyrkans västra vägg 
mot Gröna salen skulle rivas så att kyrkan skulle komma att bestå 
av två i vinkel mot varandra liggande delar. Gröna salen skulle göras 
treskeppig med hjälp av två rader kolonner, som ersättning för den rad 
av stöttor som alltsedan bränneriet inrättades hade burit upp salens 
bjälkar. Väggarna i salen skulle dekoreras med gotisk ornamentik och 
altaret ställas vid Gröna salens vägg mot Rödkullatornet; predikstolen 
skulle placeras i gränsen mellan de båda rummen. På så sätt skulle 
bådadera vara väl synliga från alla håll. Kyrkan skulle få ingång både 
från kyrktrappan och från kungstrappan i slottets västra länga. Scho-
landers förslag tillstyrktes av Landshövdingeämbetet och ÖIÄ men 
genomfördes aldrig eftersom det på det bestämdaste hade avstyrkts 
av riksantikvarie Bror Emil Hildebrand och Vitterhets- historie- och 
antikvitetsakademien.436 

I stället för att bygga om väcktes mot mitten av 1870-talet tan-
ken på att inreda en helt ny kyrksal någon annanstans i slottet. Valet 
föll på den så kallade Förbrända salen, två rum i östra längans övre  
våning, som under 1500-talet tillsammans hade utgjort en festsal  
kallad Stora östra salen men som efter en brand 1642 hade uppdelats  
i två rum, av vilka det norra kallades Förbrända salen och den södra  
Rustkammaren. Rummen hade på 1700-talet blivit entresolerade och 
inretts till spannmålsmagasin, men var nu mycket förfallna.437 Den  
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kyrkobyggnadskommitté som bil- 
dades 1874 gav Åbom i uppdrag  
att göra ritningarna.438   

Den översiktsplan Åbom ritade 
(bild 76) visar att ingången skulle  
anordnas från kyrktrappan via 
ett mindre rum in till ett större, 
vilket skulle tjäna som vapenhus, 
och vidare in i den i norr-till- 
söder orienterade Förbrända salen.  
Sakristia skulle anordnas i nord- 
östra tornet, i vinkel mot koret,  
och ha två ingångar, den ena 
från kyrkorummet, den andra,  
avsedd för prästen, från ett rum 
bakom koret. Ett par andra  
ritningar av Åboms hand anger 
närmare rummets inredning och arkitektoniska utformning (bild 77). 
Altaret skulle stå mot norra väggen innanför en halvrund altarring  
och korpartiets golv ligga tre steg högre än kyrkans; predikstolen skul-
le placeras vid östra väggen. I södra delen av salen skulle finnas en 
läktare med trappor åt båda sidor. Det plana taket skulle ha en rikt 
profilerad taklist uppburen av kraftiga konsoler; därunder en fris med 
femuddiga stjärnor i guld. Rummets rektangulära fönster skulle göras 
rundbågiga och murytorna mellan fönstren indelas med hjälp av list-
verk i rektangulära marmorerade fält omgivna av vita ramar och med 
i varje fält en trearmad ljuslampett. 

Förslaget kom dock aldrig till utförande. Man fick nöja sig med att 
restaurera den gamla slottskyrkan, men även här var Åbom delaktig, 
dock enbart som sakkunnig. I oktober 1880 fick han i uppdrag att 
granska ett förslag gjort av landskamrerare J. A. Södermark i Kalmar, 
vilket han godkände utan anmärkning.439

Martin Olsson, som skrivit om slottskyrkan för Sveriges kyrkor, 
summerade Åboms förslag med orden, att det, om det blivit utfört 
skulle ha givit församlingen ”ett efter dåvarande förhållanden värdigt 
och praktiskt inrättat kyrkorum”. Han framhöll vidare att det var 
överlägset Scholanders förslag till utvidgning av slottskyrkan, främst i 
det avseendet att det skulle ge kyrkan en rymlig sakristia med dubbla 
ingångar. Enligt Olsson behandlade det Åbomska förslaget också den 
historiska byggnaden på ett skonsammare sätt.”440 

Martin Olssons omdöme, liksom det faktum att Zettervall föredrog 
Åboms förslag till läktare i domkyrkan i Kalmar, vittnar om vilken 

76. Kalmar slott, 
ny slottskyrka. 
Planritning. Åbom, 
1874. ATA. 



 116 å bo ms k y r k o r

respekt ett par av senare genera-
tioners arkitekter hyste för Åbom. 
Som Olsson konstaterade, kunde 
han konsten att skapa värdiga och 
praktiskt inrättade kyrkomiljöer, 
även när det gällde ingrepp i äldre 
kyrkors arkitektur. 

Det sammanfattar också gan-
ska bra Åboms inställning för 
övrigt, i varje fall om man ser på 
Varnhems klosterkyrka och Skara 

domkyrka. Det är dock något ironiskt att både hans förslag till ett 
rosfönster i Varnhem och mångsidigt kor i Skara baserades på, som  
det skulle visa sig, felaktiga antaganden av Brunius. Å andra sidan 
måste framhållas att Brunius var den enda auktoriteten Åbom hade 
att stödja sig på eftersom ingen annan ännu hade gjort en närmare un-
dersökning av vare sig Skaras eller Varnhems byggnadshistoria; det var  
ju först långt senare, när man tagit upp ett hål för rosfönstret som 
det stod klart att det aldrig funnits något. Rosfönstret blev förövrigt, 
förutom läktarna i Kalmar, de enda av hans i kapitlet behandlade för-
slag som förverkligades eftersom inget av de tre förslagen till Flodas  
ombyggnad följdes och hans arbete med Östra Stenby slutade i en  
kompromiss. I både Östra Stenby och Varnhem kom det dock i 
slutändan också att handla om ÖIÄ:s principiella inställning i kyrko- 
byggnadsfrågorna kontra församlingarnas, en problematik som får en 
utförlig belysning i följande kapitel. 

77. Kalmar slott, ny 
slottskyrka. Ritning 
till ena långväggen 
och koret. Åbom, 
1874. ATA.
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K A PI T E L 5. 

VANLIGA TVISTEFRÅGOR. 
CENTRALA BYGGNADS-
FRÅGOR I PRAKTIKEN 

In l e d n i n g
En bestående insikt från min närläsning av handlingarna är att i stort 
sett allt angående en kyrkas yttre och inre utseende eller inredning 
kunde bli föremål för en diskussion mellan ÖIÄ och församlingarna. 
Av de saker som avhandlades, var det dock vissa som framstod som 
viktigare än andra eftersom de återkom på ett eller annat sätt i snart 
sagt varje ärende och ofta bidrog till att kyrkobygget försenades, och 
det är dessa som behandlas här nedan. Sammantaget visar kapitlet 
också på komplexiteten i ÖIÄ:s granskningsuppdrag och ger vidare 
en uppfattning om hur svårt det ofta var för ämbetsverket och dess  
tjänstemän att på plats genomdriva de av Kungl. Maj:t fastställda  
ritningarna. Det ger också ökad förståelse för hur församlingarna  
resonerade och vilka bevekelsegrunder de kunde ha för sina ställnings-
taganden. 

I det följande behandlas de vanligast förekommande konfliktpunk-
terna med valda exempel från Åboms verksamhet. De ärenden som 
valts är sådana där konflikterna varit särskilt långdragna och/eller  
har givit upphov till principiella uttalanden från hans sida, ibland  
också från ÖIÄ:s. Syftet är bland annat att belysa vad som ansågs  
viktigast från ÖIÄ:s respektive församlingarnas sida när det gällde 
ett kyrkobyggnadsärende. Kapitlet är indelat i avsnitt efter systemet  
”utifrån-och-in”, från exteriören och valet av byggmaterial och plan-
lösning till interiören och frågorna om sakristians placering och korets 
utformning. Kapitlet avslutas med ett avsitt om torn. Varje avsnitt är 
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kronologiskt ordnat, så att förändringar i synsätt och ärendehantering 
kan studeras över tid. 

Materialvalet, som behandlas i första avsnittet, var inte något som 
inbjöd till särskilt många kontroverser i sig men kunde ändå leda till 
sådana, när det valda materialet ställdes i motsatsförhållande till bygg-
nadsstilen. Det var något som Åbom ständigt slog ned på i sin kritik av 
de insända ritningarna och också utgör temat för det följande avsnittet 
”Intet skall synas vara vad det icke är”. Därefter följer ett avsnitt om 
planlösningar – även valet av planlösning kunde ställa ÖIÄ och en 
församling mot varandra. 

Oavsett efter vilken plan kyrkan byggdes var det snarare regel än 
undantag att placeringen av sakristian blev föremål för diskussion.  
Församlingarna ville nästan alltid ha den i en utbyggnad på norra  
sidan, den hävdvunna platsen, medan ÖIÄ, som hade det symmetriska  
kyrkorummet som sin ledstjärna, ville inlemma sakristian i själva  
byggnadskroppen, antingen i en utbyggnad i öster eller i ett särskilt  
rum vid sidan om koret, motsvarat av ett förrådsrum på andra sidan  
koret. På grund av de många skriftväxlingar som placeringen av  
sakristian gav upphov till är det avsnittet det längsta i kapitlet. Där-
efter följer ett avsnitt om korets inredning med korläktare, en detalj 
som förekommer på flera av Åboms kyrkritningar, och om altar- 
predikstolar, en bland församlingarna omtyckt kombination av altare 
och predikstol, men som Åbom i enlighet med ÖIÄ:s direktiv nästan 
alltid sa nej till. Kapitlet avslutas av ett avsnitt om torn. Det är också 
ganska omfattande bland annat beroende på att det innehåller flera 
uttalanden av Åbom. 

BYGGNADSMATERIALET 

St e n e l l e r  t r ä ?
Frågan om vilket material kyrkan skulle byggas med var viktig, 
både för församlingarna och ÖIÄ. Enligt den tidigare nämnda, av  
Gustav III utfärdade Kungl. förordningen från 1776 ”om Publique 
byggnader” (jfr s. 21), skulle alla kyrkor uppföras i murverk av sten el-
ler tegel och den linjen försökte också ÖIÄ följa, men fanns det starka 
argument för att inte bygga av sten – praktiska, det kanske var långt 
till närmaste stenbrott eller tegelbruk, eller ekonomiska, församlingen 
hade inte råd – kunde man gå med på att trä fick användas.441 Ett ex-
empel på det förstnämnda argumentet bland Åboms ärenden är den av 
honom ritade, senare nedbrunna kyrkan i Norsjö i Västerbotten, där 
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församlingen 1843 fick tillstånd att bygga i trä eftersom platsen där 
den skulle ligga låg åtta mil från stora landsvägen och man skulle få 
stora svårigheter att skaffa fram sten.442 Det var ovanligare att kyrkor 
i de mer stenrika landskapen söderut tilläts byggas av trä, men i Mår-
daklev i Västergötland gick ämbetsverket efter företagen besiktning 
med på att det blev en träkyrka; det hade visat sig bli alltför kostsamt 
att bygga den av sten för den lilla församlingen, som vid tiden – 1865 
– bestod av 900 personer. Det fanns inte tillräckligt med sten i trakten 
och närmsta tegelbruk låg tre mil därifrån. Kyrkan byggdes dock först 
1874–75 efter Åboms ritning, som i sin tur utgick från en ritning ut-
förd av byggmästare Anders Johansson i Angerdshestra.443

Men utöver sten och trä fanns det vid den här tiden ytterligare  
ett alternativ. I Styrnäs i Ångermanland ansökte man våren 1845  
om att antingen få bygga den nya kyrkan i trä, eller, på förslag av 
socknens dåvarande prost Carl Petter Lindahl,444 efter den så kall-
lade Rydinska metoden, en byggnadsmetod som uppfunnits av Carl 
Gustaf Rydin, som drev en färgerifabrik i Borås.445 Rydin hade 1834  
beviljats patent på en metod att uppföra ”byggnader med kalk och 
sand”, det vill säga vad vi idag kallar betong. Väggarna skulle gjutas 
inom en form av plankor som successivt höjdes. Genom att han sam-
tidigt gav ut boken Gjutna Kalkbrukshus. Ett nytt byggnadssätt, där 
metoden beskrevs med hjälp av planscher, blev den snabbt känd.446  
Den hade dock vissa brister, vilket överintendenten Anckarsvärd 
påtalade i sitt svar till sockenmännen i Styrnäs.447 Han medgav att  
metoden i vissa trakter och i vissa fall otvivelaktigt medförde ”betyd-
lig besparing i kostnaden” om man jämförde med den för en sten-
byggnad, men påpekade att byggnadssättet krävde tillsyn och ledning  
”af en särskildt inöfvad byggmästare” och en sådan trodde han inte 
kunde hittas i Västernorrland.448 Dessutom var metoden mest använd-
bar vid enklare uthusbyggnader ”hvilka ej fordra ornering”. Därtill 
kom, framhöll Anckarsvärd, att det var äventyrligt att använda den 
om man byggde under regniga somrar eftersom väggarna inte hann 
torka som de borde. Därför ansåg sig ÖIÄ tvunget att avslå försam-
lingens önskan om att få använda metoden.449 

Men även på sin ansökan om att få uppföra kyrkan av trä fick man 
avslag i Styrnäs. Som skäl för sin ansökan hade man angett de stora 
ekonomiska uppoffringar som en stenkyrka skulle innebära för sock-
nen.450 I samma skrivelse som ovan berättar emellertid Anckarsvärd 
om hur man vid ÖIÄ, för att motbevisa detta påstående och visa att 
det i längden skulle löna sig för församlingen att använda sten i stäl-
let för trä, hade låtit göra en förslagsskiss till en kyrka, beräknad på 
församlingens folkmängd. Utifrån den hade man sedan gjort upp en 
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kostnadskalkyl för en trä- respektive stenkyrka.451 Resultatet av uträk-
ningarna hade blivit, att medan träkyrkan skulle kosta cirka 7 800 rdr 
att bygga skulle priset för en av sten bli cirka 10 000 rdr. Stenkyrkan 
skulle alltså ställa sig något dyrare, men jämfört med en träkyrka skul-
le man enligt Anckarsvärd ha fördelarna av: 1. Större varaktighet, 2. 
Ett värdigare utseende, 3. Mindre underhållskostnad, 4. Mindre eldfa-
ra.452 Man hade också fastställt att det skulle kosta ungefär lika mycket 
att transportera stenmaterialet som timret till byggplatsen, och hade 
mot den bakgrunden beslutat att kyrkan skulle byggas av sten, vilket 
också skedde (se vidare s. 198 f.). 

Det är intressant att man gjorde så stora ansträngningar för att 
övertyga församlingen i Styrnäs om det fördelaktiga i att använda 
sten. När Tåsjö församling i Ångermanland 1866 ansökte om att få 
bygga sin kyrka av trä, bifölls däremot deras ansökan direkt och man 
kan fråga sig varför. Det hade visserligen gått tjugo år sedan Styrnäs  
behandlades men regelverket var fortfarande detsamma, och de flesta 
fick avslag på sina ansökningar. Till saken hör dock att man i Tåsjö 
ganska precis tjugo år tidigare, i maj 1847, hade begärt att få bygga  
en kyrka av trä i stället för församlingens lilla fallfärdiga träkyrka från 
1760-talet, men den gången fått avslag.453 I stället hade ÖIÄ översänt 
en ritning till en långhuskyrka av sten – en salkyrka med rak östavslut-
ning – uppgjord av Åbom.454 Men fast denna senare också fastställdes 
i konselj hade den således aldrig blivit byggd och nu ville man pröva 
ärendet på nytt i Tåsjö. Detta var dock en svår tid för de norrländska 
bönderna, och kanske ordalydelsen i protokollet från kyrkostämman 
i Tåsjö i september 1866, som bifogades ansökan, bidrog till att man 
vid ÖIÄ den här gången bevektes till att ge sitt bifall: 

Enär Tåsjö socknemän, i anseende till tre, ja fyra, på 
hvarandra följande hårda år, och församlingens till föl-
je deraf utblottade tillstånd, länge yttrat betänkligheter 
wid att, under sådana omständigheter, uppföra den högst 
behöfliga nya kyrkan af sten eller tegel, alldenstund, en-
ligt deras enhälliga tanke och åsigt, en kyrka af nämnda 
materialier skulle blifva alltför kostsam; så tillfrågades de 
till ett antal af omkring åttatio personer församlade sock-
nemännen: ’af hvad slags materialier wiljen I då bygga 
nya kyrkan?’ – Härtill svarade alla – alla, utan ett enda 
undantag: ’af trä – af trä’; ’få vi icke bygga kyrkan af trä, 
så mäkte vi icke, under församlingens närvarande fattiga 
tillstånd, uppföra densamma ’.455 



   å bo ms k y r k o r  121

Efter en med sådan emfas uttryckt önskan kunde ÖIÄ inte annat än 
säga ja till församlingen. Man måste ha insett att det var enda sättet 
att överhuvudtaget få en ny kyrka uppförd på platsen, och det enda 
villkoret man nu ställde var att församlingen för arbetet med kyrkan 
anlitade en i ”byggnadsyrket fullt skicklig och erfaren person”.456 Nya 
ritningar översändes, denna gång utförda av Emil Langlet. Av de två 
förslag som denne gjort upp valde församlingen en kort, treskeppig 
långhuskyrka med förhöjt mittskepp – således en basilika – med koret 
indraget i kyrkorummet.457 Langlet fick dock ändra åtskilligt i ritning-
en innan man i Tåsjö blev helt nöjd, bland annat fick han tillägga ett 
västtorn i stället för det planerade centraltornet.458 Kyrkan uppfördes 
1872–78 under ledning av byggmästaren Olof Andersson från Frösön.459 

Betydelsen av en kunnig byggmästare men också av en, som inte 
bara arbetade i gamla banor, betonas i det tidigare nämnda memori-
alet för Ragunda i Jämtland, där Åbom, utöver att prisa rundbågs-
stilen, vänder sig emot det tydligen vitt utbredda bruket att använda 
trä utvändigt på en stenbyggnad. Han understryker att på en kyrka 
”uppförd av gråsten, och som, väl utförd, bör antagas kunna stå i några 
århundraden, bör man undvika att utvändigt, till lister eller dylikt, 
begagna trä; ett fel som ”ofta blifvit begånget, dels af Byggmästarens 
okunnighet, eller likgiltighet för byggnadens framtid, eller ock af en 
falsk hushållningsprincip hos den, 
eller dem, som låta uppföra Bygg-
naden.”460 Man skyller ofta på att 
andra gjort så förut, men det kan 
aldrig gälla som ursäkt, eller ”blif-
va ett giltigt skäl, då man vet eller 
blifver upplyst om något bättre”. 
Skulle det vara svårt att få fram 
det tegel som behövs, kan man ta 
kalksten, som lätt låter klyva sig 
och är ganska tjänlig till murning 
av listverk och dylikt – visserligen 
uppstår en del ojämnheter men de 
är lätt fyllda med murbruk som 
starkt binder vid kalksten. Åbom slutar med orden: ”Dylika svårig- 
heter böra likväl alltid förutinses och afhjälpas af den Byggmästare 
som skall utföra en Byggnad, och hvilken det åligger att med klokhet 
och omtanke begagna de materialier som stället erbjuder, till fördel, 
både för det arbete han åtagit sig, och dem som anförtrott honom 
utförandet deraf”.461 

78. Utö, Sö. Ritning 
till ny kyrka. Åbom, 
1848. Kopia vidime-
rad av Åbom. Foto 
RA. 
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Som Åbom påpekar i sitt memori-
al för Utö i Stockholms skärgård, 
en ”Åbomkyrka” som han ritade 
1848 (bild 78), kunde det, när han 
skulle välja byggnadsmaterial, inte 
bli annat än sten med tanke på lä-
get på en utskjutande bergudde i 
havet.462 För att byggnaden skulle 
kunna stå emot väderlekens och 
havsluftens ”menliga inverkan”, 
föreslog han därför att den skulle 
uppföras i sprängd, tuktad grå-
sten med fogbruk av cement. Lis-
ter och orneringar skulle vara av 

orappat, hårdbränt, saltfritt tegel.463 Yttre taket skulle uppbäras av fyra 
starka takstolar, en mellan varje fönster, sammansatta av trä och gjutet 
järn, med sammanhållande ornerade järnankaren tvärs över kyrkan.464 
Det var naturligt att välja järn som material; Utös ojämförligt största 
näring när kyrkan projekterades var gruvdriften, som mot mitten av 
1800-talet sysselsatte cirka 300 personer av en befolkning på över 500, 
och fler beräknades det bli, så när kyrkan invigdes i november 1850 
hade den 600 sittplatser (bild 79, bild 80).465  Nästan hundra år sena-
re, 1946, när gruvarbetarna för länge sedan lämnat ön och den blivit 
alldeles för stor, förminskades kyrkorummet under arkitekten Einar 
Lundbergs ledning (bild 81).466 

Av ritningen till Utö framgår att det varit Åboms avsikt att den inte 
skulle putsas utan gråstenen lämnas synlig. Så blev dock inte fallet, 
Utö putsades. Även för Myckleby på Orust i Bohuslän, som han arbe-
tade med nästan samtidigt (se vidare s. 205 f.), ritade han en byggnad 

som skulle uppföras av gråsten 
och tegel – och som skulle lämnas 
oputsad (bild 183). Åbom förkla-
rar i memorialet att det var för att 
ge byggnadens yttre en ”stark och 
allvarlig karaktär” som han valt 
att ”oförtäckt visa de Gråstens- 
och Tegelconstructioner hvaraf 
den är sammansatt”.467 Men det 
fanns också byggnadstekniska 
fördelar: ”Man har då ej att be-
fara den yttre rappningens bort-
fallande af väggarna, som ofta 

80. Utö, Sö.  Interiör. 
Foto Nils Lagergren, 
1937. ATA.   

79. Utö, Sö. Uppförd 
1850. Foto Ivar Sch-
nell, 1969. ATA. 
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händer, och svårligen kan förekomma i Gråstensmurar, äfvensom jag 
tror att dessa, utförda så som jag föreslagit af vald sprängd sten, och 
fogstruken med godt murbruk, skola blifva fördelaktiga för Byggna-
dens utseende och harmoniera med omgifningen.”468 Att Åbom ve-
lat, att kyrkan skulle harmoniera 
med omgivningen, är intressant, 
det visar att han låtit sig inspireras 
av platsen, som han troligen ald-
rig besökt men kanske föreställde 
sig som den för Utö kyrka, karg 
och stenig, nära havet. Platsen där 
Myckleby skulle byggas låg dock i 
själva verket ganska långt inne på 
ön, i jordbruksbygd och var grön 
och lummig. Det var kanske en av 
anledningarna till att församling-
en sa nej till Åboms förslag och 
valde byggmästarens ritning, som 
visade en traditionell, vitputsad 
kyrka (Bild 184).  

Men om man således om både 
Utö och Myckleby skulle kunna 
säga att det var läget som avgjorde 
materialet var det i Kungsbacka 
däremot markförhållandena, som efter tre försök – och fyra ritning-
ar av Åbom – blev avgörande. Där hade den träkyrka, som byggts 
på 1600-talet som ersättning för en medeltida stenkyrka, brunnit ned 
i stadsbranden våren 1846. När den skulle byggas upp igen ansökte 
församlingen av ekonomiska skäl om tillstånd att få använda trä, vil-
ket man också fick. Tillsammans med ansökan hade man skickat en 
”provisionel” ritning, gjord av en församlingsmedlem.469 Den enkla 
ritningen avsåg en salkyrka med en femhörnig avslutning i öster och 
sakristian i en tillbyggnad i norr. Tornet skulle avslutas av en låg huv, 
krönt av ett kors, och portaler och fönster vara rundbågiga. 

Vid ÖIÄ kritiserades ritningen av Åbom just för sina välvda dörr- 
och fönsteröppningar, ”som endast passar för Stenbyggnader”.470 I den 
ritning som han gjorde i november 1850 var dörr- och fönsteröpp-
ningarna följaktligen rakslutna (bild 82). En annan förändring var 
att ovanpå den insända ritningens låga tornhuv stod det nu en hög 
lanternin som avslutades av en spira, och koret hade tre sidor i stället 
för fem, enligt memorialet för att det på så sätt skulle bli ”lättare att 
utföra, fastare till sammansättning och af ett fördelaktigare utseen-

81. Utö. Sö. Interiör 
efter ombyggnaden 
1946. Foto Ivar Sch-
nell 1969, ATA. 
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de”.471 Planlösningen var som på den insända ritningen en salkyrka, 
men sakristian fanns nu i en kvadratisk utbyggnad i öster, placerad där 
för ”symmetrins skull”, skriver Åbom, och påpekar vidare att han, för 
att förstärka väggarna och öka deras bärighet åt taklaget, både ut- och 
invändigt hade ställt pilastrar mellan fönstren.472 

Men redan året därpå, 1851, anhöll Kungsbacka församling om att 
få uppföra en kyrka av sten på samma plats. Önskan bifölls och Åbom, 
som fick i uppdrag att göra nya ritningar, ritade återigen en salkyrka 
men nu med sakristian i en polygonal utbyggnad i öster, en form som 
bättre passade att byggas i sten än den kvadratiska han ritat för trä- 
kyrkan (bild 83).473 Av samma skäl var byggnaden försedd med välvda 
dörr- och fönsteröppningar. Tornet var högt och slankt med spetsiga 
gavelrösten och avslutades av en lanternin, krönt av mångkantig spira. 
Det fanns rundbågsfriser under takfoten och på tornet. 

Arbetet efter den nya ritningen påbörjades 1852, och man hade 
hunnit täcka taket med tegel och tornet hade fått nästan samma höjd 
som långhuset, när byggnaden började visa svåra sättningar. I septem-
ber 1854 kom arkitekten Adolf Edelsvärd,474 då verksam i Göteborg, 
sedermera chefsarkitekt vid Statens Järnvägar, på uppdrag av ÖIÄ till 
Kungsbacka för att besiktiga skadorna. 

82. Kungsbacka, 
Ha. Ritning till ny 
kyrka. Åboms första 
ritning, 1850. Origi-
nal. Foto RA.   
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I sin rapport fastslog Edelsvärd 
att skadorna bland annat föror-
sakats av att det inte hade gjorts 
vederbörliga undersökningar av 
markens beskaffenhet och bä-
righet innan arbetet påbörjades, 
dessutom hade det använda ler-
bruket alstrat ”en mängd lut-
ningar, öfverhängningar, större 
och mindre remnor och sprick-
or samt missbildningar i hvalf  
etcetera”. De 32 fot av tornet som 
hade uppmurats, lutade redan ½ tum på foten åt öster medan väs-
tra gaveln på motsvarande sätt buktade inåt kyrkorummet. Edelsvärd 
kunde också konstatera att byggnaden som den var uppförd hade ”föga 
likhet med den nådigt fastställda ritningen”.475

Allt som fanns på Åboms ritning för att ge kyrkan ett prydligare 
och stilmässigt utseende hade, framhöll Edelsvärd, antingen förfus-
kats eller helt utelämnats. Så förekom till exempel i strid med ritningen 
krokiga, vanställda gesimser av trä och rundbågsfönster med karmar 
av trä, varav en del redan var i behov av reparation. Med ett ord, fast-
slog Edelsvärd, var byggnaden i ”arkitektoniskt så väl som, till största  
delen, i tekniskt hänseende misslyckad”.476 Han varnade för att fortsätta  
arbetet och bedömde att i varje fall tornet under alla omständigheter  
måste rivas. En ny, ordentlig och rätt beräknad grund måste iord-
ningställas, på vilken ett nytt torn ska kunna byggas. För långhusets 
del skulle yttre, väl grundlagda contreforter kanske kunna avhjälpa  
lutningen i långmurarna, ansåg han. Inre stöd skulle däremot bli svåra 
att anlägga och skulle ta bort rum i kyrkan, och med orden ”inre spän-
nar eller bjelkar till stöttning mot de lutande murarne, böra aldrig, 
såsom högst fult, få komma i fråga”, avslutade han sin skrivelse.477

Skadorna visade sig emellertid vara så stora att bygget inte kun-
de fortsättas. Istället för ett ”wärdigt Tempel” fann man sig ha fått 
en ”nybyggd Kyrko Ruin”, konstaterade församlingens kyrkoherde  
J. Lundegren vemodigt i en skrivelse till Kungl. Maj:t, skriven i okto-
ber 1861, sju år efter Edelsvärds besök på platsen.478 Vad hjälpte det att 
man dragit entreprenören inför rätta och fått tillbaka 4 750 Rdr för det 
felande arbetet? Församlingen bad nu – en andra gång – om tillstånd 
att få uppföra en kyrka av trä. Den skulle byggas på grunden som blivit 
kvar av stenkyrkan när murarna brutits ned. 

Åbom åtog sig ärendet och föreslog att ritningen till en träkyrka från 
1850 skulle tas i bruk, men anpassad till den redan lagda grunden för 

83. Kungsbacka, 
Ha. Ritning till ny 
kyrka. Åboms andra 
ritning, 1851. Foto 
RA. Kopia vidimerad 
av J. E. Söderlund.
Kungsbacka, Ha. 
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stenkyrkans korutsprång, och gjorde en ny ritning som helt baserats på 
den gamla.479 Församlingen hade dock vissa synpunkter på ritningen 
och Åbom gjorde då ännu en, i vilken kyrkan i stället för torn hade en 
takryttare med plats för en liten klocka och ett tornur (bild 84). I enlig-
het med församlingens önskan hade han vidare gjort korgaveln obru-
ten och rät, med sakristian respektive ett förrådsrum på ömse sidor om 
koret.480 När Åbom i juli 1864 gjorde ytterligare en ritning till en kyrka 
i Kungsbacka hade han, enligt en påskrift på ritningen (bild 85), gjort 
den i ”hufvudsaklig likhet” med en från orten insänd ritning.481 Denna 

84. Ritning till ny 
kyrka. Åboms tredje 
ritning, 1861. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.  



   å bo ms k y r k o r  127

har inte bevarats, men eftersom Åboms nya ritning 
uppvisar stora likheter med hans egen från 1850 är 
det troligen den som återsänts från Kungsbacka och 
som han utgått från (vi har ett liknande förfarande 
i samband med Kristinehamn, jfr fotnot 195). En 
skillnad i den nya ritningen är dock att tornet är 
tillbaka, men med en nyhet: sett från sidan, ser det 
ut att till hälften ”skjuta in” i den övriga byggnaden 
(om en alternativ tornkonstruktion i Kungsbacka, 
jfr s. 180). Det blev efter den fjärde och sista ritning- 
en av Åbom som kyrkan till slut byggdes (bild 86).482   

  
Det här avsnittet har inte handlat så mycket om 
Åbom som om ÖIÄ:s respektive församlingarnas 
förhållningssätt till valet av material, utom i turerna  
kring Utö och Myckleby där han i båda fallen hade 
velat lämna fasaderna oputsade, för att de skulle  
passa in i miljön. I frågan om Kungsbacka var det 
däremot helt och hållet materialet som dikterade 
hur kyrkan skulle byggas, och Åbom fick visa sin 
skicklighet i att göra om en ritning från en byggnad i trä till en i sten 
och tvärtom. Detta är också vad nästa avsnitt handlar om, men ur en 
annan synvinkel.

”In t e t  s k a l l  s y n a s  v a r a  v a d d e t  i c k e  ä r ”.  
Om fo r me n s  t r o h e t  m o t  m a t e r i a l e t . 
I redogörelsen för turerna kring Kungsbacka här ovan nämndes att  
Åbom kritiserade byggmästarens ritning för att den 
verkade vara gjord för en stenkyka fastän kyrkan  
skulle byggas av trä. Här hade ett tydligt system- 
skifte ägt rum; tidigare hade detta inte varit så vik-
tigt, och flera träkyrkor från slutet av 1700-talet är 
tydligt byggda för att efterlina en av sten, som till 
exempel kyrkan i författarens hemstad Lycksele i 
Lappland, som invigdes 1799 (bild 87).483 Mot mit-
ten av 1800-talet hade emellertid inställningen för-
ändrats och när en kyrka nu skulle byggas av trä, var 
det ÖIÄ:s bestämda uppfattning att den också skulle 
se ut som om den vore av trä, en åsikt som inte alltid 
delades av församlingarna. Genom att en byggnad 
av sten var dyrare att uppföra än en i trä, vittnade 
den om en rikare och mer välmående församling än 

85. Kungsbacka, Ha. 
Ritning till ny kyrka. 
Åboms fjärde ritning 
från 1864, enligt en 
påskrift gjord ”I huf-
vudsaklig likhet med 
den från orten insän-
da förslagsritning”. 
Kopia vidimerad av 
Åbom. Foto RA.
86. Kungsbacka, Ha. 
Foto förf. 2010.



 128 å bo ms k y r k o r

den som ”bara” hade en träkyrka. Den församling, 
som fann sig tvungen att bygga i trä, hade därför 
inget emot att kyrkan såg ut att vara av sten, och 
byggmästare, som kunde uppföra sådana kyrkor, var 
särskilt eftertraktade. Det framgår tydligt av en dis-
kussion som ämbetsverket förde med församlingen 
i Sjötofta i Västergötland i början av 1850-talet.484 

Sjötoftas träkyrka från 1600-talet hade blivit för 
liten för den växande folkmängden. Till en början 
var det bara tal om en ombyggnad, men snart in-

såg man att det måste uppföras en ny. Den skulle byggas av trä som 
den gamla; med motiveringen, att det var över två mil till ett sten-
brott, däremot gott om ”ymnig och mogen skog” i närheten, varav 
en del dessutom redan huggits och forslats fram till byggplatsen 
för kyrkan, begärde man därför undantag från stadgandet om att  
kyrkor skulle byggas av sten.485 Eftersom man också åberopade den 
omständigheten att Ambjörnarps kyrka i närheten nyligen hade upp-
förts i trä, kunde ÖIÄ inte annat än tillstyrka församlingens begäran. 

Till ansökan, som inkom till ÖIÄ i april 1849, hade bifogats en 
enkel ritning utförd av byggmästaren Johannes Pettersson från  

Göksholmen i Sandhult, som sena-
re byggde kyrkan.486 Det var ock-
så han som hade uppfört den ovan 
nämnda träkyrkan i Ambjörnarp. 
Johannes Pettersson har blivit 
känd för att systematiskt frångå de 
vid ÖIÄ uppgjorda och av Kungl. 
Maj:t fastställda ritningarna.  
Under 1840- och 1850-talen upp-
förde han åtminstone fem kyrkor 
helt efter egen modell och mot 
fastställda ritningar av bland an-
dra Gerss, Åbom och Scholan-
der.487 Sjötofta är inget undan-
tag, när han byggde kyrkan 1853  
var det helt efter sin egen ritning 
(bild 88). Den visade en lång-
huskyrka av typen salkyrka (om 
salkyrkor, se vidare nedan, s. 137 f.)  
med ett polygonalt fullbrett kor- 
utsprång där sakristian också 
skulle inrymmas, rundbågiga 

88. Sjötofta, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren Jo-
hannes Pettersson, 
1850. Foto RA. 

87. Lycksele, La, 
som invigdes 
1799, är ett typiskt 
exempel på en ny-
klassicistisk kyrka. 
Ritad av Per Wilhelm 
Palmroth. Foto förf. 
2017. 
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fönster- och dörröppningar och ett kvadratiskt västtorn, avslutat av en 
fyrsidig lanternin på en låg huv.

Uppgiften att granska ritningen gick till Åbom, som konstaterade  
att den med sina välvda dörr- och fönsteröppningar och sexsidiga 
korutsprång mera tycktes vara gjord för en stenkyrka än en träkyrka,  
utan vare sig konstruktion eller ornament som hörde till en trä-
byggnad.488 Han föreslog därför en långhuskyrka med kvadra-
tiskt, utskjutande korutsprång och rakt avslutade fönster och dörrar 
(bild 89); timmerkonstruktionen skulle döljas av stående bräder ovan-
för en stensockel.489 Tornkroppen skulle avslutas av en spetsgavel i var-
je sida och krönas av en mångkantig, hög och smäcker spira. Försam-
lingen ville emellertid hellre följa Petterssons ritning, som man ansåg 
hade sitt värde just i att den avsåg en stenkyrka. När den var vitmålad, 
skulle den med sina rundbågade fönster helt likna en kyrka av sten. 
Även tornet skulle, vitmålat, likna ett torn av sten. I protokollet från 
sockenstämman där ritningen diskuterades förklarar man sig rentav 
älska detta byggnadssätt, för att det inte påminde sockenmännen om 
deras oförmåga att bygga i sten.490 

89. Sjötofta, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1850. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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Detta föranledde överintendenten Michael Anckarsvärd till en prin-
cipiell och därför mycket intressant utläggning i sitt memorial till 
Kungl. Maj:t. Den inleds med att han förklarar sig inte vara obekant 
med att allmänna smaken en längre tid hyllat den åsikt, som Sjötofta 
församling ”med full klarhet och öppenhet uttalat”, att en byggnad, i 
synnerhet en kyrka, av trä, ”borde föreställa en dylik av sten för att icke 
påminna om de byggandes oförmåga att bekosta det sednare material-
et”. Han fortsätter: ”Men denna mening, som syftar till att framkalla 
en villfarelse, lärer svårligen sjelf undgå att såsom en sådan betrak-
tas och har i sednare tider, både inom fäderneslandet och för övrigt i 

hela den bildade verlden, gifvit vika för den sannare 
och renare grundsatsen, att hvarje byggnad, likasom 
hvarje annat föremål eller företag, bör synas och gäl-
la hvad den i sjelfva verket är, utan att gifva sig sken 
af något annat och högre.”491 

Om man väljer trä, behöver man inte begränsa 
formerna till det som hör till konstruktionen, fort-
sätter Anckarsvärd, utan det lättarbetade materialet 
ger tillfälle att med liten kostnad få fram ”mångfald 
och rikedom” i orneringen. Att genom rappning  
eller målning ge träbyggnader ett utseende av sten 

kan kanske lyckas för någon tid, men det är en synvilla, som försvinner 
vid ett närmare betraktande och förstörs med tiden. De hoptorkade 
timmerstockarna och bräderna lämnar springor mellan sig i målning-
en eller skymtar fram ur den avfallande kalkbeklädnaden. ”Då synes 
hvad den byggande velat, men ej kunnat; och man skulle då önska, att 
anspråket från början rättat sig efter tillgångarne.”492

Anckarsvärd uttrycker också en tvekan inför möjligheten att utföra 
det i vinklar ritade korutsprånget i timmer samt de halvbågsformiga 
dörr- och fönsteröppningarna. Han framhåller Åboms ritning, som 
genomförts med ”en omtanke, konstnärsskicklighet och inbördes öf-

verensstämmelse, som enligt Öfver Intendents Em-
betets underdåniga åsigt icke lemna rum för någon 
giltig anmärkning”.493 Anckarsvärd avslutar: Man 
borde kunna fordra att ”en församling, som för sin 
kyrkobyggnad söker de dubbla undantagsförmåner-
na af collect- och stamboksbidrag494 samt tillåtelse 
till trädmaterials begagnande, underkastar sig och 
ställer sig till efterrättelse de föreskrifter och anord-
ningar som i artistiskt och constructivt hänseende 
innefatta villkoren för ett sådant materials ändamål-
senlighet”.495 – Trots denna kraftiga tillsägelse blev 

90. Sjötofta, Vg. 
Exteriör. Foto P. A. 
Eriksson. ATA. 

91. Sjötofta, Vg. 
Interiör. Foto, ATA. 
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det således efter byggmästaren Johannes Petterssons ritningar som 
kyrkan byggdes, inklusive de halvbågsformiga dörr- och fönsteröpp-
ningarna (bild 90, bild 91). 

Samma argument som Anckarsvärd riktade mot ritningen till 
Sjötofta använde Åbom 1856 om ritningen till en träkyrka för Hamra 
socken i norra Dalarna, utförd av byggmästaren Johan Nordell, som 
senare skulle uppföra Njurunda efter Åboms ritningar.496 Ritningen, 
som numera är försvunnen, var enligt Åbom passande för en stenkyr-
ka men inte alls för en träkyrka, åberopande regeln enligt vilken en 
byggnad till sina former i första hand i möjligaste mån ”bör antyda 
dess ändamål”, med tillägget att dessa former bör bestämmas ”af det 
material hvaraf byggnaden är uppförd”.497 Han fortsätter: ”Sålunda 
passa ej välfvda fönster och portöppningar eller vidtspända takhvalf 
och stärkningar eller halfvåttkantiga korutsprång med trubbiga hörn 
för en träbyggnad, i hvilken de våg- och lodräta linjerna, för sig eller 
sammansatta, böra vara de rådande formerna, hvaremellan äfven sni-
derier, å passande ställen, kunna anbringas … för att erhålla karak-
tär af träkyrka, utan att åsidosätta den prydlighet och wärdighet som 
byggnadens höga ändamål förtjänar.”498

92. Hamra, Dr. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1856. Kopia, 
fast det inte anges. 
Foto RA.      
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Åboms ritning till Hamra visar en enskeppig långhuskyrka av typen 
salkyrka med tydlig träkaraktär (bild 92). Här finns således inget av 
det som Åbom räknar upp ovan, inga välvda fönster och portöppning-
ar eller takvalv och korutsprång med trubbiga hörn. I stället är fönst-
ren avslutade av spetsgavlar och på sockeln mellan dem står lisener 
som upptill förenas av en gemensam taklist. På södra sidan finns en 

portal under en framspringande spetsgavel; en sådan 
ska också kröna tornets dörröppning. I en kvadratisk 
utbyggnad i öster ligger sakristian, med ingång uti-
från.499 Tornkroppen avslutas av en låg huv på vilken  
står en fyrsidig lanternin med gavelrösten. Den kröns 
av en hög, smäcker spira med ett kors högst upp.

Även inredningen har tydlig träkaraktär i ritning-
en. Kyrkorummet täcks av ett i tre plana ytor brutet 
innertak, det vill säga ett tredingstak. Mellan sakris-
tian och koret finns en vägg, bestående av en sockel, 

ett mittparti med tre lika stora, spetsbågiga fönsteröppningar, avskilda 
av pilastrar, och högst upp ett bjälklag med toureller i hörnen. I sock-
eln, på vardera sidan om altaret, leder dörrar in till sakristian.

Bygget påbörjades av sagde Johan Nordell men på grund av ekono-
miska svårigheter gjordes ett uppehåll 1862–63 och arbetet gick där-
efter ganska långsamt. I juli 1869 upprättades ett kontrakt med bygg-
mästaren L. Nyblom från Bollnäs, i vilket stadgades att denne skulle 
”fullborda och färdiggöra” det som Nordell påbörjat. – Kyrkan, som 
byggdes efter Åboms ritning med endast smärre avsteg, invigdes 1872 
(bild 93, bild 94, bild 95). Med anledning av de många ändringar som 
Åbom gjorde i den ursprungliga ritningen kan Hamra därför räknas 
till ”Åbomkyrkorna”.500 

Ett motsatt förhållande har vi mött i samband med Raus i Skåne,  
där Åbom, som anpassning till stenkyrkan som 
skulle byggas om, ändrade byggmästarritningens 
rakslutna fönsteröppningar till halvrunda (jfr s. 51).

Diskussionen kring material kontra form kom 
också att gälla interiörerna, framför allt innertaken. 
Som vi såg i det ovan citerade memorialet för Hamra 
ansåg Åbom att ”vidt spända takvalv” inte passade 
för en träbyggnad. Denna ståndpunkt utreder han 
mer i detalj i memorialet för den nya kyrkan i Två-
åker i Halland, som han gjorde en första ritning till 
hösten 1849. Det hade inte funnits någon insänd 
byggmästarritning för honom att förhålla sig till, 
däremot hade han vid arbetet med ritningen haft en 

93. Hamra från 
söder. Trästrävorna 
som står lutade 
mot tornet är från 
1800-talets slut, då 
man trodde att det 
skulle störta in. De 
har senare visat sig 
inte behövas men 
har ändå fått vara 
kvar. Foto, ATA.

94. Hamra, Dr. Inte-
riör. Foto från före 
ombyggnaden 1955- 
56. Foto, ATA. 
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rad punkter från Tvååkers försam-
ling att rätta sig efter, bland annat 
skulle kyrkan byggas av sten och 
inte i korsform utan med parallel-
la sidoväggar, det vill säga som en 
långhuskyrka. Fönster och dörrar 
skulle vara i rundbågsstil eftersom 
den var lättast att utföra i sten; 
rundbågsstilen skulle förövrigt 
gälla för hela byggnaden.501

Innan byggnadskommittén i 
Tvååker fattade ett beslut kring Åboms – numera försvunna – ritning 
lät man dock förste lantmätaren i Halland, Jakob Samuel Wallmark, 
titta på den.502 Denne författade en längre skrivelse i vilken han kritise-
rade ritningen på flera punkter (se vidare s. 183). Här ska redogöras för  
Wallmarks kritik av Åboms innertak, som skulle utföras i trä. I stället 
för interiörens ”kantiga valv” – troligen hade Åbom ritat ett tredingstak 
som ibland annat ovan nämnda Hamra – föreslog han ett ”förtryckt 
valv, construeradt med trenne medelpunkter, a b och c, hvilket hvalf 
såsom bestående av trenne Cirkelbågar, hvardera av 60 grader utgör en 
sammanlagd kroklina av 180 grader …”503

Till skrivelsen hade Wallmark bifogat en ritning till ett valv. Tillta-
get att skicka med en ritning i en skrivelse till en konduktör vid ÖIÄ 
och dessutom förklara hur man konstruerar ett tryckt valv kan ha gått 
Åboms yrkesstolthet förnär, särskilt som Wallmark föreslog att kyrkan 
skulle få ett trävalv, en anomali enligt Åbom, för vilken ett valv per 
definition var liktydigt med ett stenvalv. I ett fyra tättskrivna sidor 
långt memorial går han till storms mot förslaget.504 

”Hvalf af bräder”, skriver han, ”är en träconstruction, som visserli-
gen begagnas, men har varit det ännu mer, blifver dock aldrig vad det 
borde vara. Hvalf är en construction som bör utföras af sten, i annat 
fall är det något som skall synas vara vad det icke är, hvilket alltid är  
ett fel, äfven i Byggnadskonst. Constructionen bestämmes af det ma-
terial man använder, således hvälfda tak af sten, plana eller brutna 
takytor af trä. – Att man finner de sednare mindre prydliga kommer 
mycket af ovana, de kunna indelas i ramar och fält, samt anstrykas 
med några passande färger, då se de ganska väl ut. Flera dylika kyrk-
tak hafva på senare tider blifvit utförda hos oss – och skulle, å sådana  
takytor, en eller annan spricka visa sig så gör det mindre, å träconstruc-
tioner kunna sådana ej undvikas. Att åter framställa ett hvalf (en sten-
construction) af bräder blir alltid fult, i synnerhet när bräderna, efter 
någon tid, torkar, och hela det målade hvalfvet linieras af parallellt 

95. Hamra, Dr. Interi-
ör. Foto förf. 2015.
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löpande sprickor från ena ändan af kyrkan till den andra”, avslutar 
Åbom sin uppläxning av Wallmark.505 I Åboms andra ritning till  
Tvååker hade tredingstaket ersatts av ett välvt tak – som underförstått 
skulle göras av sten – men efter ett beslut i kyrkobyggnadskommittén 
i Tvååker fick kyrkan ändå ett valv av trä vid uppförandet 1852–53.506

Av de i det här avsnittet behandlade kyrkorna, var det således bara 
vid uppförandet av Hamra som Åboms ritningar följdes. Både Sjötofta  
och Tvååker hade därför lika väl kunnat behandlas i kapitel 6 om bygg-
mästare och församlingar som gick emot ÖIÄ:s och Åboms ritningar. 
Anledningen till att de tagits upp här är att båda ärendena – liksom 
även Hamra – på ett ovanligt tydligt sätt åskådliggör diskrepansen 
mellan ämbetsverket och församlingarna respektive Åbom och bygg-
mästarna i synen på materialanvändningen kontra formen. 

En annan fråga som kunde ge upphov till skriftväxling mellan 
ÖIÄ och församlingarna var den om kyrkans planlösning, något som  
behandlas i följande avsnitt. 

PLANLÖSNINGAR 

L å n gh u sk y r k a n
Från 1700-talets mitt och fram till slutet av århundradet byggdes de 
flesta kyrkor i Sverige som enkla rektangulära, enskeppiga långhus- 
kyrkor med sakristian i en utbyggnad på långhusets nordsida. Deras 
huvudingång låg vanligen i söder, ofta i samband med ett vapenhus, 
och i väster reste sig ett torn, krönt av en låg hjälmhuv. Kyrkorummet, 
upplyst från stora fönster och täckt av ett flackt trävalv, avslutades ofta 
av ett tresidigt kor av samma bredd. Genom att långhuset och koret  
i dessa kyrkor på så vis bildade ett enhetligt rum kallas de också sal- 
kyrkor (se vidare nedan, s. 137). 

Byggnadstypen kan föras tillbaka på Carl Hårleman och Öveds 
kyrka i Skåne som han ritat 1752; den byggdes dock först 1759–61.507 
Att den blev så vanlig förklaras av den tidigare nämnda förordningen 
från 1759 (jfr s. 21), enligt vilken varje ritning till en sockenkyrka 
skulle granskas av ÖIÄ och godkännas av Kungl. Maj:t, något som i 
praktiken länge kom att innebära att ritningarna gjordes upp centralt 
och tillställdes församlingarna för utförande utan vidare diskussion.508     
Men sedan Gustav III efter återkomsten 1784 från sin italienska resa 
som ovan nämnts introducerat nyklassicismen i svensk arkitektur, för-
ändrades långhuskyrkans planlösning.509 I linje med stilens stränga 
krav på symmetri placerades inte längre sakristian på norra långsidan 
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utan nu så gott som alltid i en utbyggnad i öster. Västportalen blev  
huvudingång, och behövdes det flera ingångar, placerades de mitt 
emot varandra på nord- och sydsidan.510 Viktigt att påpeka är också 
att den nyklassicistiska kyrkotypen innebar ett enskeppigt kyrkorum. 

Som de första rent nyklassicistiska kyrkorna i Sverige räknas två 
uppländska brukskyrkor från omkring 1790, dels den i Söderfors ri-
tad av Erik Palmstedt för Adolf Ulric Grill, dels den i Forsmark ritad  
av Olof Tempelman för Samuel af Ugglas.511 Båda kyrkornas plan-
ritningar utmärks av en fullständigt genomförd symmetri. Det finns 
inget som skjuter ut, vapenhusen är borta och sakristiorna är placerade 
bakom koret. Symmetrin går igen också i interiörerna, allra mest i 
Forsmark där korutbyggnaden flankeras av nästan identiska, nisch- 
formade balkonger för predikant och organist.512 

En starkt bidragande orsak till att den här beskrivna byggnads- 
typen blev nästan allenarådande fram till 1800-talets mitt var att rit-
ningarna, liksom tidigare, gjordes upp centralt vid ÖIÄ; typen kom 
på så sätt länge att framstå som det enda alternativet till de gamla 
kyrkorna. Detta var dock inte enda orsaken, dess snabba genomslag 
berodde också på den ovan anförda befolkningsökningen mot slutet 
av 1700-talet, som krävde större kyrkor. Till det får man lägga tidens 
religiösa strömningar och en strävan efter en kyrklig förnyelse, vilken 
sammanföll med den så kallade neologins utveckling på kontinenten, 
en rörelse som fordrade nya, funktionsenliga kyrkorum. Predikan  
kom alltmer i förgrunden i gudstjänsten samtidigt som nattvards- 
mysteriet tonades ned.513 Det talade ordet och församlingssången  
skulle stå i centrum, och i 1811 års kyrkohandbok har utvecklingen   
kommit därhän att gudstjänst med respektve utan nattvard upptas 
som likvärdiga andaktsformer. Den nyklassicistiska kyrkotypen blev 
därmed en perfekt inramning för prästens funktion som folkbilda-
re – och representant för kyrkomakten – och går därför också under 
namnet predikokyrka.514 

Även under det omfattande kyrkobyggandet på 1800-talet var lång-
huskyrkan överallt den mest omtyckta planlösningen. De flesta av de 
ritningar som Åbom granskade var till en långhuskyrka och han ri-
tade dessutom själv flera sådana. Av hans ”egna” kyrkor är alla utom 
Råneå, som är en tvärhuskyrka, och Norsjö, en korskyrka på grekisk 
grundplan, en långhuskyrka. I Kungsbacka, Siljansnäs och Utö tycks 
Åbom på eget bevåg ha valt den planlösningen, medan han i Hamra 
och Hamrånge utgick från andras ritningar och Njurunda ritades för 
att på församlingens begäran efterlikna Åsele, en långhuskyrka med 
basilikal form. 
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I ovan nämnda Tvååker i Halland hade församlingen förklarat att man 
ville ha en kyrka med ”parallellt framskjutande sidoväggar”, alltså en 
långhuskyrka jfr s. 132. Åbom tillmötesgick också där församlingens 
önskan och ritade en sådan. 

En långhuskyrka ville man också ha i Lönneberga i Småland. I sin 
begäran från 1859 hos ÖIÄ om ritningar till en ny kyrka, framför-
de församlingen nämligen en önskan om att den skulle bli lik ”Hults 

kyrka i Linköpings stift”,515 en 
långhuskyrka som uppförts efter 
Axel Nyströms ritningar och som 
invigts 1841.516 Utmärkande för 
Hult, som har en rakt avslutad 
östvägg, är det ovanligt djupa och 
inåt avsmalnande koret, omgivet 
av rum för sakristia respektive 
förråd med ingång genom dörrar 
i korväggen.  

I den ritning till en långhuskyr-
ka i Lönneberga som Åbom gjor-
de upp 1860 (bild 96), märker 
vi en anpassning till Hult i flera 
avseenden, bland annat är östväg-
gen rakt avslutad och koret, dock 

96. Lönneberga, 
Sm. Ritning till 
ny kyrka. Åbom, 
1860. Kopia vidi-
merad av Åbom. 
Foto RA.

97. Hult, Sm. Invigd 
1841, byggd efter 
ritningar av Axel 
Nyström, ATA.   
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mindre djupt än där, flankeras av sakristia och för-
råd.517 Den enda egentliga avvikelsen från Hult finns 
i ritningen till tornet. Medan tornet i Hult har så 
kallade palladianska ljudöppningar (jfr s. 200) och 
avslutas av en låg huv krönt av en lanternin (bild 97), 
har Åbom försett tornkroppen i Lönneberga med tre 
lika höga ljudöppningar och låtit den avslutas av en 
hög och spetsig spira. Det är därför värt att lägga 
märke till att när byggmästaren Jonas Granqvist i 
Eksjö byggde Lönneberga 1868–70, var det bara 
beträffande tornet som han följde Åboms förslag, i 
övrigt byggde han den helt efter egna ritningar (bild 
98).518 Det innebar bland annat att den fick formen 
av en salkyrka med rakslutet kor (jfr nedan), medan 
sakristian inrymdes i en utbyggnad mitt på norra 
långsidan (i verkligheten i söder eftersom Lönneberga är orienterad  
i en öst-västlig riktning).519 

Sa l k y r k a n – e n v a r i a n t  a v  l å n g h u s k y r k a n
Ett stort antal av de ritningar som Åbom granskade var till salkyrkor,  
långhuskyrkor där koret utgörs 
av byggnadens östra del, som en 
fullbred eller nästan fullbred fort-
sättning på denna. Typen hade, 
som det redogjorts för ovan, börjat  
bli vanlig efter 1700-talets mitt. 
Den fortsatte att vara populär  
under hela det följande seklet; 
enligt Jakob Lindblads under-
sökning byggdes det under åren 
1850–1890 omkring 120 salkyr-
kor i Sverige, vilket innebar att 
av de 470 kyrkor som byggdes 
de åren var en dryg fjärdedel en  
sådan.520 Också i Åboms verksam-
het avspeglas salkyrkans popu- 
laritet, och bland det åttiotal rit-
ningar till nya kyrkor som han 
granskade avsåg närmare ett tret-
tiotal en salkyrka. 

Salkyrkor kan ha lite olika ut-
formade avslutningar i öster. Den 

98. Lönneberga, Sm. 
Notera sakristiut-
byggnaden mitt på 
långsidan. Foto, ATA. 
99. Nårunga, Vg.  
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren Fredrik 
Sundler, 1848. Foto 
RA.                
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vanligaste typen är de som byggts med rak avslutning i öster, därefter 
kommer de med polygonal dito. Omkring en tiondel av salkyrkorna 
har en halvcirkelformad avslutning.521 

Bland de ritningar till salkyrkor som Åbom granskade var det fle-
ra som avsåg kyrkor med rak avslutning i öster, den första Skorped  
i Ångermanland, som han arbetade med under 1841och 1842, liksom 
senare också ritningarna till Ragunda i Jämtland, Bogen och Lekvatt-
net i Värmland och Mårdaklev i Västergötland.522 Av de ritningar som 
han gjorde upp utan en från orten insänd ritning som grund, visade tre 
salkyrkor med rak östavslutning, Tvååker i Halland, Utö i Stockholms 
skärgård och Tåsjö i Ångermanland. 

I ingen av de insända ritningarna ändrade Åbom något i själva pla-
nen vad gällde den raka östavslutningen, däremot kunde han ändra 
på andra saker som till exempel sakristians placering. Det gjorde han 
bland annat i en till ÖIÄ insänd ritning från 1848, som gällde en 
gemensam kyrka för Nårunga och Ljurs församlingar i Nårunga i  
Västergötland (bild 99). Kyrkobyggaren Fredrik Sundler523 hade ritat 
en salkyrka med rak avslutning i öster där sakristian fanns i en kva-
dratisk utbyggnad på norra långsidan.524 I Åboms ritning (bild 100) 
var sakristian flyttad därifrån till en kvadratisk utbyggnad i öster – 
en vanlig åtgärd från hans sida (se vidare s. 159 f.) – i övrigt var inte 
något ändrat i byggmästarens föreslagna planlösning.525 Ändå blev 
Nårunga inte en salkyrka med rak avslutning i öster, utan när kyrkan 
byggdes 1850–51 under Fredrik Sundlers ledning fick den helt annan 

100. Nårunga, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1848. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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utformning – visserligen som en salkyrka men med 
en fullbred, halvcirkelformad avslutning för koret i 
öster med altaret längst in mot den östra korväggen 
(bild 101, bild 102). Sakristian hade flyttats tillbaka 
till en utbyggnad på ena långsidan, dock inte på den 
norra som på Sundlers ursprungliga ritning utan på 
den södra.

Just den ovan beskrivna typen av salkyrka, med 
en halvcirkelformad avslutning i öster, var dock min-
dre populär hos ÖIÄ, något som kanhända Sundler 
kände till och därför inte hade velat skicka in en 
ritning till en sådan med risken att få den under-
känd och omritad. Det var nämligen vad som ofta 
hände vid ÖIÄ. I en artikel om korets utformning i 
Småland och på Öland under perioden 1760–1860, 
har Ingrid Sjöström visat hur ÖIÄ:s arkitekter ru-
tinmässigt ritade om de fullbreda, halvcirkelforma-
de koren på de insända ritningarna till polygonala. 526 Detta är också 
något som utmärker Åboms hantering. I så gott som alla ritningar till 
salkyrkor med en halvcirkelformad avslutning ändrade han till vad 
som i memorialerna omväxlande kallas ett halvt åttkantigt eller ett 
trekantigt kor, det handlar dock alltid, som jag har kunnat konstatera, 
om samma form. Ett på ritningen halvt åttkantigt kor bildar inifrån 
kyrkan sett en trekant.

I memorialerna förklarade Åbom den ändrade utformningen, som 
till exempel i memorialet från april 1854 angående en ny kyrka i Lekå-
sa i Västergötland. Den nu försvunna ritningen till Lekåsa, som gjorts 
av byggmästaren Anders Johansson från Angerdshestra i Småland,527 
måste ha visat en salkyrka med en halvcirkelformad östavslutning ef-
tersom Åbom i memorialet framhåller det tresidigt avslutade korets 
förtjänster framför en sådan. Det är både ”starkare och lättare att werk-
ställa såväl med afseende på yttre som inre tak som sjelfva murarna”, 
man får tillräckligt utrymme och lika god belysning som med ett runt 
kor och det är lika prydligt som det runda, och ”i synnerhet invändigt 
böra de från 5 sidor hvarandra mötande hvälfningarna i Choret vara 
af en god effect.”528 Koret i Lekåsa fick ett tresidigt utsprång eftersom 
Åboms ritning följdes när Anders Johansson byggde kyrkan 1855–56. 

Flera av de ritningar till salkyrkor med rundad östavslutning som 
Åbom granskade hade ritats av byggmästare från Bollebygd och  
Sandhult, två till varandra gränsande västgötasocknar som var kända 
för sina duktiga byggmästare och murare.529 I några av traktens bygg-
mästarsläkter fanns det en tradition att bygga salkyrkor med halvrund 

101. Nårunga, Vg. 
Foto från någon 
gång mellan reno-
veringen 1897och 
renoveringen 1950-
52, ATA.

102. Nårunga, Vg. 
Interiör, ATA.
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avslutning,530 vilket skulle kunna 
förklara varför vissa församlingar 
och byggmästare inte alltid accep-
terade de ändringar i korets ut-
formning som Åbom föreslog i de 
till ÖIÄ inskickade ritningarna; 
flera av de kyrkor där han ändrat 
koret i byggmästarens ritning från 
en halvcirkel till trekantsform, 
byggdes ändå med rundad östav-
slutning. Det gäller till exempel 
Fristad i Västergötland (som be-
handlas närmare nedan, s. 148 f.), 
till vilken en ritning utförd av 
byggmästaren Peter Pettersson 
från Västra Tå i Sandhult i juni 
1846 hade inkommit till ÖIÄ för 
granskning.531 Ritningen visade 
en salkyrka med rundad östavslut-
ning (bild 114). Just i det här fallet 
ändrade Åbom visserligen inte på 
formen på östavslutningen, han 

förminskade den bara så att koret inte längre hade samma bredd som 
kyrkorummet, vilket i sin tur innebar att ritningen inte längre avsåg en 
salkyrka (bild 115). Åboms ritning fastslogs vid en konselj i december 
1846, men när Peter Pettersson byggde kyrkan 1850 var det helt efter 
egna ritningar, vilket bland annat innebar att Fristad blev en salkyrka 
med rundad östavslutning (bild 116).532 

Samme Peter Pettersson ritade 1852 Åsenhöga i Småland. Ritning-
en, som granskades av Åbom, är inte bevarad men att den visade en 
salkyrka med en rundad östavslutning framgår av memorialet, där 
Åbom skriver om koret att det ”blifvit förändradt från större halfcir-
kel till mindre åttkant”.533 I Åsenhöga följde dock Peter Pettersson till 
skillnad från i Fristad Åboms ritning vid uppförandet och byggde en 
salkyrka med tresidigt kor. Mindre följsam var däremot byggmästaren 
Andreas Persson från Erikstorp i Bollebygd när han byggde Äspered 
i Västergötland. Hans egen ritning, som sänts in till ÖIÄ, visade en 
salkyrka med en fullbred, halvcirkelformad avslutning i öster.534 Den-
na hade i Åboms ritning blivit tresidig, eller, som det står i memorial-
et ”halfvt åttkantig”,535 men när kyrkan uppfördes 1861 fick den den 
halvcirkelformade östavslutning som byggmästaren ursprungligen av-
sett (se vidare s. 140). 

103. Kärda, Sm. 
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren 
Anders Larssons 
ritning, 1873. Foto 
RA.
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Byggmästaren Anders Larsson 
från Slättaryd i Sandhult hade 
många uppdrag i Småland, där 
han bland annat byggde Kärda.536 
Det är därför ganska troligt att det 
var han som gjort den ritning till  
Kärda som församlingen våren  
1873 skickat in till ÖIÄ för 
granskning. Den visade en sal-
kyrka med den för Sandhults-
byggmästarna vanliga fullbreda, 
halvcirkelformade avslutningen 
i öster (bild 103).537 I den ritning 
som Åbom gjorde (bild 104) – och 
som Anders Larsson faktiskt följ-
de när han byggde kyrkan (bild 
105) – hade korutbyggnadens 
bredd minskats, vilket innebar att 
den inte längre avsåg en salkyrka, 
dessutom var koret nu tresidigt.538 
Åbom hade också gjort andra 
ändringar i ritningen till Kärda, 
dock inte, kan vi notera, i sakri- 
stians placering på norra lång- 
sidan (se vidare s. 169).

Även i Halland fanns en tra-
dition att bygga salkyrkor med 
halvcirkelformat kor, och också i 
de ritningar därifrån som hade en 
sådan planlösning ritade Åbom 
alltid om koren, som till exempel 
när han i april 1854 granskade rit-
ningen till Skrea i Halland. Med 
motiveringen att ”byggnadssättet 
winner dervid i styrka på samma 
gång det är lättare att werkställa 
och Choret förlorar derigenom 
hvarken i prydlighet eller i belysning”, föreslog han en tresidig avslut-
ning i Skrea.539 Ritningen följdes av Anders Johansson från Slättaryd 
i Sandhult när denne byggde kyrkan 1855–56. Eftersom inga andra 
kyrkor i Halland hade ett tresidigt kor blev Skrea därför den första 
med ett sådant, andra skulle snart följa efter.540 

104. Kärda, Sm. 
Åbom, 1873. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.

105. Kärda, Sm. 
Interiör. Foto Egil 
Lönnberg, 1945, ATA. 
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Samma form gav Åbom 1858 det nya koret i Gillberga i Söderman-
land. Där hade kyrkans patronus, brukspatron Lars Gustaf von Cel-
sing, erbjudit sig att bekosta en ombyggnad av den medeltida kyrkan 
som bland annat skulle innefatta en utbyggnad av koret, under vilket 
han önskade få bygga en familjegrav, en önskan församlingen gärna 
biföll med motiveringen att den skulle komma att ”förvara de död-
liga quarlefvorna af en slägt, som under flera generationer varit verk-
sam för församlingens bästa och var högt aktad”.541  Uppdraget att 
göra upp ritningarna till ombyggnaden och gravkoret i Gillberga gavs  
vid ÖIÄ till Åbom på anmodan av uppdragsgivaren själv; Celsing var 
en gammal bekant, som sedan början av 1840-talet hade engagerat 
Åbom för bland annat om- och nybyggnader på sitt bruk Hälleforsnäs 
i Södermanland (jfr s. 81). – Det nya koret i Gillberga fick således 
den av Åbom omhuldade trekantiga formen, med ett högt rundbågigt 
fönster i vardera korväggen. Det underliggande gravkoret har samma 
form och, eftersom det delvis är byggt i souterräng har det två sidor 
ovan jord, två små fönster och ingång utifrån.542

1858 granskade Åbom en ritning till en ny kyrka i Sandby på 
Öland, utförd av byggmästaren Peter Isberg.543 Han följde den i stort 
– även med godkännande av sakristian i en utbyggnad på norra lång-
sidan – men tillfogade, för ett ge kyrkan ”ett Wärdigare utseende” och 
”till vinnande af ett prydligare Chor”, en tresidig utbyggnad av kor- 
gaveln.544 Därmed råkade Sandby bli den första kyrkan på Öland med 
ett tresidigt kor; inga andra, äldre Ölandskyrkor hade ett motsvarande 
korparti.545

Tvä r h u s k y r k a n
En efter svenska förhållanden mycket ovanlig plantyp, som Åbom 
dessutom använde sig av bara en enda gång, finns representerad i den 
i inledningskapitlet nämnda Råneå i Norrbotten (bild 15). Det är en 
så kallad tvärhuskyrka, en plantyp som fått sitt namn efter det i för-
hållande till tornet tvärställda långhuset; ingången sker genom tornet 
på södra långhusväggen, och koret med altaret finns mitt emot in-
gången, på den norra.546 I en tvärhuskyrka var predikstolen ofta pla-
cerad ovanför altaret och bildade tillsammans med detta en så kallad 
altarpredikstol (jfr s. 175). Plantypen anses ha uppstått sekundärt i det 
reformerta Holland i samband med att den medeltida långhuskyrkan 
skulle anpassas efter de reformertas behov. Eftersom de inte hade bruk 
för ett altare i sina gudstjänster, tömdes koret och bänkarna vändes 
mot predikstolen på ena långsidan, där den redan hade sin plats, skill-
naden var bara att den flyttades till mitt på långsidan.547 Efterhand 
byggdes helt nya tvärhuskyrkor i Holland, den första Zuiderkerk i 
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Amsterdam, uppförd 1603–1611 efter ritningar av 
Hendrik de Keyser, följd 1620–1631 av Westerkerk 
och 1620–23 Noorderkerk i Amsterdam, ritade av 
samme byggmästare.548

I Sverige hade alltsedan slutet av 1600-talet en 
del medeltida långhuskyrkor på samma sätt som i  
Holland byggts om till tvärhuskyrkor,549 men det 
skulle dröja till en bit in på 1800-talet innan det 
byggdes en helt ny kyrka med en tvärkyrkoplan. 
Den första var Nedertorneå kyrka i Haparanda i Norrbotten – senare 
omdöpt till Haparanda kyrka – som byggdes 1823–25 av Olof Gustaf 
Alm efter ritningar av C. G. Blom Carlsson, men som i sin tur ut-
gått från ett förslag av andre lantmätaren Erik Hollström i Luleå.550 
Redan 1803 hade G. M. Melander ritat en tvärhuskyrka för Lycke 
församling i Bohuslän, den började dock byggas först 1826,551 sam-
ma år som Karl Johans kyrka i Göteborg, byggd efter Fredrik Bloms  
ritningar, invigdes. 1831 invigdes Överluleå i Norrbotten, byggd av  
O. G. Alm efter ritningar av J. W. Gerss, i sin tur en bearbetning av ett 
förslag av ovan nämnde Erik Hollström.552 Sedan kom Åboms Råneå, 
invigd 1857, och Garnisonskyrkan i Karlsborgs fästning, invigd 1860, 
efter ritningar av fortifikationen Johan af Kleen.553 
Den blev också den sista, därefter har det inte byggts 
någon kyrka med den plantypen i Sverige. 

Haparanda kyrka brann ned till grunden 1963554 
men de andra finns kvar, Karl Johans kyrka i Gö-
teborg, Lycke och Överluleå dock sedan länge om-
byggda till konventionella långhuskyrkor med koret 
i öster; att de en gång varit tvärhuskyrkor återspeg-
las bara av tornens placering på södra långsidan.555  
I Garnisonskyrkan i Karlsborg och i Råneå finns ko-
ret fortfarande kvar på sin plats vid norra långväggen, i Råneå dock 
med den förändringen att altarpredikstolen, som sattes upp i kyrkan 
mot fastställd ritning (jfr s. 42), sedan 1957 är isärtagen och predik-
stolen flyttad till en plats vid sidan om altaret (jfr bild 106 och 107).

Varför Åbom valde en så pass ovanlig plantyp som tvärhusplanen 
för Råneå framgår inte av handlingarna. Det kan ha varit av eget in-
tresse för plantypen, ett antagande som dock motsägs av hans negativa 
reaktion hösten 1854 på en till ÖIÄ insänd ritning (bild 108). Ritning-
en gällde en ny kyrka i Värsås i Västergötland och var enligt en skri-
velse från församlingen gjord av en ”förfaren byggmästare”, troligen 
Anders Pettersson från Värsås, som senare byggde kyrkan tillsammans 
med sin bror byggmästaren Petter Pettersson.556 

106. Råneå, Nb. 
Interiören före 
ombyggnaden 1957. 
Observera att altaret 
gjordes runt fast det 
är rektangulärt på 
Åboms ritning, bild 
13, ATA.

107. Råneå, Nb. 
Interiören efter 
ombyggnaden 1957. 
Det runda altaret har 
nu bytts ut mot ett 
rektangulärt. Foto 
Barbro Flodin, 1989, 
ATA. 
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Ritningen visade en variant av tvärhuskyrkan. Utifrån skulle den te sig 
som en traditionell långhuskyrka med tornet i väster men skulle invän-
digt vara inrättad som en tvärhuskyrka, med koret på norra långsidan 
mitt emot huvudingången på den södra.557 Bakom koret, där det skulle 
stå en altarpredikstol, skulle sakristian ligga i en till huvudingång-
en motsvarande utbyggnad. Den föreslagna plantypen var dock inget 
som uppskattades av Åbom, som i sitt svar till Värsås kände sig manad 
att påpeka att den ”wanliga hufwudformen med … altaret i öster [är] 
ändamålsenligare, än såsom föreslaget blifwit förlägga altaret mitdt 
på långwäggen med predikstolen öfver”.558 Den kyrka Åbom slutligen 
ritade för Värsås 1855, och som senare byggdes, var en konventionell 
långhuskyrka enligt nyklassicistisk modell men med i exteriören de i 
hans kyrkobyggnader vid den tiden vanliga inslagen av medeltidsstil 
(bild 109). Sakristian låg nu i en polygonal utbyggnad i öster bakom 
en från koret avskiljande mur. Taket skulle vara ett tredingstak. – Det 
är med anledning av denna fullständiga förändring av kyrkans grund-
plan som Värsås förts till ”Åbomkyrkorna”.

108. Värsås, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren 
Anders Pettersson, 
1854. Foto RA.                              
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Åbom tog således i samband med Värsås helt avstånd från tvärhuskyr-
koidén, ändå hade han bara ett år tidigare ritat Råneå som en sådan. 
Något hade tydligen fått honom att ändra sig i frågan om plantypens 
lämplighet, eller också hade han aldrig varit särskilt förtjust i den utan 
hade ritat Råneå i enlighet med församlingens önskemål. Det finns 
visserligen inget skriftligt vittnesbörd om något sådant men det kan 
ha framförts i ett brev, som senare förekommit, eller på annat sätt. 
Idén att välja den för landet i stort ovanliga plantypen hade man i 

109. Värsås, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1855. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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Råneå med all sannolikhet fått från mycket nära håll, från den ovan 
nämnda tvärhuskyrkan i Överluleå, som ligger bara omkring fyra mil 
från Råneå, och vidare från Nedertorneå kyrka i Haparanda ytterli-
gare en sex, sju mil bort. Att man i Råneå mycket väl kände till både 
Överluleå och andra tvärhuskyrkor framgår av en skrivelse till ÖIÄ, 
där man framför en önskan om en altarpredikstol ”på samma sätt som 
det var ordnat i Överluleå och flera kyrkor med lika façon” (se vidare 
s. 174). Det är också en intressant omständighet att den byggmästare 
som till slut byggde Råneå, J. P. Rönnberg, hade varit medhjälpare 
till den nyss nämnde O. G. Alm då denne byggde Överluleå.559 Både 
Alm och Rönnberg förekommer dessutom i samband med Norsjö i  
avsnittet om korskyrkor, som följer här nedan. Precis som i de sydliga-
re delarna av Sverige var det således också här i norr ofta byggmästarna 
som förmedlade idéer och byggnadstyper mellan sig och förde dem 
vidare från generation till generation. 

Ko r s k y r k a n – g r e k i s k  e l l e r  l a t i n s k
Korskyrkorna kan delas in i två huvudtyper, de som är byggda på gre-
kisk korsplan och de på latinsk korsplan. Den grekiska korskyrkan, 

110. Norsjö, Vb. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1845. Foto 
RA.
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där korsarmarna är lika långa, är ytterst ett arv från antiken. Typen 
introducerades i Sverige genom Jean de la Vallées Katarina kyrka i 
Stockholm, som började uppföras 1661, och både i Sverige och Finland 
tillkom i Katarinas efterföljd under senare delen av 1600-talet och hela 
1700-talet ett stort antal grekiska korskyrkor, de flesta av dem dock till 
skillnad från Katarina byggda i trä. Troligen var det den protestantiska 
gudstjänstens krav på sikt och hörbarhet i kyrkorummet, som gjorde 
planformen populär, medan valet att bygga i trä främst kan ha haft en 
byggnadsteknisk förklaring: de räta vinklarna gav större stabilitet.560 
I många trakter hade man dessutom mycket större erfarenhet av att 
bygga i trä än i sten. 

Första gången Åbom arbetade med en kyrka på grekisk korsplan 
var i ritningarna till den senare nedbrunna Norsjö i Västerbotten, som 
han gjorde upp våren 1845 som svar på en från ansökan från Norsjö 
församling till ÖIÄ ”om erhållande af ritning till ny kyrka”.561 Bygg-
naden skulle uppföras av trä, som ersättning för en liten träkyrka som 
byggts 1811, i samband med att 
Norsjö kapellag bildades genom 
en utbrytning ur Skellefteå sock-
en. Sedan 1834 var Norsjö en egen 
församling.562 

Tillsammans med sin ansökan 
hade församlingen skickat ett ma-
terial- och kostnadsförslag, upp-
rättat av byggmästaren Olof Gus-
taf Alm, ingen ritning men med 
ett tillägg till materialförslaget av 
följande lydelse: ”Det timmer som 
erhålles af den gamla kyrkan är 
tillräckligt till korswerket i den 
nya …”,563 vilket har tolkats som 
att korskyrkoformen redan var bestämd men troligen innebar ordvalet 
endast att byggnaden skulle timras.564 Ändå blev det en korskyrka som 
Åbom ritade, med fyra lika långa och breda korsarmar, med plats för 
koret i den östra korsarmen (bild 110). Predikstolen finns i nordöstra 
hörnet och sakristian i ett litet rum på sidan om altaret längst in i 
östra korsarmen, motsvarat av ett rum med trappa upp till vinden på 
andra sidan. Över korsmitten reser sig ett kvadratiskt postament, täckt 
av en låg huv på vilken det står ett klocktorn avslutat av en hög spira. 
Både Katarina kyrka och dess tidiga efterföljare Kungsholms kyrka i 
Stockholm565 anas bakom Åboms korskyrkoplan men ännu mer Nor-
sjös ”moderkyrka”, Skellefteå landsförsamlings kyrka, en medeltida 

111. Norsjö, Vb. 
Invigd 1850, ned-
brunnen 1912. Foto 
A. Lundberg, 1908, 
ATA.
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långhuskyrka som på 1790-talet 
byggts om till en korskyrka på 
grekisk grundplan efter ritningar 
av Jacob Rijf.566 
Norsjö uppfördes på Näset utan-
för det nuvarande samhället och 
invigdes 1850 (bild 111, bild 112). 
Byggmästare var Johan Petter 
Rönnberg från Piteå, som senare 
skulle bygga den av Åbom ritade  
Råneå. Vid uppförandet hade 
Rönnberg följt ritningarna ganska 
troget med undantag av att han 
förlagt sakristian till en utbygg-

nad i nordöstra hörnet.567 1909 flyttades kyrkan till centrala Norsjö, 
restaurerades och försågs med en lökkupol i stället för den ursprungli-
ga spiran. Den återinvigdes 1911 men brann ned efter ett blixtnedslag 
året därpå.568 

Åbom har ingenstans motiverat sitt val av plantyp för Norsjö, men 
att han var förtjust i den grekiska korsformen framgår av handlingarna 
från ungefär samma tid rörande en ny kyrka för Fristads och Gingri för-
samlingar i Västergötland, i vilka han framstår som plantypens form-
lige försvarare. Redan 1832 hade Axel Nyström för ÖIÄ:s räkning ritat 
en korskyrka på grekisk plan för Fristad (bild 113).569 Ritningen hade 
både godkänts av församlingarna och fastställts av Kungl. Maj:t, men 
uppförandet dröjde och efterhand började man i Fristad och Gingri allt 

mer tycka att en korskyrka skulle 
bli alltför dyr. Våren 1846 inkom 
till ÖIÄ en ny ritning till Fristad 
utförd av byggmästaren Peter 
Pettersson från Västra Tå i Sand- 
hult (bild 114). Ritningen visade 
en långhuskyrka av typen salkyrka  
med en fullbred, rundad östav-
slutning för koret.570 Sakristian  
skulle ligga i en utskjutande kva-
dratisk tillbyggnad i norr, inifrån 
vilken en trappa skulle leda upp 
till predikstolen på norra väggen. 

Vid ÖIÄ gick Fristadsärendet 
över till Åbom, som i sitt memo-
rial från juni 1846 livligt argu-

112. Norsjö, Vb. 
Interiör. Foto A. 
Lundberg, 1908, 
ATA. 

113. Fristad, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Axel Nyström, 1832. 
Foto RA.  
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menterade för ett fasthållande 
vid Nyströms ritning.571 Enligt 
honom var församlingarnas öns-
kan att få frångå den inte sär-
skilt välgrundad. I flera fall var 
det förra projektet – korskyrkan 
– att föredra framför det senare, 
påpekade han, och skillnaden i 
kostnad skulle i verkligheten inte 
bli så stor som församlingen hade 
förmodat. Det enda i en korskyr-
ka som var dyrare att uppföra var 
taket, vars sammansättning var 
mera komplicerad och fordrade 
större omsorg och noggrannhet 
vid utförandet, ”men finnes en 
skicklig byggmästare att tillgå, så 
blifva dylika svårigheter af föga 
eller ingen betydelse och kun-
na på intet sätt anses som giltiga 
skäl att föredraga den rektang-
ulära framför korskyrkan … ty 
oavsett dess wackra symboliska form är den såwäl till sitt yttre som  
inre prydligare och ändamålsenligare”, hävdade han och framhöll att 
en korskyrka var ”hållen i en ren och ädel stil, på alla sidor symmetrisk 
och monumental, utan några störande utväxter” (här syftade Åbom på 
sakristian i den insända ritningen, jfr s. 178), men framför allt var det 
korskyrkans inre han ville framhålla; den skulle, sålunda utförd, förete 
en ”vida mer imponerande anblick 
genom de högspända, mitt i kyr-
kan sig korsande takhvalfven än 
de låga, enformiga omgifvnings-
murarna i den rektangulära kyr-
kan”. Också i akustiskt hänseende 
ansågs korskyrkan vara ganska 
fördelaktig, påpekade han.572

För ett fasthållande vid korskyr-
komodellen i Fristad talade enligt 
ÖIÄ även den omständigheten, att 
den kollekt573 som församlingen 
erhållit för sitt kyrkobygge varit 
avsedd för uppförandet av en kors- 

114. Fristad, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren Peter 
Pettersson, 1846. 
Foto RA.    
115. Fristad, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1846. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.  
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kyrka och inget annat och den 
kunde därför inte användas till 
att bygga efter någon annan rit-
ning.574 Ärendet togs upp i konselj, 
men trots ämbetsverkets argument 
för att den ursprungliga ritning-
en skulle följas gick Kungl. Maj:t 
med på församlingarnas önskemål 
att få bygga efter en ny. 

Åbom fick nu ta ställning till 
byggmästaren Peter Petterssons 
ritning, som överhuvudtaget inte 
övervägts tidigare i diskussionen, 

och ritade en långhuskyrka vars grundplan i stort sett utgick från 
denna (bild 115). Det fanns dock två avgörande skillnader. Som det 
redogjordes för ovan var det i Åboms ritning inte längre frågan om 
en salkyrka (jfr s. 140), och vidare hade sakristian flyttats in i ett kva-
dratiskt rum i det nordöstra hörnet, motsvarat av ett likadant rum, 
avsett för ett förråd, i det sydvästra.575 Dessutom hade han lättat upp 
byggmästarritningens nyklassicistiska fasad med hörnpilastrar, satt en 
rundbågsfris under takfoten, gjort portalomfattningarna rikare o.s.v. 
När Peter Pettersson byggde kyrkan 1850 blev det dock helt efter egen 
ritning, vilket bland annat innebar att den  som nämnts blev en salkyr-
ka med en fullbred, rundad östavslutning för koret och att sakristian 
förlades till en utbyggnad i norr (jfr s. 166). Av Nyströms korskyrka, 
som Åbom argumenterat så starkt för, återstod ingenting och av hans 
egen långhuskyrka knappast något heller (bild 116). 

Enda gången Åbom återkom till den grekiska korskyrkoplanen var 
när han 1877–78 arbetade med ritningarna till Eksjö i Småland, och 
där det första av hans tre uppgjorda förslag var till en grekisk korskyrka 
med plats för 2 000 personer. De två övriga var till en långhuskyrka 
respektive en latinsk korskyrka (bild 117); det blev den latinska som 
följdes när Eksjö uppfördes 1887–88 på platsen för den gamla kyrkan, 
som rivits.576 

Den latinska korsplanen, som följer den vanligaste kristna korsfor-
men med den nedre korsarmen längre än den andra, nådde sin största 
popularitet på 1870- och 1880-talen. Dessförinnan hade typen oftast 
uppstått sekundärt vid utvidgningar genom att en korsarm lades till 
långhuset, vilket vi sett exempel på i Raus och Önnestad i Skåne, ett 
landskap där den latinska korskyrkan blev särskilt populär.577 Några 
av dessa skånska latinska korskyrkor initierades av Åbom, en av dem  
Vallösa, Sjörups nya kyrka. Byggmästaren Hans Möller från Ystad 

116. Fristad, Vg. 
Foto Glenn Myrberg, 
2018.  
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hade ritat en långhuskyrka för Vallösa, men vid sin granskning av den-
nes (ej bevarade) ritning fann Åbom att byggnaden skulle bli alltför 
lång i förhållande till sin bredd, och föreslog att den skulle avkortas 
och ”utbyggas i korsform invid koret”.578 Därmed skulle också predi-
kanten höras bättre och utseendet skulle bli fördelaktigare. Genom 
tillägget av korsarmar förvandlade Åbom byggmästarens långhuskyr-
ka till en korskyrka på latinsk plan, och det blev också som en sådan 
som Vallösa uppfördes 1882.579

Bland Åboms ritningsförslag finns det, utöver det till ovan nämnda 
Eksjö, ytterligare två som avser latinska korskyrkor, ett som fastställ-
des 1864 för Floda i Södermanland (bild 67, jfr s. 99) och ett som 

117. Eksjö, Sm. 
Åboms ritning till 
ny kyrka på latinsk 
korsplan, 1877. 
Kopia vidimerad av 
Carl Möller. Foto 
RA. 
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finns på en plansch som Åbom rita-
de 1883, kallad ”Alternativ-projekt 
till mindre landskyrkor af sten”. 
Projekten består dels av en långhus- 
kyrka, dels av en kyrka på latinsk 
grundplan. Enligt en påskrift till-
hörde planschen ”Kolonien Hall”, 
det vill säga Åkerbrukskolonin Hall 
utanför Södertälje, en uppfostrings-
anstalt för unga pojkar vars huvud-
byggnader hade uppförts några år 
tidigare efter ritningar av Åbom.580 
Han ritade också en centralkyrka 
för Hall (se vidare nedan), men ing-
et av hans förslag följdes.581

Ce n t r a lk y r k o r  
En centralkyrka kan beskrivas som 
en korskyrka med grunda eller när-
mast obefintliga korsarmar där kyr-
korummets mitt dominerar. Planen 
kan bilda en oktogon, en hexagon, 
en kvadrat eller en cirkel. Sprungen 

ur det romerska Pantheon, via Bramantes Tempietto i Rom och Souff-
lots Panthéon i Paris, framstod centralkyrkan som idealformen för en 
kyrkobyggnad under praktiskt taget hela det svenska 1800-talet, med 
Åboms kollega vid ÖIÄ Emil Langlet som dess främste förespråka-
re.582 Som Krister Malmström visat i sin avhandling om den svenska 
centralkyrkan (1990), kom dock regimskiftet 1882 på ÖIÄ, när Helgo 
Zettervall blivit överintendent, att innebära en omsvängning till en i 
huvudsak negativ inställning.583 Zettervall företrädde en helt annan 
linje än Langlet när det gällde frågan om hur ett evangelisk-lutherskt 
kyrkorum lämpligen gestaltades. 

Några gånger kom också Åbom att syssla med centralkyrkoplaner, 
första gången i samband med ett redan påbörjat ritningsarbete från 
1843–44, som han fått ta över efter Jacob Wilhelm Gerss. Denne ville 
inte längre fortsätta med ärendet, som gällde en kyrka med plats för  
1 500 personer för Ullervads församling i Västergötland. Gerss hade  
ritat en byggnad på rund plan med ett torn i väster och i öster en kva-
dratisk utbyggnad för en sakristia (bild 118).584  Kyrkorummet skulle 
täckas av en väldig, sfärisk kupol med fönster i sin nedre kant, vilande 
på en pelarrund av kolonner i två våningar, vilken förutom kupolen 

118. Ullervad, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
J. W. Gerss, 1844. 
Foto RA.               
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skulle bära upp en runt rummet  
löpande läktare. Det skulle upply-
sas av smala fönster, infattade tre 
och tre i svagt markerade rundbå-
gar. Den närmsta förebilden för 
Gerss kan ha varit Skeppsholms- 
kyrkan i Stockholm, invigd 1842 
efter ritningar av Fredrik Blom, där 
en liknande pelarrund bär upp ku-
polen, enda skillnaden är att pelar- 
rundens kolonner är kopplade två  
och två. Uppslaget att rita en kyka  
på centralplan för Ullervad tycks 
ha kommit just från Blom, som 
vid tillfället var tillförordnad över- 
intendent,585 dock hade  Gerss   
redan 1834 ritat ett lika storslaget 
som ogenomförbart förslag till en 
centralkyrka för Boda i Dalarna.586 

När Gerss ritning anlänt till 
beskådande till Ullervad, skräm-
des församlingen ”inte så mycket 
av kyrkans form som av den med-
följande kostnadsberäkningen”, för att använda Krister Malmströms 
ord,587 och begärde en minskning av antalet platser från femtonhundra 
till tusen. Men när Gerss vägrat att utföra den begärda minskningen 
överlämnades ärendet 1844 till Åbom, som följde dennes förslag så till 
vida att han behöll rundplanen men minskade på storleken bland annat 
genom att eliminera läktarna (bild 119).588 Detta innebar i sin tur att 
han kunde göra om kolonnerna i två våningar till något färre kolossal-
kolonner, vilka skulle uppbära ett obrutet bjälklag på vilket kupolen i 
sin tur skulle vila. 

Vidare hade Åbom, som Malmström påpekar, ändrat yttermurens 
”nyantika hållning” till förmån för en klassicis-
tiskt rikare dekorativ utformning. Byggnaden hade 
försetts med sockel, fönstren i kupolens nedre del 
hade dels gjorts större, dels blivit flera, och de tre 
smala fönstren i en rundbågig ram hos Gerss, hade 
ersatts av ett enda stort dito och fått en rak överlig-
gare. Portalen hade försetts med ett rosfönster över 
dörren. Men Åboms förslag var väl egentligen lika 
orimligt som Gerss och borde enligt Malmström 

119. Ullervad, 
Vg. Ritning till ny 
kyrka. Åboms första 
ritning, 1844. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA. 

120. Ullervad, 
Vg. Ritning till ny 
kyrka. Åboms andra 
ritning, 1853. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.     
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kanske inte ens ha tillställts församlingen.589 – När 
kyrkan väl byggdes 1859–61 blev det i form av en 
konventionell långhuskyrka med åttahundra platser, 
som Åbom ritat 1853 på basis av en från församling-
en insänd ritning men med uteslutande av dennas 
trappstegsgavlar (bild 120).590 

Först närmare trettio år senare tog Åbom åter-
igen itu med ett centralkyrkoprojekt och ritade 
1880 en centralkyrka ämnad för Södra Djurgår-
den. Invånarna där hörde till Hedvig Eleonora 
församling men då det var långt till moderkyrkan 
vid Ladugårdslandstorget, nuvarande Östermalms-
torg, hade man länge önskat en kyrka på närmare 
håll. Åren 1828–1865 hade man kunnat använda 
en byggnad på Djurgårdsvägen 74 för sina guds-
tjänster, egentligen en skola som byggts av skepps-
redaren och varvsägaren John Burgman för bar-
nen till arbetarna på hans varv, det Lothsackska 

varvet på Djurgården. För att den skulle kunna användas som 
gudstjänstlokal hade en predikstol installerats i skolsalen.591  
I början av 1860-talet hade man på Södra Djurgården  
till och med talat om att få bilda en egen församling, men bara något  
år senare, 1865, hade gudstjänsterna i skolhuset tvingats upphöra. 
Som skäl uppgavs att det blivit bättre plats i Hedvig Eleonora sedan 
garnisonen sagts upp från sina bänkrum. Kommunikationerna ansågs 
också vara mycket förbättrade, och därför borde djurgårdsborna utan 
svårighet kunna ta sig dit.592 

Skolsalen delades upp i fyra mindre salar och predikstolen togs 
bort. När en ny skola togs i bruk 1878 på Sollidsbacken på Djurgården  
behövdes den gamla byggnaden överhuvudtaget inte mera. Djurgårds-
borna, som saknat sin kyrkolokal, såg nu en möjlighet att återigen få 
använda den som kyrka men fick avslag på sin begäran av kyrkorådet, 
som hellre ville satsa på en helt ny kyrka på Södra Djurgården.593 Det 
är i det sammanhanget vi får se Åboms ritningsförslag (bild 121), som 
visar en centralkyrka på oktogon grundplan, således samma grund-
plan som till Hedvig Eleonora, ”moderkyrkan” (jfr s. 186). I väster 
och öster finns kvadratiska utbyggnader, i väster avsedd för en förhall, 
i öster för sakristian. Runt om kyrkan löper två lika höga rader rund-
bågiga fönsteröppningar, i grupper om tre och tre i varje sida av den 
åttasidiga byggnaden. 

I interiören indelas kyrkorummet av åtta kolonner, som dels bär upp 
de runt rummet – utom över koret – löpande läktarna, dels ett okta- 

121. Centralkyrka 
på Djurgården, 
Stockholm. Åbom, 
1880, ATA.
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gonalt bjälklag som bär upp det ovanför bygg-
nadens tak förhöjda mittrummet, vilket med 
sina fönsteröppningar – fyra i varje sida – bildar  
ett klerestorium (jfr s. 39). På detta står ett litet cen-
traltorn med en lanternin för klockorna, krönt av en 
karnissvängd huv. 

En skärm avskiljer sakristian från altaret. Ovan-
för altaret sitter predikstolen, det är således en altar- 
predikstol som Åbom ritat – ett arrangemang han 
själv energiskt brukade fördöma i de förslag som 
kom in till ämbetsverket (se vidare nedan, s. 174 f.).  
Predikstolen avslutas av en spetsbåge som avteck-
nar sig mot det högsta av sakristians tre rundbågiga 
fönster. 

Åboms centralkyrka på Djurgården kom dock att 
stanna på ritningsstadiet. 1880, samma år som den ritades, beslöts att 
den gamla skolan skulle återfå sin tidigare funktion. Den blev åter-
igen djurgårdsbornas kyrka – och har så förblivit. Den anspråkslösa 
byggnaden, där endast det lilla guldkorset på taket och klockstapeln 
i trädgården avslöjar dess funktion, står långt ifrån den byggnad som 
Åbom hade ritat. Men även om planerna på en kyrka för Södra Djur-
gården hade fortskridit, hade den kanske ändå inte blivit byggd efter 
hans förslag. Som det nämndes ovan, hade tiden vid det laget börjat 
rinna ut för centralkyrkan som idé.

Ytterligare en centralkyrka skulle det emellertid bli av hans hand, 
den han ritade 1883 för den ovan nämnda uppfostringskolonin på Hall, 
men också den sista kyrka han ritade överhuvudtaget (bild 122). Den 
skiljer sig något från den för Djurgårdsförsamlingen.594 Grundplanen 
är också här oktogonal, men de kvadratiska utbyggnaderna är fyra, en 
i varje väderstreck, och har på planen karaktären av små korsarmar. De 
markeras i fasaden av över takfoten uppdragna trekantsgavlar. På taket 
till den i väster, avsedd som huvudingång, står en takryttare med plats 
för klockorna avslutad av en hög och spetsig spira, medan det förhöjda 
mittskeppet täcks av inget annat än ett åttasidigt tak. 

Fasaden delas av ett våningsband i två våningar, en sockelvåning 
med små rundbågiga fönster i grupper om tre och en huvudvåning 
med höga rundbågiga fönster, också i grupper om tre. I ”korsarmarna” 
är det mittersta fönstret högre än de andra två. I interiören bär de åtta 
kolonnerna upp läktare och det förhöjda mittskeppet. Ritningen visar 
inte hur korpartiet skulle vara utformat, men av planen framgår att 
predikstolen skulle stå norr om altaret, det var alltså inte frågan om en 
altarpredikstol som det var i den förra ritningen. 

122. Centralkyrka 
för Hall, Sö. Åbom, 
1883, ATA. 
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Men inte heller Åboms centralkyrka för Hall blev byggd och den kom 
således, i likhet med den han ritade för Djurgården, att stanna på pap-
peret. Något som emellertid skulle ha varit slående i båda kyrkorna 
ifall de blivit byggda hade varit det stora ljusinflödet: överljuset från 
klerestorierna och sidoljuset från väggarnas många höga fönster. 

Ba s i l i k a n
Basilikan som byggnadstyp har redan nämnts i samband med Åsele, 
som ritades av Blom Carlsson som en sådan (jfr s. 39). Två gånger skul-
le Åbom återvända till den basilikala formen, med ett mittskepp som 
reser sig högre än sidoskeppen, i arbetet med ritningarna till en kyrka 
för Finnträsks kapellförsamling i Byske i Västerbotten, som behand-
las här nedan, och i Njurunda i Medelpad, som behandlas närmare i 
kapitel 7. 

Åboms första ritning till Finnträsk 1851 avsåg en kyrka av basilika-
typ (bild 123), vilken enligt en påskrift skulle rymma tusen personer, 
ett antal som beräknats på uppgiften att församlingen uppgick till ca 
1800 personer och att en kyrka måste kunna rymma omkring två tred-
jedelar av en församling.595 Kyrkan skulle uppföras i trä; man hade i 
Finnträsk redan tidigare fått tillstånd att bygga i det materialet.596 Den 
skulle ha rak avslutning i öster, där koret skulle inrymmas mellan sak- 
ristian och ett förrådsrum. För klockorna skulle finnas en takryttare 
i stället för torn. Åbom använde inte själv beteckningen basilika för 
sin skapelse, utan förklarar i memorialet att han höjt mittskeppet och 
inrymt fönster på mittskeppets sidor för ”prydlighetens skull” och för 

123. Finnträsk, Vb. 
Ritning till ny kyrka. 
Åboms första rit-
ning, 1851. Original. 
Foto RA.



   å bo ms k y r k o r  157

att få in så mycket dagsljus som möjligt.597 Mittskeppet skulle täckas 
av ett platt tak.

Ritningen påminner något om den till Njurunda, som Åbom gjor-
de några år senare men med den skillnaden att basilikan i Njurunda  
skulle bli ännu större, avsedd för 1300 personer som den var, och av 
sten. Därför har Njurunda rundade former där Finnträsk har raka. 

I Finnträsk blev man belåten med ritningen men menade att den skul-
le bli alltför dyr att bygga efter. Eftersom platsen för kyrkan dessutom 
kanske skulle komma att ändras, föreslog man att den skulle uppföras 
provisoriskt efter ritningen vad gällde den yttre formen och storleken, 
men utan alla arkitektoniska prydnader.598 Mot detta invände överin-
tendenten Michael Anckarsvärd att Åboms ritning knappast innehöll 
några ”endast för utseendet anbragta ornamenter”.599 De med vitt 
betecknade pilastrarna på ytter- 
väggarna var till exempel nöd-
vändiga som stöd, liksom konso-
lerna inuti kyrkan. Därför ansåg 
ämbetsverket sig inte kunna vidta 
några förändringar i ritningen. 

Först i juni 1853 återkom ären-
det till Åbom. Då hade man i 
Finnträsk börjat fundera över ut-
seendet på den blivande byggna-
den, och hade i en skrivelse till 
ÖIÄ framfört ett önskemål om en 
träkyrka i ”grekisk stil” i enlighet 
med den ritning, gjord av ”pastor  
J. A. Linder i Umeå”, som åtföljde skrivelsen (bild 124).600 Den nya 
kyrkan måste också vara mindre. I sitt svar till fösamlingen på-
pekar Åbom som redan framhållits (s. 89),  att Linders ritning inte  
alls föreställer en byggnad i grekisk stil utan snarare går i en sorts 
spetsbågstil, som skulle passa bättre för en stenbyggnad. 
Han fortsätter:

Att i trä framställa hvalf, eller andra detailer som uteslu-
tande höra till stenbyggnader, kan aldrig bli fullt skönt, 
emedan det ej är sant, och är sällan behöfligt, allra minst 
vid nybyggnad. Lika så torde en grekisk stil för en träkyr-
ka ej wara rätt passande; Greklands offentliga Byggnader 
woro aldrig af trä, och lämpa sig med sina låga takfall, 
öppna colonnader, och strängt caracteriserande sten-

124. Finnträsk, Vb. 
Ritning till ny kyrka. 
Pastor J. A. Linder, 
1853. Foto RA.
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combinationer, åtminstone ej för en träkyrka, 
samt i allmänhet ej rätt wäl för wårt climat.601

Här har vi således ännu ett exempel på hur Åbom 
känt sig föranlåten att med skärpa bemöta det som 
ÖIÄ ansåg vara ett felaktigt bruk av vissa byggnads-
detaljer med avseende på materialet. Det måste dock 
framhållas att det inte var vem som helst han kri-
tiserade. Johan Anders Linder, som gjort ritningen, 
var komminister i Umeå landsförsamling men också 
en mycket uppskattad amatörarkitekt som ansågs 
behärska de klassiska byggnadsstilarna.602 Därför 
måste Åboms förövrigt helt korrekta anmärkning att 
hans ritning inte gick i den utlovade grekiska stilen, 
ha svidit en smula. Linder ritade också två träkyr-
kor i orter nära Umeå, Brukskyrkan i Hörnefors och 

kyrkan i Holmsund (bild 125).603 Om Linders ritning för Finnträsk 
hade följts hade den, i varje fall exteriört, sannolikt blivit ganska lik 
den sistnämnda. 

Åbom valde att utifrån Linders ritning göra en helt ny, som före- 
låg färdig i februari 1854 (bild 126). Denna var nu till en betydligt  
mindre kyrka med plats för 750 personer, den var dessutom enskeppig  
och således inte längre någon basilika.604 Den saknade också läktare  
men koret var ordnat som på hans första ritning. Fasaden var dock 
mer dekorerad än på denna och hade försetts med små spetsbågar 
i trä under taklisten. Utskjutande vestibulbyggnader fanns i norr 
och söder och fönstren hade fått spetsbågiga avslutningar. Av me-
morialet framgår att Åbom tagit vissa hänsyn till Linders ritning, 
han hade följt dennes plan men ökat bredden för att få sidogångar  

till bänkarna ”till vinnande af 
större beqwämlighet”.605 Även om  
det inte uttrycks explicit var det  
troligen också den som fått ho-
nom att ändra fönstrens form  
till spetsbågiga. Till det kan  
läggas tornets kratiga lanternin  
med gavlar, som också finns på  
Linders ritning liksom tunn- 
valvet över kyrkorummet som  
Åbom infogat i stället för det 
platta taket som funnits på hans 
första ritning till Finnträsk.  

125. Holmsund, Vb. 
Uppförd 1863 efter 
J. A. Linders ritning. 
Efter vykort, ATA. 

126. Finnträsk, 
Vb. Åboms andra 
ritning, fastställd 
i december1854. 
Kopia vidimerad av 
Åbom. Foto RA.
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Ritningen behandlades på en sockenstämma med 
Finnträsks kapellag i Skellefteå sockenstuga i juli 
1854. Av protokollet därifrån framgår att även pas-
tor Linders ritning granskades. Båda förslagen be-
dömdes såsom vackra och lämpliga av stämman, 
som dock efter någon överläggning beslöt att stan-
na för Åboms. Några av deltagarna reserverade sig 
emellertid mot beslutet; de ville hellre ha Linders 
med motiveringen att den skulle bli mindre dyrbar 
att följa.606

Men trots att Åboms ritning också fastställdes 
av Oscar I, blev det inte något kyrkobygge. Byske 
hade alltmer utvecklats till en huvudort för Skel-
lefteå sockens norra delar och hade fått både kyrka 
och kyrkoherde under det att Finnträsk kommit att 
ligga mer åt sidan.607 Förhoppningarna om en egen 
kyrka levde dock kvar. 1910 skrev byamännen till 
domkapitlet och anhöll om att få uppföra ett kapell, 
men deras begäran lämnades utan avseende. Ändå 
fortsatte frågan att diskuteras bland byamännen, 
och man beslöt till sist att ta saken i egna händer och själva bygga ett 
sådant.

I början av sommaren 1914 hade specialbyggmästaren, handlanden 
med mera Robert Lundqvist och hans son Gunnar Lundqvist ritning-
arna till kapellet klara. Tio av bönderna i byn skrev under ett protokoll 
om att man skulle sätta i gång med bygget och redan i augusti 1914 
var kapellet i det närmaste färdigt.608 Det hade blivit en långhuskyrka 
om fyra fönsteraxlar täckt av ett sadeltak, med i väster en rektangu-
lär utbyggnad som nådde upp till taknocken och som avslutades av 
en fyrkantig, bred lanternin med en spira högst upp (bild 127, bild 
128). En jämförelse mellan den färdiga byggnaden och Åboms andra 
ritning från 1854 ger vid handen att far och son Lundqvist noga stud-
erat denna. Fönstrens spetsbågiga avslutningar kommer till exempel 
igen både i långhuset och i utbyggnaden, där fönstren kopplats precis 
som på den. Men av Åboms storslagna basilika återstod i övrigt nästan 
ingenting.

Efter att nu ha diskuterat de olika plantyper som stod till buds för 
en kyrkoarkitekt och Åboms olika ställningstaganden visavi dessa ska 
vi i det följande gå närmare in på vissa enskilda delar av kyrkobyggna-
den, med början i sakristian.

127. Finnträsk, Vb. 
Invigd 1915. Exte-
riör. Foto Gunnar 
Ullenius, ATA. 

128. Finnträsk, Vb. 
Interiör. Foto Gunnar 
Ullenius, ATA.
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ENSKILDA DELAR I KYRKOBYGGNADEN

Sa k r i s t i a n o c h d e s s  pl a c e r i n g
Platsen för sakristian är ett av de vanligast återkommande ämnena för 
en diskussion i handlingarna, och också den fråga där skillnaden mel-
lan ÖIÄ och församlingarna i synen på kyrkobyggnaden som sådan blir  
som allra tydligast. Sedan medeltiden var den traditionella placeringen 
av sakristian i en utbyggnad på norra långsidan, medan arkitekterna 
vid ÖIÄ ville placera den i öster, helst bakom koret men i varje fall 
inom ”kyrkokroppen” eftersom en, endast från ena långsidan utskju-
tande byggnad, ansågs vara ett grovt brott mot den symmetri, vilken 
som ovan framhållits var den förhärskande klassicismens ledord (jfr 
s. 134 f.). I en inledande fas försökte man kringgå problemet genom 
att ge kyrkan en motsvarande utbyggnad på södra sidan, som i Carl 
Hårlemans ovan nämnda Öved i Skåne, där nordsakristian – som ett 
sätt att återställa symmetrin – fått en pendang i söder i form av ett 
vapenhus.609 På 1770-talet började emellertid Carl Fredrik Adelcrantz 
förlägga sakristian i öster i några av sina sockenkyrkor, en modell som 
från och med 1790-talet blev den som nästa generation ämbetsarkitek-

ter, till vilken Åbom hörde, helst 
använde.

I samband med frågan om sak- 
ristians placering är det också ett 
av de få tillfällen som vi möter ett 
bestämt uttalande från Åbom i ar-
kitekturfrågor. I ett stort antal av 
de ritningar han granskade fanns 
sakristian på den traditionella 
platsen i norr. När det gäller den 
frågan skräder Åbom verkligen 
inte orden. En utbyggnad för sa-
kristian i norr är för honom något 
vanprydande för hela kyrkobygg-
naden, och praktiskt taget varje 
gång sakristian finns i en utbygg-
nad i norr i en byggmästarritning, 
flyttar han den bakom koret i ös-
ter. Detta var dock således helt i 
linje med vad ÖIÄ förespråkade. 

I det följande ska presenteras 
ett urval av de ärenden som Åbom 
handlagt där frågan om sakristi-

129. Lösen, Bl. 
Ritning till ny kyrka. 
C. E. Wallenstrand, 
1840. Foto 
RA.   
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ans placering blivit särskilt omde-
batterad. Redan i ett av hans för-
sta uppdrag, ritningarna till en ny 
kyrka i Korsberga i Småland, som 
han granskade 1839, blev sakristi-
an en viktig fråga (jfr s. 52). Åbom 
vägrade att placera sakristian vid 
någon av sidoingångarna i kyrkan 
som församlingen önskat efter-
som kyrkans yttre skulle ”lida de-
raf”, som han skrev i memorialet,  
och placerade den i stället i öster. 

Att församlingarna ville ha sak- 
ristian på kyrkans norra sida, be-
rodde inte bara på traditionen,  
att ”så hade det alltid varit”, 
utan man kunde ofta rada upp 
en rad skäl för sin sak, de fles-
ta av praktisk art. Genom att 
också estetiska ställningstagan-
den kommer in i debatten är 
därför diskussionen om platsen 
för sakristian i Lösen i Blekinge 
särskilt intressant. I början av 1800-talet hade 1200-tals- 
kyrkan i Lösen blivit alldeles för liten och en utvidgning var aktu-
ell. Vid en visitation 1813 föreslog biskopen att församlingen i stäl-
let för att bygga om skulle dela kyrka med Augerum, men det ville  
Lösenborna inte gå med på, då stannade man hellre i sin gamla trånga 
kyrka.610 I slutet av 1830-talet tycks dock frågan om en utvidgning 
åter ha blivit aktuell eftersom det i ÖIÄ:s ritningssamling i Riksarkivet 
finns två förslag från 1840 till torn och utvidgning av Lösens kyr-
ka, signerade C. E. Wallenstrand respektive E. G. Westerling.611 Där 
finns även Wallenstrands uppmätning av kyrkan, som var tornlös och 
bestod av ett rektangulärt långhus om två fönsteraxlar, ett smalare, 
rakslutet kor samt ett vapenhus i söder. I korets södra mur fanns en 
ingång till koret.612 Någon sakristia tycks inte ha funnits. 

Christer Erhard Wallenstrand var major vid Flottans mekaniska 
kår.613 I hans förslag är kyrkan förlängd åt väster med en fönsteraxel 
och är nu tre fönsteraxlar bred (bild 129). I väster står ett torn med låg 
huv. Där finns nu huvudingången medan vapenhuset i söder är rivet. 
Ingången på korets södra sida är borta. På korets norra sida finns en 
sakristibyggnad, med ingång både från koret och utifrån. – På ett se-

130. Lösen, Bl. 
Detalj av bild 129. 
Ritning till koret. 
Wallenstrand.  
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parat ark har Wallenstrand presenterat en detaljlösning för själva koret 
(bild 130), i vilken altaret står längst i öster under ett stort rundbågigt 
fönster. 

Erik Gustaf Westerling var konduktör vid ÖIÄ.614 Hans ritning vi-
sar en långhuskyrka med fyra fönsteraxlar (bild 131). Tornet är högre 
än hos Wallenstrand och avslutas av en lanternin med täckta, rakslut-
na fönster men liksom hos denne är vapenhuset borta och ingången 
är genom tornet. Sakristian är däremot inrymd i den bakre delen av 
koret och har en egen ingång i öster. I sitt memorial förklarade Wes-
terling, att det var för att undvika en ”oregelbunden och vanprydande 
exteriör”, som han placerat den där.615 För att göra kyrkan högtidliga-

131. Lösen, Bl. Rit-
ning till ny kyrka. 
E. G. Westerling, 
1840. Foto RA. 
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re och vackrare, hade han också 
höjt kyrkans valv och också gjort 
korvalvet lika högt som den övri-
ga kyrkans valv.616 

På ritningen finns även ett 
par alternativ till korets inred-
ning. I det ena är sakristian helt 
skild från det framförliggande 
koret av en murad vägg, som går 
från golv till tak, i det andra når 
väggen endast upp till valvet. 
– En intressant detalj är att det 
på taket till sakristian i det sist-
nämnda alternativet finns inritat 
en läktare (om sådana så kall- 
ade korläktare, se vidare s. 171). 
 Ritningen diskuterades vid en 
sockenstämma i Lösen i juni 
1840. Wallenstrand, som kallas 
Major i protokollet, närvarade vid 
mötet. Han fann Westerlings rit-
ning vida överlägsen sin egen men 
ursäktade sig med att han, när 
han gjorde den, var bunden av församlingens ”egna påståender (sic), 
m.m.”617 Sockenstämman beslöt att man skulle acceptera Westerlings 
förslag till exteriör, däremot fick interiören kritik, framför allt sakris-
tians placering i koret; koret skulle bli mycket ”rymligare, ljusare och 
gladare” om man följde Wallenstrands förslag med en sakristia i en se-
parat tillbyggnad i norr. Med sakristian bakom altaret, som Westerling 
föreslagit, skulle man gå miste om den sköna naturtavlan utanför östra 
korfönstret, ett ”romantiskt, leende perspectiv utaf åkrar, ängar, skog 
och watten”, skriver protokollföraren, församlingsprästen Carl Holm. 
Tillbyggnaden skulle inte alls förstöra kyrkans utseende, hävdar han, 
den skulle bli helt och hållet undangömd emellan träd och klippor och 
skulle inte ”bjuda sin anblick åt någon annan än den som på en smal 
stig ville gå bakom kyrkan”. Allra helst önskade sockenstämman se en 
kombination av båda ritningarna, men ställer sig till slut, för att enligt 
Holm spara tid men ”icke utan wemod”, bakom Westerlings förslag.618 

Ärendet övertogs nu av Åbom, som i sitt förslag från mars 1841 
utgick från kollegan Westerlings vid ÖIÄ, innebärande att sakristian 
skulle ligga i öster (bild 132).619 Läktarna på sakristians tak från Wes-
terlings ritning skulle också få vara kvar. Om de dekorerades på ett pas-

132. Lösen, Bl. 
Åboms första 
ritning, 1841. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.  



 164 å bo ms k y r k o r

sande sätt, till exempel med galler-
verk eller genombrutna ornament, 
skulle de inte att alls misspryda 
koret, framhöll Åbom i sitt memo-
rial.620 Vidare hade han följt Wes-
terlings andra alternativ med en 
lägre skiljevägg mellan koret och 
sakristian, men för att ”afhjälpa  
problemet med ett alltför trångt 
och mörkt Chor” hade han sänkt 
den ytterligare, och, för att få mer 
ljus, tagit upp ett stort fönster över 
sakristidörren i öster (bild 133), 
”hwarifrån äfwen en wacker och 

högtidlig dager kommer spridas öfwer hela Choret”.621 
Ritningen fastställdes av Kungl. Maj:t i början av 1842. Ändå dröj-

de det till 1850-talets mitt innan församlingen i Lösen åter tog itu med 
frågan. Det hade då visat sig att det inte skulle räcka med en utvidg-
ning utan kyrkan skulle även i fortsättningen vara för liten. Dessutom 
skulle de gamla murarna troligen inte hålla särskilt länge till och man 
bad nu om tillstånd att få uppföra en ny kyrka på platsen, sex alnar 
bredare än den gamla. Åbom fick uppdraget att göra en ny ritning 
(bild 134), vilken förelåg färdig i november 1857.622 Enligt memorialet 
var den enda förändringen mot den förra att han, som församlingen 
önskat, gjort kyrkan sex alnar bredare och på så sätt kunnat bereda 
plats åt 650 personer mot den gamlas 604.623 Av ritningen framgår 
dock att han inte avsåg att riva hela kyrkan, som församlingen velat, 
utan tänkte behålla murarna i söder och öster. Något, som han inte 
nämner i memorialet men som framgår av ritningen, är att korläktaren 
är borta, i och med kyrkans utvidgning behövdes den naturligtvis inte 
längre. En annan skillnad mot den gamla ritningen är att altartavlans 
ramverk blivit mer medeltidsstilsinspirerat (bild 135). Dessutom finns 
det inte längre något fönster i sakristian. Kyrkan uppfördes 1858–60 
under ledning av murmästaren J. G. Rosenlund i Tving.624 Med några 
små undantag, som att tornets ljudöppningar fick en rikare utform-
ning, långhusets sydingång slopades och sakristians ingång flyttades 
från öster till söder, följde Rosenlund Åboms ritning. Troligen blev 
dock bara östra kormuren kvar av den gamla kyrkan, som en del av 
sakristians östra vägg.625 

På den från Ragunda församling insända, tidigare nämnda ritning-
en till en ny kyrka i Ragunda i Jämtland, upprättad 1846 av byggmäs-
taren Frans Agathon Lindstein, fanns sakristian i en utbyggnad i norr 

133. Lösen, Bl. 
Detalj av bild 132. 
Ritning till koret. 
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(bild 57).626 Med motiveringen att det var ”opassande och blifver osy-
metriskt” att låta sakristian skjuta ut från ena sidan av kyrkan utan en 
motsvarande utbyggnad på den andra, föreslog Åbom att den i stället 
skulle kunna ”förläggas bakom Choret (hvilket ofta är brukligt), med 
ingångar till kyrkan på båda sidorna om altaret”.627 För att dörrarna 
till sakristian inte skulle ”misspryda” hade de maskerats till piedestaler, 
som skulle bära upp den bågformiga dekorationen över altaret. Ovan-
för korset på altaret hade han anbragt ett fönster som skulle få ljus från 
sakristian bakom (bild 58). När kyrkan byggdes 1853 följde Lindstein 
Åboms förslag med undantag av att sakristian gjordes rätsidig i stället 
för polygonal.628 

I de ovan nämnda ärendena, följdes Åboms ritningar och sakristian 
placerades i enlighet med dem i öster, men det var också mycket van-
ligt att hans ritningar inte följdes och sakristian i stället lades i norr. 
Här ska uppmärksammas några sådana fall, ett av dem Myckleby i 
Bohuslän, som Åbom ritade 1847 utan föregående byggmästarritning, 
men där det bland mycket annat uppstod en diskussion rörande sakri- 
stian. I Åboms ritning var koret placerat i ett flersidigt utsprång i öster 
medan sakristian fanns i ett litet kvadratiskt rum i nordöstra hörnet 

134. Lösen Bl. 
Åboms andra 
ritning, 1857. Ej 
vidimerad kopia.  
Foto RA.  
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av kyrkan, motsvarat av ett för-
varingsrum på den andra sidan, 
samma lösning som i många andra  
av hans ritningar (bild 182). För-
slaget godtogs emellertid inte av 
församlingen, som anhöll om an-
tingen en ny ritning eller att den 
gamla ändrades så att sakristian 
skulle inrymmas i en utbyggnad 
på kyrkans norra sida. Men, ”för 
att undvika den vanprydliga och 
onödigt kostsamma utbyggnaden 
på norra sidan”, som det heter i 
Anckarsvärds ämbetsmemorial – 
Åboms memorial är inte bevarat – 

ändrades ingenting i Åboms ritning.629 Ritningen fastställdes av Kungl. 
Maj:t vid en konselj i juni 1848 men när kyrkan invigdes sommaren 
1854, låg sakristian ändå i en utbyggnad i norr (bild 184). – Myckleby 
diskuteras vidare i kapitel 6 om byggmästare och församlingar.

När man i Fristad i Västergötland hösten 1846, som det redo- 
gjorts för ovan (s. 150), väl fått tillstånd att överge korskyrkopla-
nen och bygga en långhuskyrka, uppstod snart en diskussion om  
sakristians läge. I den från församlingen till ÖIÄ insända ritningen 
(bild 114), som utförts av Peter Pettersson från Tå i Sandhult, låg den i 
en tillbyggnad i norr, men hade på Åboms ritning flyttats till ett hörn-
rum på ena sidan om den halvrunda utbyggnaden för koret, med ett 
motsvarande rum för ett förråd på andra sidan (bild 115). I sitt memo-
rial påpekar Åbom att han, för att kyrkan skulle kunna ”göra anspråk 
på det konstvärde, som fordras af nutidens kyrkobyggnader” och ”till 
fördel för kyrkans exteriur” hade föreslagit ”den vanprydliga sacristi-
ans borttagande och densammas förläggande inuti kyrkan å ena sidan 
af Choret, med ett motsvarande förvaringsrum å andra sidan”.630 Han 
understryker, att dessa två rum inte skulle bli högre än att två mindre 
läktare skulle kunna anbringas ovanför dem, ”en anordning som på 
sednare tider med fördel blifvit använd då Chorets bredd, såsom här är 
fallet, det medgifver”.631 Det Åbom pläderar för är återigen, som ovan 
i Lösen, korläktare. När kyrkan byggdes följde emellertid byggmästa-
ren Peter Pettersson som nämnts sin egen ritning och den fick därför 
sakristian i en utbyggnad i norr, precis som församlingen önskat.632

1852 inkom för granskning en ny ritning av Peter Pettersson till 
ÖIÄ. Ritningen, som avsåg en ny kyrka i Åsenhöga i Småland, är 
försvunnen (jfr ovan, s. 140), men troligen hade den också sakristian 

135. Lösen, Bl. 
Detalj av bild 133. 
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i norr eftersom den förvånansvärt nog finns där i Åboms ritning; han 
skulle annars inte ha placerat den där.633 Att han inte ändrade på place-
ringen kan ha berott på att det än en gång handlade om en ritning av 
Peter Pettersson. Han kanske anade att denne, oavsett vad ÖIÄ tyckte, 
skulle bygga kyrkan efter eget skön som han gjort i Fristad.634 

Att det inte var ett tecken på att Åboms, och i en förlängning 
ÖIÄ:s, inställning till norrsakristior hade börjat mjukna, framgår av 
att Åbom, när han 1854 granskade den från Förlösa församling i Små-
land insända ritningen till en ny kyrka (jfr s. 88), återigen fann sakris-
tians placering i en utbyggnad på norra väggen ”missprydande och 
otymplig”. I hans förslag (bild 59) var sakristian i stället inrymd i en 
utbyggnad bakom altaret, som den enligt memorialet skulle avskiljas 
från av en ornerad vägg eller skärm i samma stil som kyrkan, ett ”ar-
rangement” som på senare tider ”flerstädes med fördel blivit använt”, 
påpekar han.635

Åboms ritning godkändes dock inte av församlingen i Förlösa. I 
svarsskrivelsen därifrån framhölls, att den visserligen var ”vacker och 
med smak och omsorg upprättad” men att den ”i praktiskt hänseende” 
icke i alla delar motsvarande församlingens ”behof och önskningar”.636 
Vad man syftade på var naturligtvis sakristians placering bakom al-
taret, och nu förtydligade man sina skäl till varför man ville ha den i 
en särskild byggnad, nämligen att där sammanträdde sockenstämman 
”nära nog söndagligen” och även kommunala sammanträden kunde 
äga rum därinne. Dessutom kunde nattvardsungdomen samlas där till 
undervisning och därför behövdes det även en eldstad i sakristian.637 
Av Åboms slutliga ritning för Förlösa (bild 59), och efter vilken kyrkan 
byggdes, framgår att han hade böjt sig för församlingens argument och 
följt önskemålet angående sakristian, som faktiskt ligger i en utbygg-
nad i norr.638

Av allt att döma tycks det här ha varit sista gången som Åbom för-
sökte ändra i en insänd ritning angående sakristian i fall den var place-
rad i norr, han skulle i fortsättningen komma att acceptera placeringen 
utan vidare diskussion.639 Ett exempel är hans behandling av ritningen 
från 1856 till Äspered i Västergötland, som gjorts upp av byggmästa-
ren Andreas Persson från Bollebygd (jfr ovan, s 140). Ritningen visade 
en långhuskyrka av typen salkyrka med en fullbred, halvcirkelformad 
avslutning i öster (bild 136). Altaret stod framför en skärm bakom 
vilken sakristian var inrymd. – När ritningen inkom till ÖIÄ i juni 
1858 låg emellertid också en ”Supplementritning” med i försändelsen, 
vilken enligt en påskrift hade antagits vid en sockenstämma i Äspered 
i maj 1857 (bild 137).640 I supplementritningen, som troligen även den 
var utförd av Andreas Persson, var sakristian flyttad till en kvadratisk 
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utbyggnad vid östra gaveln i norr medan den fullbreda, halvrunda ut-
byggnaden i öster hade förvandlats till en svagt rundad mindre ut-
byggnad, där altaret nu stod längst in, vid östra väggen. 

Åboms ritning till Äspered förelåg färdig i oktober 1858 (bild 
138).641 Den var i huvudsak baserad på supplementritningen, men i 
det åtföljande memorialet påpekade Åbom ändå några mindre änd-
ringar. Han hade höjt fönstren något, tillagt ett fönster i tornets nedre 
del, gjort lanterninen mångkantig i stället för kvadratisk och gjort den 
resligare med hjälp av en spira. Han hade vidare förvandlat den halv-
cirkelformade östavslutningen till en ”halfvt åttkantig”, men i övrigt 
följt supplementritningen och i enlighet med den placerat sakristian i 
norr.642 När kyrkan uppfördes 1861 av Andreas Persson följdes Åboms 
ritning dock bara när det gällde sakristians placering och för tornet, i 
övrigt byggdes den helt efter byggmästarens egen ritning.

En sakristia i norr fick också den gemensamma kyrkan som Åbom 
ritade 1868 för Fänneslunda och Grovare församlingar i Västergöt-
land med utgångspunkt i en numera förkommen ritning, utförd av 
en byggmästare från orten.643 Att döma av Dardels ämbetsmemorial 
– hans eget saknas – hade Åbom följt denna ganska troget och bara 
ändrat något i sakristians placering.644 Det var dock inte frågan om 

136. Äspered, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren 
Andreas Persson, 
1858. Foto RA. 
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någon stor förändring. På bygg-
mästarens ritning hade sakristian 
delvis legat ”omkring” det nordös-
tra hörnet invid korutsprånget, 
men placeringen hade ansetts 
olämplig då den missprydde ut-
vändigt och orsakade en försvag-
ning av kyrkomuren vid platsen, 
och den hade därför i Åboms 
ritning flyttats längre västerut på 
norra långsidan (bild 139). Där-
igenom skulle den visserligen 
komma mitt för fönstret närmast 
hörnet – som nu skulle bli dörr till sakristian – men Dardel påpekar 
att även utan detta fönster skulle det strömma in tillräckligt med ljus  
i kyrkan genom de höga fönstren i koret.645 – Ännu senare, 1873, följde 
Åbom den insända ritningen och ritade en norrsakristia för Kärda i 
Småland (jfr s. 141, bild 104). 

Exemplen från Åboms sakristi-
ärenden har visat att frågan om 
sakristians placering var mycket 
känslig och lätt kunde ge upp-
hov till långa skriftväxlingar 
mellan ÖIÄ och församlingarna. 
Traditionsenligt hade sakristi-
an alltid legat i norr och när nu 
Åbom, med ÖIÄ i ryggen ville 
placera den i öster, visade det sig 
alltså inte vara så lätt att rucka 
på gamla traditioner. Som fram-
gått var frågan för en del försam-
lingar till och med så viktig att 
man var villig att gå emot den av 
Kungl. Maj:t fastställda ritningen 
för att få den önskade placering-
en. Efterhand tycks dock således 
Åbom och i förlängningen ÖIÄ 
ha tröttnat visavi norrplaceringen 
av sakristian. Varför bemöda sig 
om att flytta den till östra delen 
av kyrkan när den ändå bygg-

137. Äspered, Vg. 
Supplementritning. 
Byggmästaren 
Andreas Persson, 
1858, Foto RA.
138. Äspered, Vg. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1858.  Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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des i norr? Arkitekterna vid ÖIÄ 
kan visserligen också, som Jakob  
Lindblad har föreslagit, ha tagit 
intryck av mer pittoreska, asym-
metriska ideal,646 som exempelvis 
de som de nygotiska strömning-
arna erbjöd vid den här tiden 
(jfr s. 100), men hur som helst 
visar genomgången att ÖIÄ efter 
1800-talets mitt hade börjat släp-
pa på de stränga kraven på sym-
metri, vilket hade kännetecknat 
Åboms första femton, tjugo år 
som konduktör.
 
Ko r e t , d e s s pl a c e r ing , u t - 
f or mn ing  o c h  in r e d n ing  
Koret, kyrkans altarrum, hade i 
äldre tider alltid utgjort kyrko-
byggnadens bortre del – den östra 
– men på grund av de ovan disku-
terade förändringarna i sakristians 
placering var det, sedan 1800-ta-
lets början, för det mesta sakristi-
an i de ny- eller ombyggda kyrkor-
na som intog platsen längst bort i 
öster, ofta i en utbyggnad bakom 

koret. När Åbom började vid ÖIÄ hade detta praktiskt taget blivit en 
norm, men det hade också vuxit fram andra lösningar på frågan om 
korets placering visavi sakristian. Hur man än gjorde, påverkade det 
dock utformningen av östpartiet i stort. 

I Åboms kyrkritningar kan tre varianter urskiljas i östpartiets ut-
formning med avseende på koret. I den ena avslutas kyrkan i öster av 
en utbyggnad, vilken antingen är avsedd enbart för sakristian eller är 
delad mellan denna och koret. I båda fallen är sakristian avskild från 
det framförliggande koret av en skärm eller en mur. I den andra vari-
anten handlar det om en kyrka med en utbyggnad i öster vilken enbart 
upptas av koret medan sakristian är inrymd i ett rum i långhusets 
nordöstra hörn, motsvarat av ett förrådsrum i det sydöstra hörnet. I 
den tredje varianten är det frågan om en kyrkobyggnad med rak östav-
slutning där koret ligger ”indraget” i långhuset och omges av rum för 
sakristia och förråd.647

139. Fänneslun-
da-Grovare, Ög. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1868. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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I sina memorialer förespråkade oftast Åbom den förstnämnda varian-
ten med sakristian inrymd i en utbyggnad i öster. Ett huvudargument 
i hans plädering för den typen av arrangemang var att belysningen 
över koret blev vackrare genom det ljus som kom in genom fönstren 
i sakristian, men då fick det förstås inte finnas en mur mellan denna 
och koret, som till exempel i byggmästarens ritning till Styrnäs i Ång-
ermanland, vilken Åbom hade fått till granskning. Med motiveringen 
att koret på så vis fick en vackrare belysning, tog han i sin ritning bort 
muren och ställde i stället en skärm mellan altaret och sakristian (bild 
175).648 Men skärmen fick heller inte vara för hög. I det alternativa 
förslaget till Lösen i Blekinge, som behandlats ovan fanns det redan 
en låg skiljevägg mellan koret och sakristian, men för att undvika ett 
alltför mörkt kor hade Åbom, som nämnts (jfr s. 163 f.), sänkt denna 
ytterligare något i sin ritning och dessutom, för att få ännu mer ljus, 
tagit upp ett stort fönster över sakristidörren i öster. 

I Siljansnäs i Dalarna, en av de tre ”Åbomkyrkor” som specialstu-
deras i bokens sista kapitel, finns sakristian i en utbyggnad bakom 
koret i enlighet med den ovan nämnda, första varianten, medan Åbom 
i de övriga två, Hamrånge i Gästrikland och Njurunda i Medelpad, 
använt sig av den andra, i vilken koret finns i en utbyggnad i öster 
medan sakristian är inrymd i ett 
rum i långhusets nordöstra hörn, 
motsvarad av ett förrådsrum i det 
sydöstra hörnet. Den varianten 
kom han efterhand att utveckla till 
ett kraftfullt, eget arkitektoniskt 
motiv, ofta med läktare placerade 
ovanpå sakristian och förrådet, så 
kallade korläktare, vilka behand-
las i följande avsnitt. 

Den tredje varianten, som före-
kommer i kyrkor med rak östav-
slutning där koret ligger i långhu-
set, omgivet av sakristian och ett 
förråd, hittar vi främst i Åboms 
ritningar till träkyrkor, i Finnträsk 
i Västerbotten, Kungsbacka i Hal-
land och Bogen och Lekvattnet i 
Värmland. 

140. Vårvik, Ds. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1839. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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Ko r l ä k t a r e
I den ovan behandlade ritningen till Fristad i Väs-
tergötland hade Åbom, med motiveringen att det var 
en anordning som på senare tid ”med fördel” blivit 
använd då korets bredd så medgav (jfr s. 166), ovan-
på sakristian och förrådsrummet som omgav kor-
utbyggnaden, ritat in läktare (bild 115). Sådana så 
kallade korläktare, som var ett sätt att skapa fler sitt-
platser i kyrkan, förekom redan på några av Åboms 

första kyrkritningar, i de till Lösen i Blekinge (bild 134), Skorped 
i Ångermanland (bild 172), Vårvik i Dalsland (bild 140) och Öl-
mevalla i Halland (bild 142), samtliga tillkomna under 1841. Men 
medan Ölmevalla aldrig byggdes, uppfördes visserligen både Fristad, 
Skorped och Lösen men utan de projekterade korläktarna. Slutligen 
blev det endast i Vårvik som Åboms ritning följdes och korläktarna 
kom på plats. Där finns de fortfarande, om än inte i bruk (bild 141).  

När Åbom ritade Vårviks korläktare kan han ha inspirerats av 
en äldre ritning till kyrkan, daterad 1799, i ÖIÄ:s ritningsarkiv, 
vilken har inritade läktare i koret ovanpå sakristian respektive ett 

förrådsrum. 649 På ömse sidor om 
koret är uppgångarna till läk-
tarna tydligt markerade på rit-
ningen, som är signerad P. W. 
P., Per Wilhelm Palmroth, en 
av ÖIÄ:s arkitekter.650 Men inte 
heller i slutet av 1700-talet var 
sådana en nyhet, utan läktare 
i koret hade förekommit långt  
tidigare, som till exempel i fö-
regångaren till Johannes kyrka 
i Stockholm, ett träkapell från 
1650-talet som 1687 hade för-
setts med en läktare ovanpå sak- 
ristian, som var inrymd bakom 
altaret.651 Kapellet revs först i bör-
jan av 1880-talet, för att ge plats 
åt den nya kyrkan, så arrange-
manget med korläktare kan ha 
setts av Åbom. I Dalarö kyrka i 
Stockholms skärgård, som är från 
1700-talet, finns än i dag tre läk-
tare i koret, en på vardera sidan 

142. Ölmevalla, Ha. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1841. Original. 
Foto RA.  

141. Vårvik, Ds. Koret 
med korläktarna. Foto 
förf. 2009. 
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om altaret och en ovanför.652 Sådana finns också se-
dan 1700-talets början i Holms kyrka i Uppland.653

Förekomsten av korläktare i Westerlings rit-
ning till Lösen (bild 131, jfr s. 163), vilken föregick 
Åboms, visar att denne inte var ensam om att rita 
in sådana i ritningarna. I själva verket återgår hans 
ritning nästan helt på Westerlings i frågan om läk-
tarna, det enda han gjort är att han tillagt ett galler-
verk och några smala kolonner på läktarnas fram- 
sidor (bild 134). Ritningen till Skorpeds korparti 
(bild 172) är i sin tur endast en variant av den till 
Lösen. I båda ritningarna är koret avskilt från den 
bakomliggande sakristian medelst en skärmvägg, 
som upptill är försedd med höga, smala fönsteröpp-
ningar in till läktaren på sakristians tak. 

I Fristad och Ölmevalla har Åbom däremot prö-
vat andra lösningar. I ritningen till Fristad (bild 
115) ligger sakristi- och förrådsbyggnaderna med sina läktarförsedda 
tak i nordvästra respektive sydöstra hörnet av långhuset, på var sida 
om den tresidiga utbyggnaden för koret. I den till Ölmevalla, som är  
ritad med en rakt avslutad östvägg (bild 142), är motsvarande bygg-
nader placerade inne i koret och har dessutom försetts med en rikt 
dekorerar övervåning. Läktarbyggnaderna bildar på så vis en, om än 
kort passage fram till altaret, kring vilket de bildar ett till hälften slutet 
rum, ett arkitektoniskt motiv utan någon direkt, känd motsvarighet 
i Sverige men som ytterst kan ha inspirerats av slottskyrkan i Stock-
holms slott.654 Där ligger dock läktaruppbyggnaderna på var sida om 
koret, vilket de, som påpekats, också gör i ritningen till Fristad. 

Det var först i arbetet med ritningen till Hamrånge i Gästrikland 
1846 som Åbom återkom till motivet med korläktare. I C. A. Setter-
bergs ritning till kyrkan (bild 191), som diskuteras närmare nedan i 
kapitel 7, fanns en så kallad herremansläktare uppe på väggen på ena 
sidan om koret, som en pendang till predikstolen på den andra. I sin 
ritning till Hamrånge placerade Åbom i stället öppna läktare på ömse 
sidor om koret, ovanpå en sakristibyggnad i nordöstra hörnet respek-
tive ett förråd i det sydöstra (bild 192), i själva verket alltså samma 
lösning som i Fristad här ovan. I samband med Hamrånge har det 
föreslagits att han skulle ha inspirerats till arrangemanget av Härnö-
sands domkyrka, som hade en sorts korläktare.655 Men eftersom de var 
inbyggda i korväggen bakom triumfbågsliknande öppningar (de igen-
sattes 2011), och således hade både en annan utformning och placering 
är det inte särskilt troligt. Av ovanstående resonemang framgår dess-

143. Bergsjö, Hs. 
Ritning till åter-
uppbyggnad efter 
brand. Byggmäs-
taren Jacob Norin, 
1844. Foto RA.
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utom att Åbom experimenterat med olika typer av korläktararrange-
mang långt innan han gav sig i kast med Hamrånge. I själva verket 
hade han här skapat en helt unik lösning som fick många efterföljare, 
speciellt i Norrland. Ett exempel på en sådan är träkyrkan från 1795 
i Rätan i Jämtland, som, när den byggdes om 1853 av Olof Nordell 
under ledning av brodern Johan Nordell,656 fick en korläktare i ett 
liknande men ännu mer utvecklat arrangemang än i Hamrånge, med 
kraftiga kolonner som bär upp läktarens tak.657 Johan Nordell till-
lämpade senare en snarlik lösning vid uppförandet 1856–58 av Liden 
i Medelpad, som ritats Johan Erik Söderlund. Efter att ha fått socken-
stämmans godkännande ändrade han i Söderlunds ritning och tillade 
även där en kolonnanordning och inbyggda sidorum med läktare.658 

144. Bergsjö, Hs. 
Åboms andra 
ritning (den första 
saknas), 1844. 
Fastän en kopia, 
vidimerad av 
Åbom, har den 
påskriften ”Gillas. 
Enligt Wårt Nådiga 
bref af denna dag. 
Stockholms Slott 
den 14. November 
1844. Oscar”. Foto 
RA. 
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Pr e di k s t ol e n  i  k o r e t  –  a l t a r pr e di k s t ol e n 
En annan fråga som kunde föranleda en intensiv brevväxling mellan 
ämbetsverket och församlingarna var den om predikstolen utformning 
och placering. Församlingarna föredrog ofta altarpredikstolar eller 
predikstolsaltaren, som de också kallas, en kombination av predikstol 
och altare med predikstolen placerad ovanför altaret. Detta var dock 
något som ÖIÄ – och Åbom – ofta med hänvisning till en ”Kungl. 
Förordning”659 – bestämt satte sig emot. I så gott som samtliga fall där 
den från församlingen insända ritningen innehöll en altarpredikstol, 
flyttade han ut predikstolen i långhuset från dess plats över altaret.

De första altarpredikstolarna, ibland även med överställd orgel, hade 
uppstått på 1500-talet i evangelisk-lutherska slottskapell i Tyskland.660 
Från och med 1700-talet började de också bli ganska vanliga i Sverige, 
enligt Krister Malmström på grund av att altarpredikstolen förenade 
”reformerta ideal med pietismens antiortodoxa strömningar från slutet 
av 1600-talet” i vilka ordet (predikan) knöts närmare till altartjänsten 
och nattvarden.661 Göran Lindahl såg däremot enbart estetiska motiv 
såsom kravet på symmetri bakom fenomenet.662 Men om så vore fallet, 
ligger det onekligen något motsägelsefullt i ÖIÄ:s energiska förnekan-
de av altarpredikstolen, vilken skulle ha fullbordat den nyklassicistiska 
kyrkobyggnadens strävan efter symmetri. Inte ens när man i Råneå, 
som det redogörs för nedan, anförde symmetrin som ett av skälen till 
att man ville ha en altarpredikstol, gick ÖIÄ med på deras begäran. 

I flertalet av de skrivelser som jag läst där frågan diskuteras är det 
emellertid framför allt ett praktiskt skäl som anförs: från predikstolen i 
koret skulle prästen kunna ses och höras av alla. I en skrivelse från för-
samlingen i Önnestad i Skåne, ett av Åboms första ärenden (jfr s. 57), i 
vilken man argumenterar för en altarpredikstol i sin kyrka, framskym-
tar dock även ett estetiskt argument fast av ett annat slag än det om 
symmetri. Ifall man inte finge en altarpredikstol skulle kyrkan ”för-
loras i sin prydnad”, hävdas det i skrivelsen.663 Överhuvudtaget hade 
man i Önnestad inte kunnat finna någon giltig orsak till ett förbud 
mot altarpredikstolar, och församlingen hoppades därför, att om ett 
sådant förbud existerade, skulle det inte bli gällande för Önnestad.664 
Men med hänvisning till den ovan nämnda kungliga förordningen, 
gick Åbom emot församlingens önskemål och gav predikstolen en 
plats i långhuset vid ena sidoväggen (bild 36). Inte heller i Korsberga 
i Småland, ett annat av Åboms tidiga ärenden, fick man som nämnts 
något gehör för sin önskan om en altarpredikstol (jfr s. 54). 

Också i den ovan diskuterade tvärhuskyrkan i Råneå i Norrbotten, 
ville man som nämnts låta sätta upp en altarpredikstol. Som skäl an-
gav församlingen att sådana redan fanns i Överluleå och flera likada-
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na kyrkor – det vill säga i andra 
tvärhuskyrkor – men det var även 
ett sätt att få ned kostnaderna och 
göra kyrkan mer symmetrisk, på-
pekade man.665 En altarpredikstol 
var också till fördel för prästen, 
som skulle få en bekvämare för-
bindelse mellan sakristian och 
predikstolen, liksom för åhörarna, 
som skulle få ”den med skäl högt 
wärderade förmånen att predi-
kanten komme att från alla håll i 
kyrkan bättre både synas och hö-
ras”.666 Åbom avvisade rutinmäs-
sigt förslaget men det brydde man 

sig inte om i Råneå utan predikstolen sattes över altaret, när kyrkan 
byggdes 1857 (bild 106). Där fick den bli i hundra år till 1957, då den, 
på ett för 1950-talets renoveringar utmärkande sätt, flyttades till ena 
sidan om altaret på norra långväggen, till samma plats som den hade 
på Åboms ritning (bild 107).667 

Även i den planerade tvärhuskyrkan i Värsås i Västergötland ville 
församlingen ha en altarpredikstol, men fick lika litet gehör för den 
som för själva planen (jfr s. 144). Att man önskat sig en sådan hade 
motiverats med att predikanten på så sätt bättre kunde höras och ses av 
alla.668 Åbom föreslog i stället en traditionell placering av predikstolen 
på norra sidan, och skrev i sitt memorial: ”För min del tror jag ej att ett 
läge för predikstolen, som snart sagt öfver allt blifvit antaget, och med 
fördel användes, i detta enskilda fall bör hafva någon större olägenhet, 
i synnerhet om predikantens plats i predikstolen blifver sådan jag an-
tydt, med ryggen åt kyrkomuren”.669 Det blev också predikstolens plats 
när kyrkan byggdes 1857.

Men inga regler utan undantag, i det här fallet i samband med dis-
kussionen kring ingången till sakristian i Bergsjö kyrka i Hälsingland 
(jfr fotnot 684). Där hade Åbom vid granskningen av den insända 
ritningen inga invändningar mot den föreslagna altarpredikstolen, 
utan med hänvisning till församlingens önskan om en sådan och ef-
tersom det hade varit ordnat så tidigare, lät han den vara.670 Däremot 
protesterade han livligt mot förslaget till östra väggens dekoration i 
form av en trompe l’oeil-målning, ett perspektiviskt målat rum med 
på var sida om altarpredikstolen korintiska kolonner uppradade mot 
en djupblå bakgrund; målade trappor på utsidan om dörrarna till sa-
kristian leder upp till det fiktiva rummet (bild 145). I det halvcirkelfor-

145. Bergsjö, Hs. 
Norin, ritning till 
koret. Detalj av bild 
143.
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made gavelpartiet ovanför finns 
Gudsögat, omgivet av bevingade 
änglahuvuden och basunblåsan-
de keruber. Åbom tyckte hela ar-
rangemanget var ”mer passande 
för Theatern än Kyrkan”.671 För 
att ge koret en ”wärdigare form” 
hade han som ritningen visar pla-
cerat altarpredikstolen i en arkad- 
båge som han in sin tur inrymt i 
en triumfbågsliknande uppbygg-
nad (bild 146). I de rektangulära 
fälten på var sida av altarpredik-
stolen hade han satt nummertav-
lor och ytterst på korväggen placerat två höga rundbågade fönster.672 

I sitt svar meddelade församlingen att man, i stället för den av 
Åbom kritiserade målningen i koret och på de föreslagna platserna 
för nummertavlorna, ämnade låta sätta upp altartavlor målade av  
någon skicklig mästare, medan nummertavlorna ”lämpligast tor-
de böra flyttas utom altarringen”.673 När koret färdigställdes följ-
des Åboms ritning i stort men utan den triumfbågsliknande  
uppbyggnaden kring altarpredikstolen (bild 147).674 I stället fylldes 
ytan av tre arkadbågar av samma form och storlek som fönstren, och, 
som församlingen utlovat, sattes det upp flankerande tavlor på num-
mertavlornas plats, två oljemålningar föreställande Korsfästelsen och 
Uppståndelsen målade av konstnären Albert Blombergsson, som också 
dekorerade korvalvet.675

Att Åbom själv, i slutet av sitt yrkesliv, ritade en altarpredikstol, har 
redan berörts i samband med den kyrka han ritade 1880 för försam-
lingen på Södra Djurgården i Stockholm (jfr s. 155), en centralkyrka 
på oktogon grundplan – med en 
altarpredikstol i öster. Man kan 
fråga sig varför han här tillgrep 
ett arrangemang han brukat för-
döma i de förslag som kom in till 
ämbetsverket. Kanske hade han 
börjat mjukna i sin inställning 
på samma sätt som han gjort det 
i frågan om sakristians placering 
– eller också var altarpredikstolen 

146. Bergsjö, Hs. 
Åbom, ritning till 
koret. Detalj av bild 
144.

147. Bergsjö, Hs. 
Interiör mot koret. 
Foto 1913, ATA. 
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för honom för symmetrins skull trots allt det enda möjliga alternativet 
i den centralkyrka han ritat. 

Som en röd tråd genom avsnittet om kyrkans östra parti löper den 
vitt skilda synen på kyrkobyggnaden som kännetecknar ÖIÄ:s för-
hållningssätt respektive församlingarnas. Där ÖIÄ i första hand såg 
denna som ett stycke arkitektur, hade församlingarna en mycket mer 
pragmatisk inställning till kyrkorummet och dess olika funktioner. 
Skillnaden syns som mest i frågan sakristians placering. För försam-
lingarna var det som framhållits naturligt att den skulle ligga på kyr-
kans norra sida, den traditionella platsen sedan medeltiden, medan 
dess plats för ÖIÄ, i enlighet med nyklassicismens symmetridoktriner, 
lika självklart var i öster. Församlingarna åberopade praktiska hänsyn 
för sin sak, ÖIÄ estetiska, en norrsakristia sågs som en ”vanprydlig” 
och ”störande utväxt” på den i övrigt symmetriska kyrkokroppen. Det 
är därför något motsägelsefullt att man vid ÖIÄ sade nej till altarpre-
dikstolen – den om något skulle ha fullbordat den eftersträvade sym-
metrin i kyrkorummet – men i den frågan kunde man luta sig tillbaka 
mot en kunglig förordning och behövde inte uppge några sakskäl. 

När det sedan gällde formen på utbyggnaden i öster, vare sig den 
skulle rymma sakristian eller ej, var det inte så mycket församlingarna 
som hade åsikter som väl byggmästarna. Det var också en fråga där de, 
som framgått, ofta fick sin vilja igenom och byggde den halvrund som 
de alltid gjort i stället för den av Åbom, i sin av Kungl. Maj:t fastställda 
ritning, föreslagna tresidiga utbyggnaden. 

Men nu ska vi vända oss mot väster i kyrkobyggnaden och närmare 
studera några av de tornfrågor, som Åbom hade om hand. 

TORN
På Åboms tid var ett klocktorn ett självklart inslag i en kyrkobyggnad. 
Som Jakob Lindblad har visat, lämnades bara fem av de 470 kyrkor 
som byggdes eller ombyggdes under perioden 1850–1890 utan torn, 
men det hade inte alltid varit så.676 Den än i dag allmänt spridda fö-
reställningen om att en ”riktig” kyrka ska ha torn tycks ha uppstått 
först i slutet av 1700-talet för att under 1800-talets lopp bli allt van-
ligare.677 Det tycks visserligen alltid ha varit angeläget att synliggöra 
kyrkan i landskapet, man byggde den högre än omgivningen, lade den 
på en öppen plats eller på en höjd och så vidare, men man hade inte 
alltid gjort det med hjälp av ett torn. Ett sådant har ju i sig inte någon  
liturgisk funktion utan dess uppgift är att hysa klockorna, och förut-



   å bo ms k y r k o r  179

om i ett mindre antal kyrkor som fick torn under tidig medeltid, nöjde 
man sig i många av de första svenska lantkyrkorna vid grundläggandet 
på 1100- eller 1200-talen med en klockstapel; eventuella torn tycks 
ha tillkommit först på 1400-talet. Några av lantkyrkorna står utan 
torn än i dag medan andra fick ett sådant just på Åboms tid. Under 
1800-talets andra hälft försågs nämligen omkring 120 av landets med-
eltida kyrkor med ett torn – vissa av dem som ersättning för ett äldre 
som var i dåligt skick.678 

Mot den bakgrunden är det inte underligt att Åboms omfattande 
verksamhet som kyrkoarkitekt också kom att inbegripa många tornä-
renden, ofta som en del av processen kring ett nybygge men det kunde 
också handla om en på- eller om-
byggnad av ett äldre torn eller ett 
nytt torn till en gammal kyrka. 
Här följer ett urval tornärenden 
för att exemplifiera de olika ut-
maningar han kunde ställas inför 
som tornarkitekt. 

Som nämnts gällde ett av 
Åboms första uppdrag vid ÖIÄ 
åren 1838–1839 att granska en 
ritning till ett torn till den med-
eltida kyrkan i Uråsa i Småland, 
som dittills stått tornlös (jfr s. 54). 
Byggmästaren Peter Olsson hade 
ritat ett torn vars östra mur skul-
le vara indragen över och vila på 
kyrkans västra gavel, något som 
Åbom tog upp i sin ritning sam-
tidigt som han i memorialet be-
tonade att han helst velat uppföra 
tornet fristående, för att vara obe-
roende av muren som annars skul-
le kunna sätta sig.679 Han skulle 
visserligen själv ganska ofta i sina 
ritningsförslag använda sig av det 
byggnadssättet, med östra tornmuren ”ridande på västgaveln” som det 
också brukar beskrivas (jfr s. 66), men att han fortsatte att grubbla 
över säkerhetsfrågorna i samband med tornen framgår av en ritning 
daterad 1862 i konseljakten för den otursförföljda kyrkan i Kungs-
backa (jfr s. 123 f). Åbom kallar ritningen, som är utförd i blyerts, 
”Alternativt förslag till tornets uppförande fristående från Kyrkan och 

148. Kungsbacka, 
Ha. Åboms alternati-
va förslag till torn, 
1862. Foto RA. 
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endast förbundet med densamma genom en öppen Vestibule” (bild 
148), och förklarar den i memorialet på följande vis:

”Wid uppförandet af Tornbyggnader, å såväl sten- som 
träkyrkor, har man på sednare tider vidtagit en anord-
ning för att undvika den menliga inwerkan som tornets 
rörelse vid ringning har på kyrkan – i synnerhet dess när-
maste dertill belägna delar, hvarest sättningar ofta uppstå 
– man förlägger Tornbyggnaden 6 à 8 alnar från Kyrkan  
samt förenar densamma med en öfverbyggnad, som då 
bildar en Vestibul eller Portique till kyrkan, och som all-
tid blifver rymligare och bekvämare än då den förlägges 
inuti Tornet, vilket då kan röra sig fritt och vibrera, som 
det alltid mer eller mindre gör vid ringning, utan att skada  
kyrkan.”680

Åboms påstående, att man på senare tid har vidtagit 
en sådan anordning som han föreslagit i sin ritning, 
har enligt Jakob Lindblad inte gått att belägga vad 
gäller kyrkor byggda i Sverige under samma tid.681 
Det kan i stället röra sig om en företeelse utomlands 
som Åbom hört talas om eller kanske sett på sin resa 
i Tyskland 1852. Förslaget tycks dock inte ha fått 
någon efterföljd, vare sig i Åboms arkitektur eller i 
andras.  

En märkbar utveckling i Åboms kyrkliga arkitek-
tur att tornen blir allt högre och slankare. I några 
av hans tidigaste kyrkritningar, som i de till Vårvik 
(bild 140) och Ölmevalla (bild 142), båda från 1841, 
är tornen påfallande låga i förhållande till byggnads-
kroppen men de blir snart högre för att kulminera 
i det ovan nämnda tornet till Östra Stenby i Öst-
ergötland (bild 71). Redan 1839 hade Åbom dock 
höjt tornet i byggmästarens ritning till Korsberga 
i Småland (jfr s. 53), och efterhand skulle det näs-
tan bli mer regel än undantag att han höjde tornen 
i byggmästarnas ritningar. Byggmästarna, liksom 
församlingarna, hade emellertid till en början svårt 
att acceptera den nya höjden. I den tidigare nämnda 
förordningen från 1759 fanns dessutom ett förbud 
mot höga torn vilket ännu gällde. Enligt detta skulle 
”särskillte Klockstaplar af trä undwikas och bespa-

149. Bergsjö, Hs. 
Norin, ritning till 
tornet. Detalj av bild 
143. 
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ras, och i det stället Klockorne, der det sig göra lå-
ter och utan Kyrko-hwalfens fara ske kan, flyttas uti 
stentorn”.682 Troligen med tanke på faran för blixt-
nedslag, skulle tornen inte vara höga och spetsiga 
utan i stället försedda med ”medelmåttige hufwar”. 

Många av de kyrktorn som uppfördes under an-
dra hälften av 1700-talet kom därför att avslutas av 
en tung hjälmhuv av en typ, som troligen hade sitt 
ursprung hos Hårleman och de huvar han skapat på 
1730- och 40-talen, med huvarna för Uppsala dom-
kyrka från 1745 som främsta exempel. I början av 
1800-talet kom dock huven i många kyrkor att er-
sättas av den senare så vanliga lanterninen. Förbudet 
mot låga torn upphörde först 1857 efter påtryck-
ningar från ÖIÄ683 men långt innan dess hade Åbom 
som nämnts med mer eller mindre framgång försökt 
höja tornen. Ett annat tidigt exempel på detta är den 
tornritning han gjorde upp 1844 för den tidigare 
nämnda kyrkan i Bergsjö i Hälsingland, som härjats 
av brand; tornet skulle byggas på det som återstod av 
murarna efter branden. I den ritning av byggmästa-
ren Jacob Norin som skickats in till ÖIÄ, avslutades 
tornet av en låg huv på vilken det stod en mångsidig 
lanternin med rundbågade öppningar, krönt av en 
liten kupol (bild 149). I Åboms ritning (bild 150) 
fanns också en mångsidig lanternin men med höga 
smala öppningar och i stället för den krönande lilla 
kupolen en hög och spetsig spira, enligt memorialet 
emedan en sådan ”torde vara lämpligare att kröna 
tornet med”, den skulle höja det mera och ge det ”en 
bättre proportion till den ovanligt stora kyrkan”.684 

Församlingen hade en hel del synpunkter på ritningen.685 Man 
medgav att tornet skulle bli vackrare för ögat om den följdes, men nu 
var kyrkan före branden försedd med ett nästan likadant torn som på 
den insända ritningen och därför ville man ha det på det viset. Dessut-
om hade man redan tvingats börja uppföra tornet, ”emedan murarna 
redan börjat lida skada, helst som den brädbeklädnad, hvarmed de 
provisionellt varit täckta, icke förmått utestänga det häftiga regn, som 
nedströmmat, och skulle således det arbete som redan blifvit nedlagdt, 
förklaras ogiltigt, uppstå för församlingsborna ännu drygare kostna-
der, hvarför vi våga anhålla, att vid den af oss föreslagna tornform 
måtte förblifva.”686 

150. Bergsjö, Hs. 
Åbom, ritning till 
tornet. Detalj av bild 
144. 
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Och så blev det också: lanterninen försågs vid uppförandet med en 
liten kupol hämtad från Norins ritning, vilket innebar att Åboms ef-
tersträvade tornhöjd aldrig nåddes.687 

När Åbom 1849 ville höja tornet i en ritning till Börstil i Uppland, 
upprättad av länsbyggmästaren P. J. Pettersson, hade han bättre fram-
gång.688 Ritningen gällde en kraftig ombyggnad av den gamla tornlösa 
kyrkan från medeltiden i Börstil, vilken nu bland annat skulle förses 
med ett torn.689 P. J. Pettersson hade ritat ett torn vars nedre del skulle 
uppföras av gråsten och den övre av tegel i form av tre successivt för-
minskade, åttkantiga avsatser staplade på varandra. Åbom påpekade i 
memorialet att tornet var alldeles för lågt i förhållande till dess stora 
omfång, och dessutom skulle ljudöppningarna om man följde ritning-
en delvis befinna sig under kyrktaket. Han hade därför i sin ritning 
gjort tornet 2 ½ alnar högre samt överst på tornet anbragt en större, 
öppen lanternin i stället för de många ”trapp- och enformiga afsatser-
na” på den insända ritningen.690 När tornet byggdes 1850–52 under 
ledning av byggmästare Pettersson blev det helt efter Åboms ritning.691

Till Väring i Västergötland, 
som uppförts 1811–1813, ritade 
Åbom 1859 en tornspira på basis 
av en insänd ritning, utförd av 
mur- och byggmästaren A. Fri-
berg vid Moholm (bild 151).692  
På den påfallande låga tornkrop-
pen hade byggmästaren satt en 
låg huv, krönt av en fyrsidig, öp-
pen lanternin, men enligt Åbom 
var lanterninen, ”med afseende 
på själva tornbyggnadens ringa 
höjd”, alltför låg och oansenlig, 
och han hade därför höjt den i 
sitt förslag.693 Ritningen, och ef-
ter vilken tornet byggdes, visar 
hur en förhöjning av lanterninen 
verkligen påverkar hela tornets ut-
seende; det tycks nu både högre, 
slankare och lättare (bild 152).694 
På motsvarande sätt omarbetade 
Åbom våren 1873 byggmästaren 
Anders Larssons ritning till Kärda 
i Småland (bild 103) och föreslog 
att tornet, ”för att gifva kyrkan 

151. Väring, Vg. 
Ritning till torn. Mur- 
och byggmästaren 
A. Friberg, 1859. 
Foto RA.  

152. Väring, Vg. 
Ritning till torn. 
Åbom, 1859. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA. 
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mera anseende och prydlighet”, skulle förses med 
en spira i stället för den föreslagna låga lanterninen 
(bild 104).695 Även i Kärda följdes Åboms förslag.

I den diskussion som Åboms ritningar till ett torn 
för Tvååker Halland gav upphov till, var det dock 
andra frågor än tornhöjden som avhandlades. Hur 
han hösten 1849 hade fått i uppdrag att rita en ny 
kyrka i Tvååker, utan en byggmästarritning att utgå 
från men med flera punkter från församlingen att 
rätta sig efter, har redan nämnts (jfr s. 133). I frågan 
om tornet ville man dock bara att det skulle ligga i 
väster, vara försett med lanternin och ha plats för två 
klockor, enkla anvisningar som man tycker bör ha 
givit Åbom ganska fria händer. 696 I själva verket blev 
tornet en av de största tvistefrågorna i den konflikt 
som uppstod mellan honom och lantmätaren J. S. 
Wallmark, som granskade Åboms – nu försvunna 
– ritning. Enligt Wallmark var det torn Åbom ritat 
alltför klent tilltaget för att räcka till både trappor, 
klockstol och klockor, och han föreslog därför en tillökning ”så väl i 
bredd som djuplek”.697 Tornets yttre prydnad med ornamenten i fron-
tonerna tyckte han dessutom var ”mindre smakfull” och hade därför 
bifogat en egen ritning till ett torn ”i mera rent göthisk stil” med te-
gelfasader; frontonerna över kyrkans portaler borde enligt Wallmark 
förändras på samma sätt (bild 153).

Av protokollsutdraget från sammanträdet i byggnadskommittén i 
Tvååker, där tornet diskuterades, framgår att man funnit Wallmarks 
torn vackrare än Åboms men eftersom det troligen skulle bli både svå-
rare att utföra och kostsammare att underhålla, hade man stannat vid 
Åboms. Frontonen, som Wallmark 
ritat om, tyckte man emellertid skul-
le tas bort helt och hållet ”ty taket 
borde löpa rätt fram utan avbrott, 
vilket vanligtvis ger anledning till 
takdropp”.698

Nu engagerade sig kyrkoherden i 
Tvååker, L. A. Billqvist i tornfrågan 
med en skrivelse till ÖIÄ, där han 
medgav att han visserligen funnit 
Åboms ritning i allmänhet ganska 
väl utförd, men att han inte kunde 
förlika sig med tornets frontoner och 

153. Tvååker, Ha. 
Ritning till torn. 
Lantmätare J. S. 
Wallmark, 1850. 
Foto RA.  

154. Tvååker, Ha. 
Åboms andra 
ritning (den första 
saknas), 1850. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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frontespis.699 Han skulle hellre vilja att tornet ritades 
med tornet till Lindbergs kyrka i Halland som före-
bild och finge samma lanternin och spira som den. 

I den nya ritning som Åbom gjorde upp hade han 
enligt memorialet gjort tornet kraftigare än i den för-
ra och hade också givit det en förstärkt grund, men 
inte ändrat i tornets utseende på någon punkt.700 Det 
är alltså det ursprungliga, av kyrkoherden kritisera-
de tornet, som vi ser i ritningen (bild 154). Åbom 

förklarar att han låtit det vara oförändrat eftersom det ”kan bära sig 
ganska väl, och finnes äfven på mångfalldiga ställen verkställt”.701 Om 
frontonerna togs bort skulle fasaden och sidoingången bli ”mindre 
prydliga”, och angående det befarade takdroppet, som skulle kunna 
uppstå i vinklarna mellan stora kyrktaket och det mindre över port-
omfattningen, påpekar han att sådana lika lätt kan inträffa vid andra 
ungefär likartade vinklar, 

”hvilka till en del aldrig kunna undvikas, såsom vid 
kyrktakets sammanbindning med sidan af tornet, fron-
tonernas takvinklar å tornet emot sjelfva tornspiran, 
chorutsprångets takvinklar emot kyrkgafveln, överallt 
vinklar där dropp kan inträffa så vida ej taktäckningen 
utföres väl – derpå beror allt. Dylika utbyggnader med 
Gafvlar, Frontoner, Attiquer m.m. äro för öfrigt numera 
så vanliga, utan att synnerliga olägenheter deraf förspö-
rjes, att man äfven vid detta tillfälle ej får afskräckas för 
deras utförande.”702

Tvååkers kyrka uppfördes 1852–53 under ledning av byggmästa-
ren Anders Johansson från Slättaryd i Sandhult.703 På det stora hela 
följde han Åboms ritning med avseende på tornet men gjorde det 
kraftigare än på denna vilket något förtog effekten av den höjdsträ-
van som utmärkte Åboms torn (bild 155).704 Samme Anders Johans-
son byggde senare Skrea i Halland (jfr s. 141) efter ritningar av löjt-
nanten F. O. Björnberg, som bland annat utgått just från Tvååker 
när han gjorde sin ritning.705 Vid sin granskning av ritningen till 
Skrea våren 1854 höjde Åbom lanterninen med tornspiran, ”nöd-
vändigt med tanke på den höga stenbyggnaden”, som han skrev i 
sitt memorial.706 Ungefär samtidigt granskade han en ritning till 
ett torn för Lekåsa nya kyrka i Västergötland (jfr s. 139) och före- 
slog, med samma motivering, att lanterninen med tornspiran skulle 
göras högre.707 

155. Tvååker, Ha. 
Byggd 1852-53. 
Foto Sigfrid Gunnäs, 
1918, ATA. 
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Som vi har sett i samband med 
Tvååker kunde en församling 
ibland uttrycka en önskan om att 
deras kyrktorn skulle likna nå-
gon annan kyrkas. Det ville man 
också i Gunnarskog i Värmland. 
I april 1854 inkom en skrivel-
se till ÖIÄ från ”Tornbyggnads  
Directionen” i Gunnarskogs för-
samling med en begäran om en 
ritning till ett nytt torn i stället för 
det gamla, bristfälliga; ingen rit-
ning bifogades men man hade en 
önskan om att tornet helst skulle 
se ut som tornet på en annan värmlandskyrka, Ölme.708 Ärendet re-
mitterades till Åbom, som hade en ritning klar i juni samma år (bild 
156). Den visade att han tagit församlingens önskan ad notam och ba-
serat ritningen på tornet i Ölme, men inte helt. Med sin egen formule-
ring hade han ändrat ”den sednares lådlika, med staket omgifna afsats 
under lanterninen till ett kupolformigt torntak” eftersom ett sådant 
”torde bättre lämpa sig för kyrkans öfriga stilförhållanden” och bör 
”wäl utfördt blifva varaktigare och säkrare för läckor”.709 När tornet 
uppfördes följde byggmästaren Wennerström emellertid inte Åboms 
ritning utan byggde en trogen kopia av tornet i Ölme, inklusive den 
”lådlika” avsatsen (bild 157, jfr bild 158).710 

Åboms uttalande, att han med ”ett kupolfor-
migt torntak” velat anpassa tornet efter kyrkans 
stil, är intressant. Det kupolformiga torntaket kan 
nämligen också beskrivas som en karnissvängd ku-
polhuv, en ganska vanlig byggnadsdetalj under sen- 
barocken, och Gunnarskogs kyrka, som byggdes 
1727 och utvidgades med korsarmar 1784, råkar 
stilmässigt höra till just senbarocken. 

Ungefär vid samma tid som Åbom arbetade med 
tornet till Gunnarskog fick han i uppdrag att rita 
ett nytt torn till Norrtälje stadskyrka. Den tidi-
gare stadskyrkan i Norrtälje, en Mariakyrka från 
1600-talet, hade bränts ned av ryska trupper under 
rysshärjningarna 1719. En ny kyrka, den nuvaran-
de, hade stått färdig 1726 i form av en långhuskyrka 
med ett vapenhus i söder, motsvarat av en sakristia 
i norr, och ett lågt och oansenligt torn. Vid en om-

156. Gunnarskog, 
Vr. Ritning till torn. 
Åbom, 1854. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.

157. Gunnarskog, Vr. 
Foto 1922, ATA.
 
158. Ölme, Vr. Foto 
K. Lindberg, 1952, 
ATA. 
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byggnad 1773–75 hade yttermurarna höjts och det 
nuvarande mansardtaket tillkommit.711

Mot mitten av 1800-talet uppstod frågan om 
ett nytt torn i stället för det gamla, och i november 
1848 inkom till ÖIÄ en förslagsritning till ett så-
dant, gjord av murmästaren M. G. Edenström från 
Norrtälje (bild 159).712 Den visade ett fantasifullt 
uppbyggt kvadratiskt torn med kraftiga strävpe-
lare, hörnkedjor av tegel och överst en konsolrad, 
som bar upp en innanför en balustrad mångkantig 
uppbyggnad med omväxlande runda och bågfor-
made fönster.713 Ovanför den fanns ännu en liten 
uppbyggnad med rundbågade öppningar omgivna 
av halvkolonner; det hela kröntes av en låg huv.

Ritningen underkändes dock av Åbom eftersom den – enligt Anck-
arsvärds ämbetsmemorial, hans eget saknas – inte uppfyllde fordring-
arna på en ”ren och vacker byggnadsstil”.714 Det torn som Åbom ritade 
var åttkantigt och hade en motsvarande åttkantig, karnissvängd hög 
huv med runda öppningar i de fyra väderstrecken (bild 160). På huven 
stod en åttkantig lanternin med hög spira; genomskärningar visade 
hur Åbom tänkt sig trapporna inuti tornet och upphängningen av 
de tre kyrkklockorna.715 Det nya tornet var när det stod färdigt 1854 
uppfört helt efter ritningen men hade fått kopparplåt i stället för den 
föreslagna järnplåten och grunden hade klätts med granit (bild 161).716 

1858 deltog Åbom i tävlingen om att rita ett torn till den då ännu 
tornlösa Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Hedvig Eleonora, som 
fortfarande kallades Ladugårdslandskyrkan, hade grundlagts 1658 

som kyrka för Amiralitetet efter Jean de la Vallées 
ritningar men bygget hade gått långsamt och först 
1674 hade murarna kunnat förses med ett skyddan-
de tak.717 Efter Amiralitetets flytt till Karlskrona 
1680 avstannade arbetet och återupptogs först 1723 
efter ritningar av Göran Josua Adelcrantz, som ritat 
ett högt kupoltorn som skulle ställas på den åttkan-
tiga tambur som funnits på Jean de la Vallées rit-
ning men som ännu inte byggts.718 På kupolen hade 
Adelcrantz avsett ställa en lanternin för klockorna, 
vilken skulle krönas av en hög spira, men på grund 
av församlingens dåliga ekonomi var bara tamburen 
och kupolen färdigbyggda när Hedvig Eleonora slut-
ligen invigdes 1737; klockorna hängde i en klocksta-
pel vid sidan av kyrkan. 1769 belades kupolen med 

160. Norrtälje, Up. 
Ritning till torn. 
Åbom, 1848. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.

159. Norrtälje, Up. 
Ritning till torn. 
Byggmästaren M. 
G. Edenström, 1848. 
Foto RA.                        
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koppar och kröntes med en kopparklädd liten lanternin, men ännu vid 
1800-talets mitt saknade kyrkan klocktorn samtidigt som klocksta-
peln var alldeles förfallen. Vid samma tid hade församlingens ekonomi 
avsevärt förbättrats, vilket föranledde Hedvig Eleonoras församling att 
1858 utlysa en pristävling om ett sådant.719

Åbom deltog således i tävlingen som dock vanns av arkitekten Petter 
Georg Sundius, som fick det utlysta priset om 50 dukater.720 Sundius 
vinnande förslag (bild 162) gick ut på att det ovanpå de la Vallées 
åttkantiga tambur skulle ställas en mindre, rund tambur. På den skul-
le det stå en hög, rund kupol av järn som skulle krönas av en liten 
kupoltäckt lanternin av trä; klockorna skulle hänga i kupolen under 
lanterninen. Åbom hade däremot föreslagit att en åttahörnig plåtklädd 
träkupol skulle ställas direkt på tamburen (bild 163). Kupolen skulle 
krönas av en stor, kupoltäckt lanternin för klockorna. 

Först när tävlingen var avgjord ombads ÖIÄ yttra sig över de båda 
förslagen. Där ställde man sig mycket negativ till Sundius förslag men 
också i någon mån till Åboms. Ämbetsverkets yttrande, som författats 
av dåvarande överintendenten Gustaf Söderberg, är intressant genom 
att det belyser vad man då uppfattade som den viktigaste principen 
bakom all god arkitektur, nämligen sanning. Det inleds dock med en 
utläggning kring frågan, varför det är ett av de vanskligaste uppdragen 
en arkitekt kan erhålla, att göra ändringar eller tillsatser på en gammal 
ritning så att det nya arbetet överensstämmer med det gamla. Enligt 
Söderberg är detta nästan omöjligt, och han framhåller att ”i äldre som 
nyare tider, sådant ytterst sällan krönts med fram-
gång, men vanligen förblifvit ett mer eller mindre 
misslyckadt försök.”721 Därefter kommer kritiken 
mot Sundius förslag, först mot det kostnadsförslag 
som denne bifogat. Söderberg åberopar ”konduktö-
ren von Rothstein” – Edvard von Rothstein – som 
granskat det i ”tekniskt hänseende” och som funnit, 
att det borde ha legat på 100 000 rdr i stället för de 
föreslagna 62 000.722 

Den tyngsta kritiken gällde dock det estetiska och 
det är i samband med det som Söderberg kommer 
in på begreppet sanning. Man ansåg visserligen vid 
ÖIÄ att kupolen hade en vacker yttre form och en 
smakfullt ordnad ornering, men sedd i ett samman-
hang med hela byggnaden var den enligt ÖIÄ mindre 
passande och helt främmande för huvudbyggnadens 
anspråkslösa och allvarliga karaktär. ”Dômebygg-
nader”, d v s kupoler, ”fordra i sig själva storartade 

161. Norrtälje, Up. 
Foto förf. 2010.

162. Hedvig Eleo-
nora, Stockholm. 
Ritning till torn. Sun-
dius, 1858. SSA. 
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dimensioner och låter därför svårligen med fördel 
använda sig på detta sätt”, skriver Söderberg och re-
sonerar vidare på ett vis som påminner om Anckar-
svärds ord i samband med Sjötofta där han framhöll 
att ”hvarje byggnad … bör synas och gälla hvad den 
i sjelfva verket är, utan att gifva sig sken af något 
annat och högre” (jfr s. 130). Söderberg påpekar att 
det sätt, som Sundins kupol hade blivit anbragt på, 
gjorde att den i flera avseenden var något helt an-
nat än den syntes vara. Den utgav sig för att vara 
en kupolbyggnad och var endast ett torn, den såg ut 
som en stenbyggnad utan att vara det, och slutligen 
var det en sådan form och ställning på kupolbygg-
naden, att det vore omöjligt att bygga den utan stöd 
nedifrån grunden, och då skulle kyrkans inre inte 
kunna användas för sitt ändamål. Han understryker 
att ÖIÄ inte hade förbisett att det i Stockholm redan 
fanns två liknande dômebyggnader, nämligen över 

Katarina och Adolf Fredriks kyrkor. Ingen av dem kunde visserligen 
försvaras ur någon ”högre arkitektonisk synpunkt”, påpekar han, men 
åtminstone den över Katarina var sådan, att den utan förändring i sitt 
yttre skulle kunna bli en fullständig kupolbyggnad, d.v.s. vara en så-
dan också till det inre, och den visade följaktligen i formen ingenting 
osant. Dessutom stod både Katarinas och Adolf Fredriks kupoltorn 
i noggrann överensstämmelse med huvudbyggnadens stil, vilket han 
påpekar inte var fallet med den av Sundius ritade ”dômebyggnaden, 
som tillhörde ett annat byggnadssätt och skulle alltför tydligt bära 
märke af en sednare tillsats”.723 

Vid ÖIÄ satte man i stället Åboms förslag främst, emedan det ”hade 
fördelen af någon likhet med den byggnad, som synes hafva tjänat 
till motiv för Ladugårdslandskyrkan, eller S. Maria della Salute i Ve-

nedig”.724 Hans förslag avvek emellertid också det 
alltför mycket från kyrkans äldre stil och betonade 
dessutom för mycket kyrkans övre del enligt ÖIÄ, 
som i stället hänvisade till ett förslag till västtorn 
som gjorts upp av Scholander och byggmästaren 
Carl Hallström gemensamt.725 Det kupoltorn som 
slutligen byggdes 1864 uppfördes dock efter nya rit-
ningar utifrån ett förslag av Scholander (bild 164).726 
Uppförandet leddes av Bror Malmberg, som från-
gick Scholanders ritning genom att höja kupoltrum-
mans gesims och den översta delen av kupolen.727 

163. Hedvig Eleono-
ra, Stockholm. Rit-
ning till torn. Åbom, 
1858. SSA.

164. Hedvig Eleono-
ra med Scholanders 
kupoltorn. Foto Arild 
Vågen 2017. 
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Med hänvisning till att det inte var 
tillräckligt anpassat till det som 
redan byggts på Hedvig Eleonora, 
avvisade således ÖIÄ Åboms för-
slag. Det tycks som om denne tog 
till sig av kritiken, för när han näs-
ta gång fick en möjlighet att rita 
ett tillägg till ett redan existerande 
torn verkar han i ännu högre grad 
än i ovan nämnda Gunnarskog 
och Norrtälje ha försökt anpassa 
ritningen till det gamla. Indirekt 
kom han också den gången att 
återigen att stöta ihop med Bruni-
us men nu enbart via deras respektive ritningar. Uppgiften gällde att 
rita en ny tornhuv till Kristine kyrka i Falun, som hade invigts 1655 
men som ända sedan 1711, då ett blixtnedslag stuckit spiran i brand, 
stått med en låg trähuv på tornet i stället för den ursprungliga spiran. 
Av kopparsticket över Falun i Suecia Antiqua et Hodierna att döma bör 
denna ha varit mycket hög (bild 165).728 

Den låga trähuven hade byggts som ett provisorium i väntan på en 
mer permanent lösning men fanns således kvar över 150 år senare, när 
Åbom i januari 1864 fick i uppdrag att rita en tornspira för kyrkan. 
Den spira han ritade och som senare byggdes bestod av en låg, kar-
nissvängd, fyrsidig huv, krönt av en åttkantig lanternin genombruten 
av fönsteröppningar, på vilken det stod en lökformad kupol (bild 166). 
Den uppvisade ganska stora likheter med den ursprungliga 1600-tals-
spiran och var uppenbarligen gjord med inspiration från avbildningen 
i Suecian.729 

När Åbom ritade tornspiran, fanns det emellertid redan en ritning 
till en sådan – gjord av Brunius. Denne hade sommaren 1849 varit på 
en längre resa, som bland annat gått till Dalarna.730 I Falun hade han 
gjort en uppmätning av Kristine kyrka samt på församlingens önskan 
ritat en tornspira.731 Detta var emellertid inget som man tycks ha känt 
till vid ÖIÄ; av någon anledning hade man från Faluns sida underlå-
tit att nämna, än mindre skicka med, Brunius ritning i skrivelsen till 
ämbetsverket. Därför finns inte heller ritningen i ÖIÄ:s ritningsarkiv i 
RA utan har till dags dato förvarats i Kristines kyrkoarkiv (bild 167). 
Men även om den inte kom till användning, är det ändå intressant att 
försöka föreställa sig hur tornet skulle ha sett ut om det byggts efter 
den. Vad vi kan konstatera är det hade fått något mer svällande for-
mer än det nuvarande tornet men också mer satta proportioner, detta 

165. Falun. Koppar-
stick ur Suecia An-
tiqua et Hodierna. 
Foto KB. 

166. Falun, Dr. 
Kristine kyrka. 
Tornet är byggt efter 
Åboms ritning från 
1864. Foto Gustaf 
Reimers, ATA. 
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på grund av att lanterninen, som 
har öppningar i stället för fönster, 
är lägre och dessutom vilar direkt 
på huven, vilket skulle ha givit den 
ett bredare omfång. 

Att man i Falun antagligen 
inte var omedveten om Brunius 
ritning antyds av en formulering 
i församlingens svar till ÖIÄ se-
dan man fått se Åboms förslag. 
Där står att man i stället för ”de 
å spirans midtel-uppsatts anbragte 
fönster” hade föredragit ”fria öpp-
ningar”, något som det påpeka-
des ovan förekommer på Brunius 
ritning.732 På det svarade Gustaf 
Söderberg, som undertecknat äm-
betsmemorialet, diplomatiskt att 
den förändringen överlämnades 
åt församlingens eget gottfinnan-

de.733 När tornspiran uppfördes blev det dock helt efter Åboms ritning 
inklusive fönstren i lanterninen. 

Också vid tornbygget 1877 vid Huddinge kyrka i Södermanland 
gällde det en anpassning till en äldre byggnadskropp. Den på 1200-ta-
let grundlagda kyrkan hade på 1300-talet fått ett västtorn, men sedan 
detta rasat 1647 hade den stått utan torn; klockorna hade satts i en 
klockstapel och på platsen för tornet hade det 1753–53 anlagts ett 
gravkor för familjen Bunge-Mörner.734 På 1700-talet hade det också 
byggts ett tresidigt kor. Ingången hade dock alltid varit genom ett va-
penhus i sydväst.  Med det hade man låtit sig nöja tills det på 1850-ta-
let blev bestämt att järnvägen skulle dras genom Huddinge, dessutom 
mycket nära kyrkan, och antagligen av prestigeskäl ville man nu ge 
den ett torn. Något memorial av Åbom i ärendet finns inte bevarat, 
däremot två ritningar från 1859.735 Ett gemensamt drag i ritningarna 
är att båda utgår från att Bunge-Mörnerska gravkoret bevaras. Dessut-
om är tornen identiska och består i båda ritningarna av en tornkropp, 
krönt av en karnissvängd huv på vilken det står en mångkantig lanter-
nin med en hög, spetsig spira högst upp. Skillnaden ligger i placering-
en: på den ena ritningen står tornet bakom korets östra vägg, som en 
separat byggnad utan ingång till koret, på den andra på vapenhusets 
plats i sydväst (bild 168). – Intressant nog har Åbom i den sistnämnda 
ritningen således gjort ett avsteg från den annars orubbliga symme-

167. Falun, Dr. Kris-
tine kyrka. Brunius 
ritning, 1849. Efter 
Boëthius 1941. 
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trin, men även hans placering av 
tornet som en separat byggnad 
i öster på den förstnämnda rit-
ningen är okonventionell och be-
kräftar tanken, att det egentligen 
var oviktigt för församlingen var 
tornet placerades, huvudsaken 
var att kyrkan fick ett torn. – När 
tornet slutligen byggdes 1877 var 
det efter en ny ritning av Åbom; 
formen var densamma men det 
stod nu traditionsenligt i väster, 
på platsen för gravkoret som ri-
vits (bild 169).736 

Åboms sista större tornbygge gjordes i samband med restaureringen 
av Södertäljes stadskyrka S:ta Ragnhild efter stadsbranden i januari 
1881. Den på 1100-talet anlagda kyrkan hade genomgått ett antal 
ombyggnader genom århundradena, den mest omfattande efter stads-
branden i juli 1650, då den bland annat fått ett nytt torn. Mitt på 
södra långsidan hade det byggts ett stort gravkor, det så kallade Cron-
berg-Hackerska gravkoret. Koret, som i dag används som dopkapell, 
var sannolikt ritat av Erik Dahlbergh.737 Mellan tornet och södra sido- 
skeppet, ovanför ett gravvalv för släkten Lovisin på Tvetaberg, hade 
det vid samma tid byggts ett bisättningshus. 

I branden 1881 skadades framför allt tornet och yttertaket. Vid  
renoveringen, som inleddes året därpå efter Åboms ritningar, deko-
rerades fasaderna med profilerade lister och dekorationer i puts med 
tydlig inspiration från Cronbergs och Lovisins grav-
byggen från 1600-talet.738 Tornet byggdes nytt i ma-
skinslaget tegel nerifrån vapenhusets valv och för-
sågs med en karnissvängd tornhuv på vilken ställdes 
en spira av kopparplåt (bild 169 B). I en liten skrift 
om S:ta Ragnhild framhåller Eric Harry Bergquist  
hur Åbom ”särskilt genom sitt tornbygge” gav  
kyrkan ”en 1800-talsprägel som föga låter oss ana 
att den innehåller en kärna från äldre medeltiden”.739 
Bergquist har visserligen rätt i att de medeltida dra-
gen lyser med sin frånvaro i kyrkan – men de var å 
andra sidan inte så tydliga tidigare heller, som fram-
går av bilden av Södertälje i Suecian –, dock var det 
inte någon uttalad 1800-talsprägel som kyrkan fick i 
och med tornet utan snarare något av den 1600-tals-

168. Huddinge, 
Sö. Ritning till torn. 
Åbom, 1859. Ej 
vidimerad kopia. 
Foto RA. 

169. Huddinge, 
Sö. Foto Raphael 
Saulus, 2010.
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prägel den hade före branden; tornet verkar till och 
med ritat med bilden i Suecian som förlaga.740 Tor-
nets karnissvängda huv, vilken i samband med ovan 
nämnda Gunnarskog framhölls som en senbarock 
stildetalj, har vi tidigare mött både i Falu Kristine, 
Hedvig Eleonora, Norrtäljes och Huddinge kyrkor, 
samtliga utom Huddinge byggda under tidsspan-
net mitten av 1600-talet–1730-talet; den medeltida 
Huddinge blev dock ombyggd under 1700-talets 
första hälft. Det verkar således som om det inte bara 

var i Gunnarskog som Åbom med en sådan velat anpassa tornet ef-
ter kyrkans stil, utan den karnissvängda tornhuven framstår som en 
medveten strategi från hans sida i arbetet med kyrkobyggnader från 
1600- och 1700-talen.

Diskussionen kring tornet till Gunnarskog visar också, att precis 
som i frågan om sakristians placering, stod ÖIÄ och församlingarna  
ibland ganska långt ifrån varandra när det gällde tornen, men nu 
handlade det om utformningen, där församlingarna ofta föredrog det 
”gamla invanda” framför ÖIÄ:s förslag. I Gunnarskog blev det såle-
des – i stället för det torn Åbom ritat i stil med den övriga kyrkan – 
tornet på byggmästarens ritning som man valde eftersom det liknade 
det i Ölme, som man tyckte bättre om. I Bergsjö i Hälsingland, där 
Åbom ville höja tornet för att ge det bättre proportioner i förhållande 
till kyrkan, medgav församlingen till och med att Åboms torn skulle 
bli vackrare än det på byggmästarens ritning, men man ville ändå ha 
dennes torn för att det liknade det gamla. Dessutom hade man redan 
börjat bygga det, men hade man velat hade man mycket väl kunnat 
placera Åboms spira på tornkroppen i stället för byggmästarens före-
slagna låga huv. 

I avsnittet finns också exempel på hur tveksamma byggmästarna 
kunde ställa sig till ÖIÄ:s ritningar. Dels ifrågasattes hållbarheten: fast 
Åbom, i sin andra ritning till Tvååker, på begäran hade gjort tornet 
kraftigare, gjorde byggmästaren det ännu kraftigare när han bygg-
de tornet. Dels och framförallt, ifrågasattes ofta höjden på tornen i 
Åboms förslag. Den skulle dock, som framgått, så småningom bli allt 
mer accepterad.

I nästa avsnitt ska vi följa några ärenden där motståndet mot Åboms 
ritningar av olika anledningar var särskilt stort.

169 B. Sankta 
Ragnhilds kyrka,  
Södertälje. Foto 
Holger Ellgard, 
2017.
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K A PI T E L 6 . 

BYGGMÄSTARE OCH 
FÖRSAMLINGAR

In l e d n i n g 
Efter att ha gått igenom de olika detaljfrågor som kunde bli föremål 
för diskussion mellan ÖIÄ och församlingarna riktar vi nu blicken 
direkt mot de byggande församlingarna ute i landet. Av tidigare ka-
pitel har framgått att det inte så sällan hände att församlingar och 
byggmästare vägrade godta Åboms av Kungl. Maj:t fastställda ritning 
som ett bindande dokument utan byggde sin kyrka helt eller nästan 
helt efter någon annans, ofta den lokala byggmästaren ritning. I det 
följande kommer några av de mest långdragna och besvärliga av dessa 
ärenden att presenteras. Det måste dock understrykas att det här inte 
var något som drabbade bara Åbom utan det hände ofta att även andra 
arkitekter vid ÖIÄ fick vara med om att deras ritningar inte följdes. 
Detta förhållande observerades redan i samtiden, vilket framgår av 
fornforskaren och topografen Claës Johan Ljungströms beskrivning 
från 1861 över Redvägs härad i Västergötland. Enligt Ljungström var 
”åtminstone halfva antalet af de inom Skara stift på sednare 40 à 50 
åren nybyggda kyrkorna” uppförda med en ”oloflig afvikning från de 
meddelade ritningarne.”741

Hans uttalande gäller visserligen bara Skara stift och säger inget om 
det övriga landet, men det är ändå talande att de flesta av de byggmäs-
tare som i min undersökning gick emot fastställd ritning, verkade inom 
just Skara stift. Vissa byggmästare i stiftet tycks till och med ha satt i 
system att inte följa ämbetsverkets ritningar. En sådan, och som redan 
förekommit i texten i samband med Sjötofta (jfr s. 128), var Johannes 
Pettersson från Sandhult i Västergötland. Hans ”specialitet” var som 
nämnts att bygga träkyrkor så att de såg ut som stenkyrkor, vilket gjor-
de honom särskilt omtyckt av församlingarna och han uppförde flera 
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sådana mot ritningar som fastställts av Kungl. Maj:t.742 Tidigare har 
också nämnts hur Andreas Persson från Erikstorp i Bollebygd till stora 
delar frångick Åboms ritning när han byggde Äspered i Västergötland 
(jfr s. 168), något som också Peter Pettersson från Sandhult gjorde när 
han byggde Fristad i samma landskap (jfr s. 166). Värt att lägga märke 
till är dessutom att både Andreas Persson och Peter Pettersson byggde 
salkyrkor med traditionella, fullbreda, runda östavslutningar i stället 
för den ”nymodighet” i form av tresidiga östavslutningar som Åbom 
ville introducera. 

Påfallande ofta var det emellertid även Norrlandsförsamlingar som 
bjöd motstånd mot arkitekterna vid ÖIÄ och deras ritningar; tre av 
dem behandlas här. Det verkar generellt sett som att ju längre bort 
från huvudstaden en församling befann sig desto lättare hade man att 
protestera mot ÖIÄ:s föreskrifter, i trygg förvissning om att när ÖIÄ 
väl hade konstaterat att deras ritningar inte följdes, var det inte myck-
et ämbetsverket kunde göra. Man kunde inte gärna kräva att kyrkan 
skulle rivas – alltför stora kostnader och mycken arbetskraft hade gått 
åt till att bygga den. Ett sätt att straffa församlingen var dock att låta 
den göra en ritning av den kyrka som faktiskt byggdes och ta ut en 
ganska stor avgift för den. Så blev fallet med Myckleby i Bohuslän, där 
man enligt ÖIÄ särskilt flagrant brutit mot den vid en konselj fast- 
ställda ritningen, för vilket ska redogöras längre fram. 

Detta kapitel inleds med några andra ärenden som Åbom hade på 
sitt bord men där kyrkorna av olika anledningar byggdes efter andra 
ritningar än hans. Trots det är det mycket intressant att följa händel-
seförloppet och se hur de olika parterna motiverade sina respektive 
ställningstaganden. 

Sk or ped ,  Å ng e r ma n l a n d
Skorpeds kyrka i Ångermanland är en av de kyrkor som brukar  
föras till Åbom,743 medan den i själva verket byggdes nästan helt efter 
en byggmästares ritning. Hur det gick till ska utredas i det följan-
de. I Skorped, som var en annexförsamling under Sidensjö, fanns se-
dan 1700-talet ett kapell, men enligt en skrivelse ställd till Konungen 
och undertecknad i maj 1840 av kontraktsprosten A. Oldberg, var en 
”skyndsam nybyggnad [av kapellet] ovillkorligen nödvändig”, och i 
november året därpå inkom till ÖIÄ en begäran om att få uppföra 
en ny kyrkobyggnad av trä i Skorped;744 ritning och kostnadsförslag 
utförda av byggmästaren L. D. (Lars David) Geting bifogades.745 
   Ritningen visar en enskeppig långhuskyrka av typen salkyrka med 
rak östavslutning och en kvadratisk utbyggnad för sakristian i öster 
(bild 170). Byggnaden har låg sockel och sadeltak samt västtorn. Mel-
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lan långhusets rakslutna fönster  
står lisener. Portalen mitt på lång- 
sidan har en enkel inramning 
av samma typ som fönstren. 
En taklist går obruten runt hela 
byggnadskroppen. Tornet har en 
raksluten ljudglugg och avslutas 
av en låg huv som bär upp en fyr-
sidig lanternin med rundbågiga 
öppningar. En genomskärning 
av korpartiet visar att kyrkorum-
met var avsett att täckas av ett tak 
med låg välvning. Två dörrar på 
var sida om den halvrunda altar-
ringen leder in till sakristian. Två 
pilastrar omger altaret, på vilket 
det står ett kors.

Ärendet överlämnades till 
Åbom. Den ritning han gjorde 
finns inte i ÖIÄ:s ritningsarkiv i 
Riksarkivet, men av ett memorial 
från december 1841 framgår att 
han omarbetat L. D. Getings ritning ganska ordentligt. För att sänka 
kostnaderna hade han gjort kyrkan bredare och därmed kunnat be-
reda plats för sakristian och förvaringsrummet på var sida om koret; 
fönster i koret skulle göra kyrkan ljusare. Över sakristian hade han 
ritat in en läktare (en så kallad korläktare, jfr s. 171). Han hade vidare 
enligt memorialet ”flyttat in” tornet i kyrkan, det vill säga han hade 
dragit in tornets östra mur över kyrkans västra gavel vilket också bru-
kar beskrivas som att tornet skulle ”rida på gaveln” (jfr s. 66).746 

Innan Åboms ritning fastställdes hade grunden emellertid redan 
börjat läggas efter Getings, men av memorialet framgår att Åbom kän-
de till detta. Han vidhåller att hans ritning är den bättre av de två, 
men för att inte bygget ska fördyras med en ny grundläggning, hem-
ställer han hos överintendenten att församlingen får fortsätta bygga  
efter Getings ritning vad gäller själva planen. Fönstren bör dock i en-
lighet med hans egen ritning placeras högre upp på väggen, för att de 
som sitter i närheten av dem inte ska besväras av drag; kanske skulle 
det till och med bli ljusare genom denna förändring, skriver han. Läk-
taren över sakristian bör byggas för att ta vara på den inre takhöjden, 
och i stället för det obetydligt välvda taket hos Geting bör man låta 
göra ett platt innertak som på hans egen ritning; ett sådant skulle till-

170. Skorped, Ån. 
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren L. D. 
Geting, 1841. Foto 
RA.  
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låta en ”mångfaldig dekoration”, om så önskades. Ett platt tak passade 
till byggnadsstilen och skulle lätt låta verkställa sig ”genom takstolar 
så konstruerade som ritningen utvisar, varigenom all spänning och 
tryckning åt sidorna undvikes”. Tornet har han dekorerat ”något rikare 
och mer harmonierande med stilen i kyrkan”.747 

Av protokollet från sockenstämman 16 januari 1842 framgår att 
församlingen hade en rad anmärkningar mot Åboms ritning, även om 
man inledningsvis artigt konstaterar att den är ”ganska prydelig”.748 
Bland annat kritiseras det platta invändiga taket. Ett välvt tak, hävdar 
man, tillåter understöd åt takbjälkarna, som då bättre, utan att svikta, 
bär yttertakets stora tyngd; takstolarna skulle samtidigt bli mindre 
kostsamma eftersom de inte krävde järnband. Fönstren kritiserades: 
följde man ritningen med de högt placerade fönstren skulle de som 
satt under dem inte få tillräckligt med ljus. Man vill heller inte ha 
den liggande brädfodring som Åbom föreslagit utan önskar stående 
bräder, vilket skulle vara varaktigare eftersom vattnet då hade svårare 
att tränga in vid regn. Dessutom hade man redan införskaffat material 
efter byggmästarens kostnadsförslag. Uppförandet av den nya kyrkan 
brådskade; kapellet hade blivit farligt att vistas i, i synnerhet vid blåst, 
då det uppstod ett förfärligt brak under kyrkans skakningar. Därför 
skulle ett uppehåll, förorsakat av ÖIÄ:s fasthållande vid Åboms rit-
ning, vara till stor skada. 

I ett nytt, fyra sidor långt memorial går Åbom i svaromål.749 Att 
man redan skaffat material i enlighet med byggmästarens förslag gör 
inget; samma material kan användas även om man följer hans ritning 
och kostnaderna bli desamma. Hans eget tak är däremot överlägset 
byggmästarens eftersom takets tyngd trycks endast vertikalt på väg-
garna; de av församlingen kritiserade takstolarna är särskilt ändamål-
senliga för byggnader av trä och har använts över mycket bredare rum 
än i Skorpeds kyrka, påpekar han. Det är också hans övertygelse att 
en väl gjord liggande brädfodring kan vara lika ändamålsenlig som en 
stående och han beskriver hur bräderna ska läggas något överlappande, 
för att sedan de torkat passa in i varandra och därmed hindra vatten 
från att kunna tränga in. De högt placerade fönstren kommer att ge 

171. Skorped, Ån. 
Detalj av Getings 
ritning med på-
skriften ”Broms & 
Compani”.    
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det bästa ljuset. Det är i det här 
sammanhanget han skriver de i in-
ledningen citerade orden, att man 
vid byggnadsföretag ”ej bör söka 
bibehålla alla gamla wedertagna 
former och idéer, endast för att nå-
got nytt, och bättre, medför mera 
besvär och omtanke, i synnerhet 
då det rörer Byggnader af den wigt 
och wärde som en kyrka.”

I ett till ÖIÄ inskickat utdrag 
ur ett sockenstämmoprotokoll, 
daterat 28 mars 1842, låter för-
samlingen meddela att man blivit 
ytterst förvånad över att Kungl. 
Maj:t, efter att ha sett handling-
arna i målet, inte genast hade gi-
vit dem tillstånd att bygga efter 
Getings ritning utan i stället hade 
skickat ytterligare en.750 Att längre 
dröja med uppförandet skulle inte 
endast innebära att det framkörda 
timret skulle hårdna och spricka 
och därmed bli dubbelt arbetsammare, utan också ”blottställa hälsa 
och lif uti den gamla med snart fall hotande kyrkan”. Byggmästaren 
– L. D. Geting – hade redan anlänt från annan ort för att fortsätta 
med byggnaden, och eftersom de redan träffat ett billigt ackord med 
honom, skulle det bli vida kostsammare och kanske svårt att få tag på 
en lika skicklig byggmästare om han måste resa därifrån. Nu fick det 
bli Kungl. Maj:ts sak att välja vilken ritning man ska följa. Man kan 
dock inte låta bli att något ironiskt framhålla, att ”de här högt uppe i 
fjället ej voro så trångbodda och skymda, som uti en stad, att fönstren 
borde höjas högt uppe i luften, ända under taket, för att gifva dem 
ljus”. Skrivelsen slutar: 

Måtte blott Kongl. Maj:t, som ofta visat socknemännen 
så mycken nåd, snart få handlingarna härom, så lefva de i 
den glada förvissningen, att en i nåder stadfästad ritning 
ofördröjligen anländer, ty konungen, nådig och mild, vill 
ingalunda förlama, utan fastmera upplifva socknemän-
nens arbetshog att uppbygga sitt nya tempel.751 

172. Skorped, Ån. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1841. Origi-
nal. Foto RA.   
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Två ritningar förelades Kungl. Maj:t i konseljen den 
7 maj 1842, Getings och Åboms nya. Att försam-
lingens envisa fasthållande vid Getings förslag hade 
väckt viss irritation på ämbetsverket framgår av att 
någon – med blyerts – under dennes namn på origi-
nalritningen har skrivit ”Broms & Compani” (bild 
171); den ritning som förevisades Kungl. Maj:t var 
emellertid en kopia.752 Kungen behövde således inte 
se den försmädliga inskriften, som genom att ”Ge-
ting” bytts ut mot ”Broms” – ett annat insektsnamn 

– inte kan ha syftat på annat än på hur mycket byggmästaren tillsam-
mans med församlingen bromsat upp processen. 

Åboms nya ritning (bild 172) visade en enskeppig långhuskyrka 
med ett utbyggt kvadratiskt rum för sakristian i öster som på Getings 
ritning; eftersom grunden redan var lagd i enlighet med denna, hade 
det knappast varit någon idé för Åbom att upprepa koranordningen 
från sin första ritning.753 På en hög sockel med liggande brädfodring 
skulle stå rakslutna, pilasteromgivna fönster, som skulle nå ända upp 
till taket. Under det mittersta fönstret på långhusfasaden skulle finnas 
en likaledes pilasteromgiven portal, ett motiv som upprepades i tornets 
västfasad, vilken ritats separat. Tornet skulle avslutas av en låg huv på 
vilken det skulle stå en lanternin med höga öppningar. I interiören var 
taket platt. Koret skulle avskiljas från den bakomliggande sakristian 
medelst en skärmvägg, upptill försedd med fönsteröppningar in till 
korläktaren på sakristians tak.

Kyrkan invigdes 1844. En jämförelse mellan den färdiga byggnaden 
(bild 173) och de båda ritningarna visar att den byggdes praktiskt taget 
helt efter Getings, således med låg sockel och höga fönster vilka ändå 
inte når in under takfoten som hos Åbom. Tornet är också helt ef-
ter Getings ritning, liksom det flacka innertaket och väggindelningen 
(bild 174). Även korväggen ordnades efter den, och några korläktare 
byggdes aldrig. När snickaren Nils-Olof Nylén gjorde predikstolen 

1846 – fram till dess hade den gamla från kapellet 
använts – följde han däremot helt Åboms från sam-
ma år uppgjorda ritning.754 Till slut var det således 
bara predikstolen som förverkligades av de ritningar, 
som kostat Åbom så mycken möda.

St y r n ä s  n ya  k y r k a ,  Å n g e r ma n l a n d
Även Styrnäs i Ångermanland, som brukar tillskri-
vas Åbom,755 byggdes efter en ritning av Lars David 
Geting, men där av en litet annorlunda anledning. I 

174. Skorped, Ån. 
Interiör. Foto 1912, 
ATA.  

173. Skorped, Ån. 
Foto ATA.  
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september 1847 inkom till ÖIÄ en ritning till en kyrka av sten i Styrnäs;  
man hade tidigare som nämnts fått avslag på en begäran att få bygga 
av trä (jfr s. 119 f). Ritningen hade gjorts upp av L. D. Geting, som vis-
serligen aldrig nämns vid namn i skrivelserna till ÖIÄ men väl i sock-
enstämmoprotokollen från tiden.756 Med ritningen följde en ansökan  
om att få ritningen fastställd, undertecknad av kontraktsprosten i 
Styrnäs, doktor Carl Petter Lindahl, som också meddelade att socknen  
hade en folkmängd om 819 personer.757 Den numera försvunna rit-
ningen granskades av Åbom, som hade en ny ritning färdig omkring 
en månad senare (bild 175).758 Eftersom han enligt memorialet hade 
följt byggmästarens ritning vad gällde planlösningen, kan vi utgå ifrån 
att den långhuskyrka av typen salkyrka med rakt avlutad östvägg och 
en kvadratisk utbyggnad i öster för sakristian, som finns på hans rit-
ning, också fanns på denna.759 I exteriören hade Åbom dock enligt 
egen utsago ändrat en del, och hade bland annat försökt ge kyrkan ett 
prydligare och värdigare utseende ”medelst anbringande af enkla och 
lätt verkställbara port- och fönsteromfattningar samt listverk afsedda 
att utföras av tegel, utan rappning”.760 Vad som avses är hörnkedjorna 
och de ornament av tegel, som på ritningen kröner fönstrens rund- 
bågade avslutningar, samt en list som löper under taket runt om kyr-

175. Styrnäs, Ån. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1847. Origi-
nal. Foto RA.   
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kan och också markerar tornets tre avtrappningar. 
Över sidoportalerna sitter takgesimser. Tornet har 
dubbla, rundbågade ljudöppningar och kröns av 
en mångkantig lanternin med spira på en låg huv. 
Invändigt hade Åbom förändrat koret genom att ta 
bort muren bakom altaret och i stället ställt en låg 
skärm mellan altaret och sakristian, ”ett motiv som 
ofta med fördel användes”, varigenom altaret med 
sitt kors blir ”mera framträdande och koret får en 
vackrare belysning”.761 Ritningen skickades till Styr-
näs i slutet av oktober 1847 för att granskas av för-
samlingen.

Kyrkan, som uppfördes 1848–50 av byggmäs-
taren Jacob Norin från Norrala i Hälsingland,762 

uppvisade dock, när den väl stod färdig, föga likhet med Åboms rit-
ning (bild 176). Av de föreslagna port- och fönsteromfattningarna och 
hörnkedjorna av tegel fanns till exempel inte ett spår, i stället hade 
byggnaden släta fönsteromfattningar och kring västportalen kolonner 
som bar upp en arkitrav och en båge. Sidoportalerna markerades av 
frontoner som stack upp över takfoten i stället för Åboms gesimser. 
Den största avvikelsen gällde dock tornet, som i stället för Åboms av-
trappningar i flera avsatser hade samma palladianska ljudöppningar 
som vi stött på i samband med Hults kyrka här ovan.763 I själva verket 
var det i exteriören endast tornets mångkantiga lanternin med en liten 
spira högst upp som kunde ha hämtats från Åboms ritning men som 
Ingrid Sjöström påpekar, är den av ganska allmän typ och återfinns 
bland annat på tornet till Härnösands domkyrka.764 

Inte heller i interiören fanns det någonting som överensstämde med 
Åboms ritning (bild 177). Istället för den av honom projekterade låga 
skärmen var altaret avskilt från sakristian av en hel vägg, försedd med 
en målad skenarkitektur kring en målning, föreställande Uppståndel-
sen. Inte heller predikstolen och orgelbarriären, utförda av målaren 
och bildhuggaren Olof Hofrén, visade några likheter med det som 
Åbom ritat.765

Också andra, som studerat Styrnäs byggnadshistoria har konstate-
rat att praktiskt taget ingenting i den färdiga kyrkan hade blivit gjort i 
enlighet med Åboms ritning.766 Ändå har ingen försökt hitta en förkla-
ring till den även i detta sammanhang osedvanligt stora diskrepansen 
mellan ritningen och den färdiga kyrkan, utan man tycks underförstått 
ha utgått från att det, som så ofta annars, handlade om ett medvetet 
avsteg från ”av Kungl. Maj:t fastställd ritning”. Den här gången var det 
dock inte frågan om något sådant utan i själva verket hade ritningen 

176. Styrnäs, Ån. 
Exteriört har kyrkan 
ändrats ytterst litet 
sedan färdigstäl-
landet 1850. Foto 
Henrik Sendelach, 
2006. 
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kommit tillbaka(!), och det redan i december 1847; 
församlingen hade vid en sockenstämma kommit 
fram till att man föredrog byggmästarens (det vill 
säga Getings) ritning framför den som ÖIÄ skickat, 
och meddelade i en till ritningen bifogad skrivelse 
att man ämnade bygga efter den.767 Inför en sådan 
beslutsamhet från församlingens sida tycks man vid 
ÖIÄ helt ha kapitulerat och det förekommer efter 
det inga vidare diskussioner i handlingarna om den 
nya kyrkobyggnaden i Styrnäs. 

Att man hade skickat tillbaka Åboms ritning för-
klarar också varför hans originalritning till Styrnäs 
finns i ritningsarkivet. Men där finns också en kopia 
av densamma, även den signerad av Åbom. Att man 
låtit honom göra en kopia av ritningen fast man fått 
tillbaka den kan verka litet underligt men får sin för-
klaring av några rader i ÖIÄ:s protokoll från sammanträdet den 28 
december 1847, vid vilket en nyinkommen remiss från Kungl. Maj:t 
diskuterades. Remissen gällde ”nedrifvandet af Styrnäs gamla kyrka” 
och var i sin tur föranledd av en anmälan från Härnösands konsist-
orium om att den gamla kyrkan i Styrnäs ”vore att anse såsom ett 
minnesmärke från forntiden.”768 Med anledning av remissen uppma-
nades Åbom att göra en kopia av sin ritning till Styrnäs för förvaring 
i ritningsarkivet medan originalet skulle överlämnas till Kungl. Maj:t 
tillsammans med ÖIÄ:s yttrande i frågan.769 

ÖIÄ hade sedan i sin tur vänt sig till Kungl. Vitterhets-, historie- 
och antikvitetsakademien för ett utlåtande. Detta var tydligen första 
gången det hade kommit till ÖIÄ:s kännedom att det var något märk-
värdigt med den gamla kyrkan i Styrnäs, som den nya skulle ersätta 
men som det inte hade talats ett ord om i skrivelserna därifrån. I dag 
vet vi att den gamla kyrkan, som låg på en hög och smal udde i Ång-
ermanälven, på samma plats som den nuvarande kyrkan, var en av de 
äldsta och ur arkitekturhistorisk synpunkt intressantaste kyrkorna i 
Norrland; den hade två torn, ett i väster och ett i öster, och var således 
vad som brukar kallas en klövsadelkyrka av en typ som i övrigt nästan 
bara finns på Öland och på Gotland. Den hade mycket tjocka grå- 
stensmurar och var, i enlighet med Hülphers beskrivning över Norr-
land från 1771, försedd med skottgluggar i det västra tornet.770 Under 
kyrkan fanns vidare en krutkällare, något som ytterligare bekräftar 
traditionen att den hade använts som befästning.771 

I svarsutlåtandet från Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets- 
akademien, undertecknat Bror Emil Hildebrand, underströks de ål-

177. Styrnäs, Ån. 
Interiör. Foto ATA. 
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derdomliga dragen i kyrkans 
arkitektur. Trots det ansåg sig 
Akademien ändå vara tvungen 
att tillstyrka församlingens begä-
ran om att få riva den, detta på 
grund av det natursköna läget och 
tillgängligheten för de besökande 
och eftersom det inte fanns ut-
rymme för ännu en kyrka på plat-
sen ”såtillvida den gamla inte ska 
stå kvar tätt intill den nya och ta 
bort både ljus och utsikt från den-
na”. Det fanns heller inte någon 
annan lämplig plats för en kyrka 
i närheten.772

Villkoret för att den gamla 
kyrkan fick rivas var att det gjor-
des en ”noggrann afteckning” av 
den vilken inte bara skulle visa 
kyrkans yttre utseende utan även 
murarnas och valvens konstruk-
tion samt planritning med utsatta 
mått. Teckningen skulle förvaras 
i Akademiens arkiv. Pastorsäm-

betet ålades också, om något i arkitektoniskt avseende märkvärdigt  
skulle upptäckas vid rivningen, att underrätta Akademien om det.773 
Den begärda noggranna avritningen tycks dock aldrig ha kommit 
Akademien tillhanda.774 Beslutet att Styrnäs gamla kyrka fick rivas 
togs i konselj den 1 augusti 1848, men då var rivningen redan genom-
förd och uppförandet av den nya påbörjad.775 

Yt t e r l ä n n ä s ,  Å n g er ma n l a nd  
Ytterlännäs nya kyrka i Ångermanland är ännu ett exempel på en bygg-
nad, som ritades av Åbom men som till största delen uppfördes efter en 
byggmästares ritning.776 Ett första förslag i tung nyklassicism, upprät-
tat av byggmästaren Johan Anton Åkerlund, hade inkommit till ÖIÄ 
för granskning i juni 1845 (bild 178).777 Det visade en långhuskyrka 
med fyra rundbågiga fönster och, som ett ovanligt inslag, halvrunda 
utbyggnader både i öster och i väster, medan tornet – som i sin nedre 
del skulle inrymma sakristian – stod mitt på norra långväggen. Sedd 
från söder skulle byggnaden på så vis bli helt symmetrisk, vilket som 
ovan framhållits var ÖIÄ:s ideal och något som också påtalades i för-

178. Ytterlännäs, 
Ån. Ritning till ny 
kyrka. Byggmästa-
ren J. A. Åkerlund, 
1845. Foto RA. 
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samlingens bifogade skrivelse. Men trots det godkände man inte rit-
ningen vid ÖIÄ utan gav Albert Törnqvist i uppdrag att göra en ny.778 

Den ritning Törnqvist gjorde (bild 179) uppvisade både likheter och 
olikheter med Åkerlunds. Grundplanen var densamma med undantag 
av att den västra, halvrunda utbyggnaden var borta och att tornet med 
sakristian hade flyttats längre österut, enligt Törnqvists memorial för 
att få en mer bekväm kommunikation mellan altaret, predikstolen,  
sakristian och byggnadens övriga delar.779 En annan skillnad var att 
det fanns läktare, med vars hjälp kyrkan enligt en påskrift skulle ge 
plats för 1300 personer. Läktarna markerades utvändigt av ett tegel- 
murat våningsband, ovanför vilket det fanns en rad stora, parvis kopp-
lade rundbågiga fönster, omramade av tegeldekor och under det en 
motsvarande rad mindre fönster. Under taklisten löpte en murad, sick-
sackmönstrad list. Tornet hade tre ljudöppningar, den mittersta högre 
än de andra.

När Törnqvists förslag i oktober 1845 nådde församlingen, mottogs 
det inte med någon större entusiasm. Tornet skulle till exempel bli 
omöjligt att bygga på den plats där Törnqvist placerat det eftersom 
marken sluttade brant nedåt just där. Man protesterade också mot 
långhusets fasad, särskilt de små fönstren nertill som man fann ”för 

179. Ytterlännäs, Ån. 
Ritning till ny kyrka. 
Albert Törnqvist, 
1845. Foto RA.
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ingen del prydlige” och endast 
skulle förorsaka onödiga kostna-
der.780 Läktarna var med anseen-
de till folkmängden alldeles obe-
hövliga och hela förslaget ansågs 
för påkostat överhuvudtaget. 

Först drygt ett år senare, i no-
vember 1846, anlände försam-
lingens protester mot ritningen 
till ÖIÄ, tillsammans med en 
begäran om granskning av ett 
nytt ritningsförslag till en kyr-
ka i Ytterlännäs, vilket liksom 
det första var upprättat av Åker-
lund.781 Detta var dock helt an-
norlunda och visade nu en tra-
ditionell långhuskyrka av typen 
salkyrka med rakt avslutad öst-
vägg och med västtorn. Sakristi-
an låg i en kvadratisk utbyggnad 
i öster, innebärande att endast 
långsidans fyra fönsteraxlar, de 

släta murytorna och frånvaron av fönsteromfattningar återstod från 
hans förra förslag. 

Åbom, som fick överta ärendet, gjorde i februari 1847 en ritning 
som nästan helt utgick från Åkerlunds nya, och visade även den en 
salkyrka med sakristian i en kvadratisk utbyggnad i öster (bild 180).782 
Den enda större förändringen var att antalet fönsteraxlar hade ökats 
från fyra till sex, enligt Åboms memorial för att fyra fönster på en  
50 alnar lång kyrka inte skulle räcka för att ge tillräcklig dager i kyr-
kan. Med fler fönster skulle också de mellan fönstren, ”på intet sätt för-
delaktiga för Byggnadens Exteriör alltför breda och släta murytorna”, 
minskas.783 De rundbågiga fönstren hade fått tegelmurade överliggare, 
som det verkar med inspiration från Törnqvist ritning. 

Ritningen godkändes i konselj den 5 mars 1847. Den accepterades 
nu utan vidare diskussion från församlingens sida men inför uppfö-
randet beslöt sockenstämman, för att fler skulle kunna inrymmas i 
kyrkan, att längden skulle ökas med omkring fem meter och bredden 
ökas i proportion till denna. Antalet sittplatser ökades på så sätt med 
50 platser till 900, vilket innebar att över hälften av sockenborna kun-
de beredas plats.784 

180. Ytterlännäs, 
Ån. Ritning till ny 
kyrka. Åbom, 1847. 
Ej vidimerad kopia. 
Foto RA. 
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Kyrkan uppfördes 1848–54 under ledning av 
samme byggmästare som i Styrnäs, Jacob No-
rin från Norrala. En jämförelse mellan Åboms 
ritning och den färdiga byggnaden ger vid han-
den att Norin hade följt ritningen i stort men 
också tittat på Åkerlunds första förslag och till-
lagt egna detaljer (bild 181). Tandsnittslisterna,  
lisenerna och de breda frontonerna över ingångar-
na på långsidorna härstammar troligen från honom 
själv medan tornets palladianska ljudöppningar 
tycks ha hämtats från L. D. Getings torn till Styr-
näs som Norin mer eller mindre samtidigt arbetade 
med (jfr ovan). Den avslutande dubbellanterninen 
ovanpå tornhuven var dock hans egen. Från Åboms 
ritning var det egentligen bara förslaget till korin-
redning som följdes i sin helhet av den ovan nämnde Olof Hofrén, 
som var verksam även här och som i enlighet med ritningen ställde 
en skärm med tre rundbågade nischer mellan altaret och sakristian. I 
den mittersta och största nischen placerades ett kors med svepning och 
törnekrona medan sidofälten fylldes med bibeltexter och psalmnum-
mer. Men av Åboms inredning i koret återstår i dag nästan ingenting. 
Arrangemanget ändrades första gången redan 1896, då skärmen togs 
bort och altaret flyttades in mot sakristians östra vägg. I stället uppför-
des en ny sakristia vid kyrkans nordöstra hörn.785 1928 borttogs korset 
från altaret och ersattes av en kopia av Thorvaldsens Kristus, 1954 i sin 
tur ersatt av ett nytt kors, vilket än i dag pryder altaret. 

Myc k l e by,  Bo hu s l ä n
Ärendet med den nya kyrkan i Myckleby på Orust i Bohuslän fick 
föredras två gånger i konselj innan det slutligen avgjordes, men då var 
man i Myckleby redan i full färd med bygget – mot fastställd ritning 
dessutom. Den gamla kyrkan från 1300-talet i Myckleby var sedan 
länge för liten; redan 1785 hade det påtalats vid en sockenstämma att 
den var för trång och mörk. 1804 byggdes en läktare, 1833–34 skedde 
en utvidgning men även sistnämnda åtgärd visade sig otillräcklig och 
vid en visitation 1839 underströk biskop Carl Fredrik af Wingård be-
hovet av en ny kyrka.786 Sockenmännen åtog sig att samla in pengar 
för detta ändamål och i juni 1846 ansåg man sig ha tillräckligt för 
att sätta igång. En byggnadskommitté tillsattes och till ÖIÄ avgick 
så småningom en begäran om ritning och kostnadsförslag. Man hade 
mycket precisa önskemål angående kyrkans storlek, den skulle vara  

181. Ytterlännäs, Ån. 
Foto ATA. 
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54 alnar på längden, 25 alnar på bredden och 10 på höjden och tornet 
12 alnar på bredden och 27 på höjden.787 

Den ritning som Åbom gjorde i början av 1847, baserade sig dock 
inte på de ovan angivna måtten utan avsåg en mycket större byggnad 
(bild 182).788 Han hade utgått från församlingens storlek, som vid den 
här tiden uppgick till 2 243 personer, och insett, att om den uppfördes i 
enlighet med vad som önskats, skulle den inte rymma två tredjedelar av 
invånarantalet, som var praxis. Därför hade han ritat en 29 alnar bred 
kyrka och förlängt den utöver de begärda 54 alnarna genom att lägga 
koret i ett 7 ½ alnar långt, 14 alnar brett, halvt åttkantigt utsprång i  
öster.789 Sakristian skulle inrymmas i ett litet rum i långhusets nordöstra  
hörn, motsvarat av ett förvaringsrum i sydöst. Över rummen skulle 

182. Myckleby, 
Bo. Ritning till 
ny kyrka. Åbom, 
1846. Kopia vidi-
merad av Åbom. 
Foto RA.   
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finnas läktare; här återkom således Åbom till den anordning han året 
innan ritat för Hamrånge och tidigare för flera andra kyrkor. – Han 
hade också ändrat tornets proportioner och gjort det 11 alnar brett och 
30 alnar högt, alltså både smalare och högre. 

Av ritningen framgår vidare att kyrkan var tänkt att uppföras av 
gråsten utom tornets övre del, som skulle muras av tegel – den skul-
le alltså inte putsas. Teglet återfinns också i fönsteröppningarnas och 
portalernas perspektivomfattningar samt i frontonerna över portalerna 
och frisen under taklisten. Åbom skriver i memorialet att han försökt 
ge byggnadens yttre en ”stark och allvarlig karaktär” och därför valt 
att ”oförtäckt visa de Gråstens- och Tegelconstructioner hvaraf den är 
sammansatt”.790 

Byggnadskommittén i Myckleby hade emellertid en rad invänd-
ningar mot ritningen när den behandlades vid sockenstämman den 
21 februari 1847, invändningar som vidarebefordrades till ämbetsver-
ket.791 Huvudanmärkningen som man riktade mot Åboms ritning var 
att koret, om den följdes, skulle komma att ligga på lös och osäker 
grund; det skulle hamna utanför kanten av den bergklint, där kyrkan 
skulle stå. Eftersom det inte fanns utrymme att flytta den längre väs-
terut – den angränsande marken tillhörde Otterdala Sörgård, och den 
gamla kyrkan, med sina 38 alnar, redan låg ”väl nära” gårdens marker 
– anhöll församlingen om antingen en ny ritning eller att den gamla 
ändrades så att sakristian kunde inrymmas i en utbyggnad på kyrkans 
norra sida och koret i en ”åttkant” i öster. Man ville heller inte bygga 
övre delen av tornet i tegel, dels för att tegel inte fanns att tillgå, dels 
för att det var ”ovaraktigare”.792 

Med skrivelsen följde ett intyg, signerat Andreas Persson, ”Bygg-
mästare och Entreprenör”, samme byggmästare från Bollebygd i Väs-
tergötland som vi bland annat mött i samband med Äspered (s. 167). 
Han förklarar där att han i augusti sistlidne år utstakat grunden till 
Myckleby nya kyrka och funnit, att om den fastställda ritningen följ-
des och den skulle ”gå fram med rak gavel”, skulle främre hörnen ”stiga 
ut på ostadig botten”, medan hela kyrkan, om hörnen var avsneddade, 
skulle ”vila på fasta berget”.793

Till skrivelsen hörde också en ritning, signerad M. Kjelström (bild 
183).794 Den visade en vitputsad salkyrka med tresidig avslutning i ös-
ter och sakristian i en utbyggnad i nordost. Långhuset skulle ha fyra 
rundbågiga fönsteröppningar (i Åboms ritning var det sex). Tornet 
hade Kjelström försett med en låg huv, krönt av en öppen lanternin. 

ÖIÄ ville dock inte gå med på någon av dessa ändringar. Åboms 
memorial saknas bland handlingarna för den andra konseljen i ären-
det, som hölls i juni 1848, men Michael Anckarsvärd redogör för skä-



 208 å bo ms k y r k o r

len i sitt ämbetsmemorial: Om 
kyrkan uppfördes efter den in-
sända ritningen, skulle den en-
dast rymma 700 personer eller 
knappt en tredjedel av befolk-
ningen.795 För att rymma två 
tredjedelar måste byggnaden 
höjas betydligt och förses med 
två läktarrader över varandra, 
men det var en anordning som 
han inte ville rekommende-
ra, dels för att det var sällsynt 
i landskyrkor, dels för att det 
inte kunde vidtas utan att vål-
la ”missförhållanden i kyrkans 
både yttre och inre”.796 Det 
enda ÖIÄ kunde gå med på var 
att kyrkan förkortades till 54 
alnar genom att korutbyggna-
den togs bort. Sakristian skulle 
däremot, ”för att undvika den 
vanprydliga och onödigt kost-

samma utbyggnaden på norra sidan”, vara kvar på sin plats. Anckar-
svärd tillägger:

Äfven syntes det förvånande och nästan otroligt att en 
socken vid nybyggandet av sin kyrka skulle vara, dels ge-
nom naturhinder och dels genom oöfvervinnerlig brist 
på terrain, inskränkt till en så trångt begränsad plats, att 
antingen nyssnämnda missförhållanden vore oundvik-
liga, eller också kyrkan måste göras otillräcklig för det 
nuvarande och mycket mer för med tiden växande be-
hofvet, helst all utväg saknades för framtida utbyggnad, 
som på många andra orter blifvit genom folkökningen 
nödvändig.797 

En ny ritning av Åbom, där korutbyggnaden tagits bort, avgick nu 
till Myckleby.798 ÖIÄ hade dock börjat misstänkta att byggnadskom-
mittén i Myckleby blivit vilseledd av byggmästare Perssons intyg – 
man anade, att denne helt enkelt ville bygga kyrkan på sitt eget vis 
– och skickade därför vicekommissionslantmätaren Bernt Hansson till  
platsen för att utröna om det verkligen fanns giltiga orsaker till att  

183. Myckleby, Bo. 
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren M. 
Kjelström, 1847. 
Foto RA
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kyrkan måste inskränkas till 54 alnars längd och 26 alnars bredd och 
ha avskurna hörn på gaveln. När lantmätaren kom till platsen den  
14 april 1848, fick han emellertid till sin förvåning se att omkring 
den gamla kyrkan hade grunden för den nya kyrkan redan lagts med 
måtten 54 x 26 alnar och med avskurna hörn i öster! Man hade således 
börjat bygga kyrkan efter Kjelströms ritning, helt emot Kungl. Maj:ts 
beslut.799 

Lantmätaren kunde vidare rapportera att kyrkan skulle komma att 
vila på i dagen liggande berg, utom i sydöstra hörnet, där berget visser-
ligen syntes gå lodrätt ned, men vid undersökning visade sig ”åter möta 
i horisontellt läge på omkring 1 ½ alnars djup”. Enligt rapporten skulle 
det således inte finnas något hinder för att uppföra den nya kyrkan i en-
lighet med den först fastställda ritningen. Möjligen skulle det behövas 
en litet högre grundläggning under det sydöstra hörnet samt en obe-
tydlig sprängning av det lodräta berget för att få grunderna så lagda att 
man inte skulle behöva befara någon rubbning åt ena eller andra hållet.

ÖIÄ tyckte sig nu ha fått belägg för att församlingen hade vilseletts 
av byggmästaren men måste samtidigt konstatera att en ny grund onek-
ligen hade lagts, något som församlingen sorgfälligt hade förtigit när 
man sände in den nya ritningen – den var helt enkelt baserad på en kyrka 
som redan höll på att byggas. Därmed hade, hävdade Anckarsvärd, en 
olaglig handling begåtts, och han anhöll därför om Kungl. Maj:ts be-
fallning om att grunden skulle rivas och Åboms ritning följas till punkt 
och pricka, även i fråga om fönstrens antal och tornets konstruktion. 
Församlingens ansökan om att få följa byggmästarens ritning måste 
enligt Anckarsvärd grunda sig på en hos landförsamlingarna ”vanlig 
önskan att få sin nya kyrka lik någon eller några i grannskapet … på 
ingifvelser af en föga sakkunnig byggmästare”. Han avslutade sin långa 
skrivelse med en begäran att Kungl. Maj:t skulle ålägga sin befallnings-
havande (landshövdingen) i Göteborgs län att skicka någon att hålla 
tillsyn över att byggnadsarbetet utfördes ordentligt, på föreskrivet sätt.  

En dylik tillsyn … skulle säkerligen utöfva ett högst 
gagneligt inflytande på byggnadskonsten i Sveri-
ge och förhindra eller åtminstone försvåra de stötan-
de hugskott och afvikelser från ritningens idé och stil, 
som vid en byggnads utförande alltför ofta insmyga 
sig och sedermera, när verket är färdigt, väcka åskå-
darens förvåning eller förtrytelse, den sednare vanli-
gen riktad mot ritningens författare, ehuru han icke 
har ringaste del i arbetets förfelade verkställighet.800 
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Åbom själv tycks emellertid ganska snart ha dragit sig ur ”striden”. Ett 
andra memorial saknas som sagt, det som finns i konseljakten är för-
fattat av Axel Nyström, som gör en noggrann genomgång av turerna 
i ärendet, vilken sedan Anckarsvärd till stor del baserade sitt ämbets- 
memorial på.801 

Oberörda av hotet om rivning fortsatte man emellertid i Myckleby 
att bygga kyrkan som man ville. När den stod klar på vårvintern 1849, 
tog det dock litet tid innan den kunde godkännas. Först måste försam-
lingen, som påföljd för att man gått emot den fastställda ritningen, låta 
göra en ”dyrbar ritning på kyrkan sådan den blivit utförd”.802 Denna 

184. Myckleby, 
Bo, ”sådan 
hon är byggd”. 
Avritning av Bror 
Malmberg, 1849, 
Foto RA.
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”dyrbara ritning” finns i ÖIÄ:s ritningsarkiv i Riksarkivet och är gjord 
av arkitekten Bror Malmberg.803 Enligt en påskrift på ritningen visar 
den kyrkan ”sådan hon är byggd, emot stadfäst ritning” (bild 184).804 
Kyrkan på Malmbergs ritning, egentligen en avritning, uppvisar stora 
likheter med Kjelströms, tornet är helt gjort efter den och dessutom är 
byggnaden putsad. Långhuset har dock som hos Åbom tre fönster på 
var sida om portalen i stället för Kjelströms två, och det är rakt avslu-
tat i öster – inga avskurna hörn således; man tycks verkligen ha rivit 
upp den redan lagda grunden i öster och gjort om den. Korutsprånget 
är borta, det hade man ju också fått tillstånd till, däremot saknas de 
hörnrum i östra delen för sakristia respektive förrådsrum som fanns på 
Åboms ritning och som man ålagts uppföra. I stället ligger sakristian 
i en utbyggnad i norr. 

Att man i Myckleby gått emot fastställd ritning blev anledningen 
till att ÖIÄ beslöt inkomma till 
Kungl. Maj:t med ”yttrande och 
förslag i afseende å nödvändiga fö-
reskrifter rörande kontrollen och 
tillsynen öfver utförandet af så-
dana byggnadsarbeten, för hvilka 
ritningar blifvit af Kongl. Maj:ts 
nåder prövade och godkända.” 805 
Man beslöt också att hos Kungl. 
Maj:t ansöka om tillstånd för över- 
intendenten att, med biträde av 
en konduktör, ”företa ämbetsresor 
för att på samma gång undersöka 
de befintliga utvägarna för ifråg-
avarande kontroll över byggnads- 
arbeten ...”.806 Först i och med 
1864 års instruktion inrättades 
emellertid en sådan kontroll- 
bestämmelse.807 

Boge n  oc h  Le k va t t n e t , 
Vä r m l a n d
När träkyrkorna i Bogen och i 
Lekvattnet i Gunnarskogs församling i Värmland uppfördes 1850–
53 under ledning av bonden och klockaren Nils Olsson från Västra 
Ämtervik, gjordes inte riktigt lika stora avsteg från ritningarna som i 
Myckleby, men nära nog. Länsbyggmästaren Carl Salin i Värmland, 
som nämnts i samband med Kristinehamn, hade vid 1840-talets mitt 

185. Bogen och 
Lekvattnet, Vr. 
Ritning till ny kyrka. 
Byggmästaren Salin, 
1845. Foto RA
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gjort ritningar till de två kyrkorna, egentligen en enda ritning avsedd 
för båda (bild 185).808 Den visade en salkyrka med rak östavslutning; 
sakristian fanns i en kvadratisk utbyggnad mitt på norra långsidan. 
Altaret, vid östra fönstret innanför en halvrund altarring, omramades 
av en kolonnburen tempelgavel.   

Vid sin granskning gjorde Åbom om Salins ritning till två, något 
olika varandra; här diskuteras Lekvattnet (bild 186).809 Jakob Lind-
blad, som ägnar Lekvattnet en längre undersökning i 470 nya kyrkor, 
framhåller hur Åbom, genom att byta ut de runda formerna i Salins 
ritning mot mer kantiga, tydligare än denne har uttryckt träets bygg-
nadstekniska förutsättningar.810 Det välvda innertakets runda profil 
hos Salin hade till exempel i Åboms ritning bytts mot en trehörnig 
dito, det vill säga ett tredingstak, och kolonnuppställningen kring öst-
ra fönstret tagits bort. I stället hade Åbom, sin vana trogen, i hörnen 
ställt byggnader för sakristia och förråd som en inramning till koret. 

186. Lekvattnet, Vr. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1849. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA.
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Det betyder att det inte längre var frågan om en sal-
kyrka, men när kyrkan byggdes blev slutresultatet 
ändå en sådan (bild 187, bild 188). När Nils Olsson 
byggde kyrkan, följde han nämligen Åboms ritning 
enbart vad gällde sidofasadernas utformning och ar-
betade i övrigt efter Salins salkyrkoplan – dock med 
en liten avvikelse: avslutningen i öster blev tresidig 
i stället för rak som på Salins ritning. Ett alldeles 
eget tillägg av byggmästaren både till Salins och Åboms ritningar var 
ett kraftigt västtorn krönt av en lanternin i stället för den lilla klock-
galgen på Åboms ritning,811 medan de rundbågiga ljudöppningarna i 
lanterninen lika litet som det lilla rundfönstret på tornets västra sida 
hör hemma i en träkyrka överhuvudtaget (jfr s. 123).812  Bogens kyrka 
byggdes enligt samma principer, och liknar därför intill förblandning 
Lekvattnet. – Att båda kyrkorna målades röda var också helt emot 
Åboms intentioner.813

   
I kapitlet har givits prov på flera fall av ganska stora eller till och med 
fullständiga avvikelser från Åboms ritningar, men genom att gå djupt 
in i handlingarna har jag kunnat svara på flera olösta gåtor, som till 
exempel varför Skorpeds nya kyrka byggdes utan nå-
gon som helst överensstämmelse med Åboms ritning 
– den hade helt enkelt skickats tillbaka till ÖIÄ.  Jag 
har också försökt göra mig till tolk för församlingens 
agerande, vilket som i Myckleby från deras sida kun-
de upplevas som helt rättfärdigt och riktigt. I Skor-
ped liksom i Lekvattnet och Bogen hade nog bygg-
mästarnas självkänsla fått vara bestämmande, man 
ville helt enkelt inte rätta sig efter några direktiv från 
”de höga herrarna” i Stockholm. I det sistnämnda exemplet, där rit-
ningen gjorts av Carl Salin, anar man dennes medverkan i kulisserna, 
han verkar ju, som det redogjorts för i samband med Kristinehamn, ha 
haft ett horn i sidan till Åbom (jfr s. 62), så om inte annat gladdes han 
säkert över att kyrkorna byggdes efter hans ritningar, inte efter Åboms. 

Med det lämnar vi alla de ritningar av Åbom som inte följdes för att 
i nästa kapitel få läsa om tre kyrkobyggnader som både ritats av honom 
och som verkligen också uppförts i enlighet med hans intentioner: 
Hamrånge i Gästrikland, Njurunda i Medelpad, Siljansnäs i Dalarna. 

188. Lekvattnet, Vr. 
Interiör. Foto Gustaf 
Reimers, ATA.

187. Lekvattnet, Vr. 
Foto efter vykort, 
ATA.
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Författaren utanför Hamrånge kyrka. Foto Anders Grandien, 2017.
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K A PI T E L 7. 

ÅBOMS TRE STÖRSTA 
OCH MEST  

MONUMENTALA KYRKOR 
– HAMRÅNGE, NJURUNDA 

OCH SILJANSNÄS

In l e d n i n g
Efter min genomgång av det åttiotalet nya kyrkor, i vars tillkomst 
Johan Fredrik Åbom var inblandad på ett eller annat sätt, kvarstod 
det således till slut endast ett fåtal som med säkerhet kunde kallas en 
”Åbomkyrka”. De nio som blev kvar var Kungsbacka i Halland, Nju-
runda i Medelpad, Norsjö i Västerbotten (senare nedbrunnen), Råneå 
i Norrbotten, Siljansnäs i Dalarna, Utö i Stockholms skärgård samt 
Hamra i Dalarna, Hamrånge i Gästrikland och Värsås i Västergöt-
land, de tre sistnämnda uppförda efter en ”motritning” av Åbom. Till 
det kan förmodligen läggas ytterligare några där det inte förekom-
mit någon byggmästarritning men på det hela taget speglar resultatet 
troligen ganska väl hans verksamhet vid ÖIÄ under den undersökta 
tidsperioden.   

Samtliga nio kyrkor figurerar på ett eller annat sätt i texten, men här 
presenteras tre av dem litet närmare, Hamrånge, Njurunda och Siljans- 
näs. Anledningen till att de har valts ut för en särskild presentation är 
bland annat att alla tre kvarstår relativt oförvanskade sedan byggnads-
tiden medan de andra kan ha ändrats ganska väsentligt (Hamra) eller 
brunnit ned (Norsjö). Andra har redan givits en utförlig presentation 
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i texten (Kungsbacka, Råneå, Utö, Värsås). Framför allt är de dock 
valda för att det enbart är i dessa tre, Hamrånge (ritad 1846, byggd 
1848–51), Njurunda (ritad 1854, byggd 1862–63 och Siljansnäs (ritad 
1867, byggd 1869–75), som Åboms kvaliteter som arkitekt verkligen 
har fått komma till sin rätt. De utgör samtidigt hans största kyrko-
byggnader; eftersom beställarna var mycket stora landsförsamlingar 
som krävde stora kyrkor och också hade resurser för det, behövde 
Åbom när han ritade dem inte vara begränsad av de mindre landsorts- 
kyrkornas snävare ekonomiska ramar utan kunde här tillgripa hela sin 
arsenal av arkitektoniskt kunnande. Det innebär också att vi i de här 
tre byggnadsverken kan komma honom närmare och bättre urskilja 
hans skapande förmåga. – Vad som emellertid saknas i min presen-
tation av de tre kyrkorna är Åboms ”egen röst”, som vi mött så ofta 
i de tidigare kapitlen, men det har sin självklara grund i att han inte 
behövde argumentera särskilt mycket för sin sak när det gällde dem. 
Bara i Njurundas fall kom det till en skriftväxling, och en liten sådan, 
mellan honom och församlingen när denna ville bygga kyrkan utan 
läktare. När det gäller Siljansnäs finns det visserligen en del brev till 
Åbom med synpunkter men han har inte gått i svaromål utan nöjt sig 
med att ändra i ritningen om han ansåg att det behövdes. 

Min ursprungliga intention var att ställa upp beskrivningarna av 
de tre kyrkorna på ett likartat sätt för att underlätta jämförelsen mel-
lan de tre, men då deras respektive tillkomsthistorier skiljer sig ganska 
mycket åt och det bevarade källmaterialet dessutom är olika stort, har 
jag i stället valt att ha en jämförande diskussion i slutet av kapitlet.    

H a mr å n g e 
När Hamrånge stod klar i början av 1850-talet efter Åboms ritningar 
var den med sina drygt 1 200 sittplatser Gästriklands största kyrka 

och en av Sveriges största land-
skyrkor.814 Den hade föregåtts 
av en gråstenskyrka från slutet 
av 1200-talet som utvidgats på 
1680-talet men som ändå befun-
nits för liten och mörk vid ärke-
biskop Uno von Troils visitation 
sommaren 1795.815 Förhållandena 
hade inte heller nämnvärt förbätt-
rats vid ärkebiskop Carl Fredrik af 
Wingårds visitation på försomma-
ren 1842, och det var nu man på 
allvar hade börjat tala om en helt 

189. Hamrånge, 
Gä. Foto Gustaf 
Reimers, ATA.
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ny kyrka.816 Ett nybygge hade dis-
kuterats tidigare men frågan hade 
alltid stupat på att församlingen 
var så fästad vid sin gamla kyrka 
och alla skulpturer den rymde, att 
man inte hade kunnat tänka sig att 
låta riva den. Någon ny kyrka skul-
le det förmodligen inte ha blivit 
den här gången heller om inte en 
kyrklig väckelserörelse hade upp-
stått på 1830-talet. Så småningom 
hade också komministern i Ham-
rånge, Johan Erik Fillman, gripits 
av den.817 Han kom att samla stora 
åhörarskaror kring sig och det stod 
snart klart att en ny och större kyr-
ka måste byggas, men inte på den 
gamlas plats utan en bit därifrån 
på det så kallade Prästberget, där 
den skulle ligga vida synlig, som 
”på ett Sions berg”.818 

Som framgår av ett äldre fo-
tografi (bild 189) förverkligades 
drömmen om en kyrka som syntes 
vida omkring. Hamrånge invigdes 
den 16 juli 1854 av kontraktpros-
ten J. R. Hillberg i Ovansjö, assis-
terad av tolv prästmän från andra 
församlingar samt tre som tjänst-
gjorde i Hamrånge. Till sista plats 
var den fylld av åhörare, men den 
som ivrat mest för kyrkobygget, 
komminister Fillman, kunde inte 
närvara. Han hade avlidit bara tre 
veckor före invigningsdagen.819 

Vägen till en färdig kyrka hade 
varit ganska lång. De första rit-
ningarna till Hamrånge hade gjorts redan i början av 1846 av läns-
byggmästaren i Gävleborgs län, stadsbyggmästaren i Gävle, Carl Axel 
Setterberg.820 Denne skulle senare leda uppförandet av kyrkan, dock 
inte efter egna ritningar men väl efter Åboms, vilka visserligen utgick 
från Setterbergs men i så omarbetat skick att Hamrånge tveklöst måste 

190. Hamrånge, Gä. 
Ritning till ny kyrka. 
Setterberg, 1846. 
Foto RA.

191. Hamrånge, Gä.  
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1846. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA. 



 218 å bo ms k y r k o r

räknas som ett självständigt verk av Åbom. Setterberg hade ritat en en-
skeppig långhuskyrka, i exteriören präglad av tung nyklassicism (bild 
190).821 Koret skulle ligga i en halvrund utbyggnad i öster – egentligen 
i söder eftersom kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning. Dolda 
bakom östra väggens kortsidor, på var sida om den med fem fönster 
försedda korutbyggnaden, skulle finnas små kvadratiska rum avsedda 
för sakristia respektive förråd; ingång till rummen skulle ske inifrån 
i koret. Vidare skulle predikstolen på östra väggen på ena sidan om 
koret motsvaras av en så kallad ”herremansläktare” på den andra. 

I Åboms ritning (bild 191), efter vilken kyrkan byggdes, hade den 
tunga nyklassicismen i Setterbergs förslag försvun-
nit.822 Murytorna hade artikulerats: sockeln var 
markerad, mellan fönstren fanns lisener – ett renäs-
sansdrag – medan en rundbågsfris under taklisten 
och små trekantsgavlar över sidoportalerna anknöt 
till medeltidsstilarna (synliga i bild 192). Takfallet 
var lägre än hos Setterberg, tornet högre och antalet 
fönsteraxlar färre, sju i stället för nio, men fönstren 
var å andra sidan avsevärt större; Åbom hade med 
råge villfarit sockenmännens önskan om att den nya 
kyrkan skulle få mera ljus än den gamla.823   

En av de största förändringarna fanns dock i in-
teriören som med hjälp av pelarrader hade gjorts 
treskeppig och fått ett förhöjt mittskepp, enligt me-
morialet för att den skulle få ”en lättare, mer omväx-

lande utformning” och slippa ett ”enformigt, nedtryckt långhus”.824 
I själva verket hade Åbom gjort samma ändring som i ritningen till 
Kristinehamn, som han ritat om till treskeppig året innan. Men med-
an Kristinehamn aldrig byggdes, kom ritningen här till utförande 
och ledde till att Hamrånge blev en av de första kyrkorna som klart 
avvek från den nyklassicistiska normen, vilken bland annat inne- 
burit enskeppiga kyrkorum som det redogjorts för ovan (jfr s. 135 f). 

I stället för ett, med Åboms ord, ”enformigt, nedtryckt långhus”, 
fick nu Hamrånge ett högt och luftigt sådant (bild 193). Detta är dock 
inte bara är det förhöjda mittskeppets förtjänst utan beror också på det 
höga tunnvalvet över långhuset. Tunnvalvet bärs upp av en bred pro-
filerad kornisch som fortsätter in i det välvda koret och omsluter även 
detta, vilket gör att mittskepp och kor bildar en rumslig enhet. I en 
analys av Åboms ritning till Hamrånge i At förse Riket … påpekar Ulla 
Ehrensvärd att J. A. Hawerman i ritningen till Härnösands domkyrka 
från 1841 hade använt sig av en kornisch på samma sätt och förmodar, 
att både han och Åbom stödde sig på Vitruvius, som förordat kor-

192. Hamrånge, Gä. 
Exteriör. Foto förf. 
2017.
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nischen av akustiska skäl.825 Om 
det förhöll sig så får vi aldrig veta 
men resultatet för Hamrånges del 
har i varje fall blivit en omvittnat 
god akustik.826 

Kornischen vilar på tolv ått-
kantiga, kraftiga träkolonner, 
sex på var sida om mittgången. 
Kolonnerna har egyptiska lotus-
kapitäl. Mig veterligt är det enda 
gången Åbom använt lotuskapitäl 
i sin arkitektur men även i övrigt 
är sådana ganska ovanliga. Under sengustaviansk tid försågs en del 
möbler med lotuskapitäl827 och när Oscar I på 1840-talet lät restaurera 
Gustav III:s paviljong i Hagaparken efter ritningar av Georg Theodor 
Chiewitz, byttes de  joniska sandstenskolonnerna på gavelfasaderna 
mot nya av italiensk marmor med lotuskapitäl.828 Inom den kyrkliga 
arkitekturen har jag bara funnit ytterligare en kyrka som har kolonner 
med lotuskapitäl, Hemsö i Ångermanland, som börjat uppföras 1856 
av byggmästaren J. Wassberg efter egna ritningar, men vilka senare 
kompletterades med ritningar av Axel Nyström; lotuskapitälen kan ha 
varit ett tillägg av Nyström.829 

På var sida om det halvrunda koret finns ett stort kvadratiskt rum, 
avsett för sakristian respektive ett förråd. Sådana rum fanns som på-
pekats också på Setterbergs ritning, men medan de där skulle döljas 
bakom östra väggen skjuter de i Hamrånge långt ut i kyrkorummet 
och bildar på så sätt självständiga rumsenheter (bild 194). På sina tak 
hade de ursprungligen, med memorialets formule-
ring, ”stora öppna läktare”,830 det vill säga sådana 
så kallade korläktare som ovan diskuterats (jfr s. 
171), men genom att rummen samtidigt flankerar 
valvöppningen mot koret, bildar de även en passage 
eller övergång mellan kor och långhus vilken leder 
blickarna mot koret.

Det är ett mäktigt kyrkorum som Åbom skapat i 
Hamrånge, och då måste man också ta i beaktande 
att kyrkan kan räknas som ett ungdomsverk efter-
som han inte ens hade fyllt 30 när han ritade den. 
Hamrånge var också den första större kyrka som han 
ritade helt från grunden och vilken också byggdes 
efter hans ritningar. Hade Kristinehamns kyrka bli-
vit byggd, hade den kanske blivit något motsvarande 

193. Hamrånge, Gä. 
Interiör. Foto Martin 
Åhrén, 2017.  

194. Hamrånge, 
Gä. Sakristian med 
läktare. Prediksto-
len, som ursprung-
ligen satt uppe 
på kolonnen ”på 
hörnet” av sakristian 
flyttades vid mitten 
av 1930-talet till en 
kolonn längre ned 
i långhuset. Den 
sänktes också nå-
got. Foto förf. 2017.
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men inte fullt så monumental eftersom motivet med de i kyrkorummet 
utskjutande sakristi- och förrådsrummen inte var fullt utvecklat där. 

Som nämndes ovan var kyrkan emellertid orienterad i nord-syd-
lig riktning vilket innebar att korfönstren vette mot söder. Visserligen 
hade Åbom minskat Setterbergs föreslagna korfönster från fem till 
tre men han hade också samtidigt förstorat dem. Detta, tillsammans 
med söderläget, blev snart ett problem, korfönstren släppte in så rikligt 
med ljus att man tvingades sätta upp en gardin framför det mittersta 
fönstret bakom altaret.831 Den kunde tas bort först när altartavlan, 
som målats av Albert Blombergsson (jfr s. 177), en kopia av Fredrik  
Westins altartavla med motivet Kristi uppståndelse i Kungsholms kyr-
ka i Stockholm, kommit på plats 1869. Då försågs också korfönstren 
med så kallat katedralglas, enfärgat glas med en ojämn yta som bryter 
ljuset på olika sätt.832

Vid mitten av 1930-talet skedde vissa förändringar i Hamrånges 
interiör under ledning av arkitekten Sven Wranér.833 Anledningen var 
bland annat att kyrkan redan då hade börjat upplevas som för stor, 
men den skulle samtidigt elektrifieras.834 Ingången på ena långsidan 
sattes igen, ett fönster togs upp i väggen på dess plats och prediksto-
len, som suttit på kolonnen vid sakristian med ingång inifrån denna, 
flyttades en kolonn längre ned i långhuset; den sänktes också något. 
Antalet sittplatser reducerades från 1200 till 900; den gamla slutna 
bänkinredningen behölls dock. Några av skulpturerna från den gamla 
kyrkan flyttades till korläktarna, som inte längre var i bruk. 

Vid en restaurering i början av 2000-talet återfick interiören den 
blågrå ton den hade från början. Kyrkan används dock numera sällan 
för gudstjänster, man föredrar kapellet på Österhed för sådana. Därför 
är det inte många som idag får uppleva detta monumentala kyrkorum 
som byggdes för att under en lång följd av år varje sön- och helgdag 
fyllas av över tusen församlingsbor.  

Nju r u nd a
I Medelpad, på en höjd ovanför E4 inte långt från Sundsvall och syn-
lig från många håll, står Njurunda rosa och vita kyrka (bild 195).835 
Nere vid motorvägen liger ruinerna av den gamla kyrkan i Njurunda, 
som var från 1200-talet. Några inventarier därifrån visas i en liten 
museiavdelning i den nya kyrkans västparti. 

Invigningen av den nya kyrkan skedde 1864, men redan i augusti 
1854 hade Njurunda församling ansökt hos ÖIÄ om en ritning till 
en ny kyrka. Det enda önskemål man hade var att den skulle byggas 
i ”hufvudsaklig likhet” med den i Åsele, även om ingen hade sett den 
”utan blott hört den omtalas såsom ganska prydlig”.836 Man meddela-
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de också att befolkningsmängden uppgick till 2 111 
personer. 

Möjligen var det för sitt tidigare arbete med Åsele  
som Åbom fick uppdraget att rita kyrkan. I varje fall 
hade han snart en ritning färdig till en byggnad med 
samma plan som Åseles och således ritad som en ba-
silika på samma sätt som den (bild 196, jfr bild 10). 
Njurunda skulle dock inte bli en kopia av Åsele, bland 
annat skulle klockorna inte inrymmas i ett torn som 
där utan hänga i en klockgalge under en takryttare. En 
liknande takryttare finns också på Åboms ritning till den aldrig uppförda  
basilikan i Finnträsk (bild 123). Det finns också andra likheter  
mellan ritningarna till Njurunda och Finnträsk, dock med den skill-
naden att Njurunda, som skulle uppföras av sten, har rundade former 
där träkyrkan i Finnträsk har raka – utom i klerestoriet, där Åbom 
trogen sina principer har ritat kvadratiska fönster eftersom det skulle 
göras av trä. 

Grundplanen återgick däremot närmast på den för Hamrånge 
och därför finner vi även här stora hörnrum för sakristia och förråd  
i öster, dock med den skillnaden 
att de inte som i Hamrånge skulle  
göras som utskjutande byggnader i  
kyrkorummet utan döljas bakom 
en vägg. En annan skillnad var att 
sidoskeppen skulle indelas i två 
våningar av läktare uppburna av 
kolonner, vilka samtidigt skulle 
bära upp mittskeppsväggarna och 
det över mittskeppet förhöjda, 
platta taket.837 

Församlingen godkände vid 
sin granskning ritningen i stort 
men ville flytta läktarna till västra 
gaveln och utesluta kolonnerna.838 
Åbom, som inte ville gå med på 
några ändringar, svarade att om 
läktarna flyttades skulle kyrkan 
inte rymma tillräckligt många 
församlingsbor och togs kolon-
nerna bort skulle hela byggnadens 
bestånd äventyras.839 Det var ar-
gument som församlingen böjde 

195. Njurunda, Me, 
sedd från E4an. Foto 
förf. 2020.

196. Njurunda, Me. 
Ritning till ny kyrka. 
Åbom, 1856. Kopia 
vidimerad av Åbom. 
Foto RA. 
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sig för, och med undantag av några smärre ändringar som diskuteras 
nedan, uppfördes kyrkan 1862–63 efter Åboms ritningar. Till bygg-
mästare hade församlingen helst velat ha den välrenommerade Jacob 
Norin,840 men då denne var sysselsatt på annat håll gick uppdraget till 
den i samband med Hamra nämnde Johan Nordell.841 Han skulle vid 
1880-talets mitt leda uppförandet av ”Lapplands katedral”, den stora 
träkyrkan i Stensele, visserligen efter Fredrik R. Ekbergs ritningar men 
vilka gjorts som en variant i trä av Åboms stenbasilika i Njurunda.842

Vad som ger Njurunda mycket av dess yttre karaktär är den rika, 
strängt symmetriska dekoren, som följer och markerar den arkitekto-
niska uppbyggnaden (bild 197). Bakom putsfasaden döljer sig emeller-
tid flera olika material: tornet är av gråsten liksom långhusets sidoskepp 
och den nedre delen av korutbyggnaden medan det är tegel i fönster- 
och dörromfattningarna. Av ett sockenstämmoprotokoll från augusti 

1859 framgår att man länge tvekat 
mellan tegel och gråsten i byggna-
den, men slutligen bestämt sig för 
gråsten eftersom en del bönder 
redan levererat sten till bygget.843  
Trä har som sagt kommit till an-
vändning i klerestoriet och i den 
halvrunda, något indragna över-
byggnaden på korpartiet.

Tornet, som är indraget i väst-
fasaden, är sammansatt av två 
byggnadskroppar, åtskilda av en 
bred gördellist: en nedre som når 
upp i höjd med långhusets förhöj-

da mittskepp, en övre som innehåller klockorna. På Åboms ritning var 
klockorna som nämnts tänkta att inrymmas i ett rum ovanför porta-
len under långhusets taknock i höjd med mittskeppets fönster, där de 
skulle hänga i en klockgalge. Det hela skulle krönas av en takryttare, 
men när kyrkan byggdes frångicks ritningen för att man ville ha klock-
orna ovanför kyrkans takkam men också ge ”hela Kyrkobyggnaden ett 
wärdigare utseende”.844 I stället för takryttaren uppfördes nu ett torn 
efter ritningar av byggmästaren Nordell.845 Detta uppvisar emellertid 
så stora likheter med framför allt tornet till Bankeryds kyrka, som 
Åbom ritat några år tidigare (bild 12), att det lika gärna kunde ha ritats 
av Åbom själv, och det är möjligt att Nordell haft tillgång till någon 
ritning av denne.846 Grundprincipen, med ett korstak på tornkroppen 
på vilket det står en mångsidig lanternin krönt av en spetsig spira, finns 
visserligen också i Hamrånge men Bankeryd överensstämmer med 

197. Njurunda. 
Exteriör. Foto Henrik 
Sendelach, 2005.
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Njurunda också i ljudgluggarnas 
utformning samt i lanterninen, 
som hos båda är genombruten av 
rundbågade öppningar. Formen 
på de krönande spirorna i de båda 
sistnämnda kyrkorna uppvisar 
också stora likheter. Så även om 
Åbom inte ritat Njurundas torn är 
det i varje fall i hans anda. 

Inne i kyrkan möter en blän-
dande, nästan helvit interiör med 
bara några få förgyllda eller måla-
de detaljer (bild 198). Ljus ström-
mar in genom de kopplade fönstren i klerestorievåningen och genom 
de höga rundbågiga sidoskeppsfönstren, som i sina övre delar skänker 
ljus även åt läktarvåningen. Också från fönstren över portalerna och 
de i gavlarnas frontoner kommer det in ljus. Koret, som ligger fyra 
trappsteg högre än mittskeppet, får ljus av tre höga fönster men ock-
så överljus från den av Nordell tillagda fönsterraden i korets förhöjda 
rundel. Ett annat tillägg av Nordell är kolonnställningarna kring kor-
fönstren.847  

Interiören påminner om Hamrånges men har genom klerestorievå-
ningen ännu mer lätthet och spänst. Mittskeppets elevation, med den 
stora läktarvåningen, och det platta innertaket går ytterst tillbaka på 
den fornkristna basilikan men tycks närmast ha inspirerats av den flo-
rentinska ungrenässansens kyrkorum.848 Som Henrik Cornell påpekar, 
är det troligen hos Filippo Brunelleschi, den främste bland 1400-talets 
italienska arkitekter, som Åbom har hittat förebilden till placeringen 
av arkadbågarna direkt på kolonnerna, liksom också deras listverk och 
det platta taket.849 Det är dock, som Anders Åman framhållit, inte 
frågan om någon historism, riktigare är att tala om ett ”klassicismens 
kyrkorum, utformat enligt de ideal av lätthet och elegans som gällde 
vid 1800-talets mitt”.850 

Som interiören ser ut i dag överensstämmer den i mångt och mycket 
med utseendet vid kyrkans invigning i april 1864, men det har den 
inte alltid gjort; vid en renovering på 1950-talet togs mycket utsmyck-
ning bort och ersattes av en ny. Det var vid renoveringen 1992–93, 
ledd av arkitekten Erik Hallin, som den ursprungliga interiören åter-
skapades, dock med undantag av korfönstren, altaret och dopfunten 
som inte hade sparats.851 Då vitmålades också bänkarna som varit blå 
sedan den förra renoveringen. Återigen kan besökaren överväldigas av 
det ljusa, höga och luftiga kyrkorummet i Njurunda. 

198. Njurunda, 
Interiör. Foto Anders 
Stjernberg. Härnö-
sands stift. 
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Si l j a n s n ä s 
Medan Njurunda är den mest omskrivna av Åboms kyrkor och den 
som alltid brukar framhållas i översikter över svensk konsthistoria och 
liknande,852 har däremot den av honom ritade Siljansnäs kyrka i Da-
larna, som också har stora arkitektoniska kvaliteter, inte uppmärksam-
mats i någon högre grad (bild 7, bild 199). Som det redogjordes för i 
inledningen, har dessutom Siljansnäs under lång tid varit tillskriven en 
annan arkitekt vid ÖIÄ, Ludvig Hawerman eller ibland också dennes 
bror, Johan Adolf Hawerman. 

Siljansnäs skulle bli den sista stora församlingskyrkan som Åbom 
ritade. Till skillnad från både Njurunda och Hamrånge hade den dock 
ingen äldre föregångare eftersom Siljansnäs var en helt ny församling, 
som bildats 1866 genom en utbrytning ur Leksands församling. Orsa-
kerna till bildandet var bland annat att avståndet till sockenkyrkan i 
Leksand var stort och färden över Siljan vissa tider på året kunde vara 

farlig. Inför uppförandet av 
kyrkan bildades en kyrkobygg-
nadskommitté på sju personer 
ledd av nämndemannen Bröms 
Olof Larsson, Leksand. Vid en 
kyrkostämma i februari 1867 
valdes Björk Anders Jonsson, 
Vikarbyn, Rättvik, till bygg-
mästare och drygt en månad se-
nare inkom till ÖIÄ en begäran 
från pastorsämbetet i Leksands 
och Djura församlingar om en 
ritning till en kyrka för Siljans- 
näs. 

Uppdraget gick till Åbom, 
som gjorde en konceptritning som översändes till den nybildade för-
samlingen. Den är nu förkommen men att döma av församlingens och 
byggmästarens kommentarer och den senare fastställda ritningen, vi-
sade den en treskeppig långhuskyrka med en i öster utbyggd, flersidig 
sakristia och ett västtorn krönt av en genombruten lanternin med en 
spira högst upp. Kyrkorummet skulle täckas av ett högt tredingstak 
som skulle bäras av kolonner, vilka samtidigt skulle bära upp läktare. 
Koret skulle skiljas från sakristian av en skärm bakom altaret.

I början av augusti 1867 inkom till ÖIÄ ett svar i form av ett brev 
ställt till Åbom från Bröms Olof Larsson ur byggnadskommittén. Där 
fanns också en skrivelse från byggmästaren Björk Anders Jonsson.853 

199. Siljansnäs, Dr. 
Exteriör. Foto Calle 
Eklund, 2010.
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Bröms Olof Larsson börjar med att be om ursäkt för det långa dröjs-
målet, som bland annat hade berott på byggmästarens ”något aflägsna 
wistelseort” och på den ”oförmodade obenägenhet åtskilliga försam-
lingsbor visat emot förslaget”.854 Främst var det kostnaden man rea-
gerat på och hade försökt minska på olika sätt, bland annat genom 
att ta bort läktarna, även orgelläktaren som man ansåg inte behövdes. 
Man ville heller inte ha de fönsterbågar av järn som föreslagits, utan 
fönsterbågar av trä. Också pelarna, som skulle bära upp de föreslagna 
läktarna, hade diskuterats. Av ritningarna hade man förstått att de 
skulle muras av sten eller tegel, men det ansågs allmänt att de på så 

200. Siljansnäs, 
Dr. Ritning till ny 
kyrka. Åbom, 1868. 
Original. Uppsala 
landsarkiv. 
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sätt skulle bli mindre hållfasta. Vissa av de närvarande hade till och 
med menat att pelarna var ”obehövliga och olämpliga i en kyrka som 
denna”, medan andra ansåg att de skulle behållas men göras i trä, vil-
ket byggmästaren hade hävdat var ”fördelaktigt både för billighet vid 
kyrkans uppförande och för dess säkerhet och utseende”.855

Björk Anders Jonsson inleder i sin tur sin skrivelse med att framhålla  
hur vacker och lätt kyrkan kommer att bli och i ”utförandet icke för 
kostsam”.856 Tornets stil är med kyrkans utseende överensstämmande 
och dess spets vacker, fortsätter han. Dock bör lanterninen inte vara 
genombruten – ”emedan sådant har mång olägenheter med sig sin-
nerligast (sic) för att väta indrives och åstadkommer väta i ny vinkel”,  
– i stället bör öppningarna i tornet sättas igen med glas. I fönstren är 
rutornas indelning för stort tilltagen om vanligt tunt fönsterglas ska an-
vändas, ”emedan kyrkans blifvande belägenhet på en hög och slät plats 
gör densamma starkt utsatt för stormar.” Han tycker också att predik- 
stolen bör flyttas något längre bakåt i kyrkan, och, på grund av att 
”altarrundeln upptar sakristians hela bredd”, att en dörröppning bör 
tas upp till sakristian också utifrån kyrkogården.857 Byggmästaren mo-
tiverar inte sin önskan närmare men troligen var det av samma orsaker 
som i Bergsjö i Hälsingland (se fotnot 684), där man varnat för att om-
rådet innanför altarringen skulle förvandlas till en promenadplats om 
besökarna måste gå innanför altarringen för att komma till sakristian.

Efter att ha tagit del av synpunkterna från Siljansnäs gjor-
de Åbom en ny ritning (bild 200).858 Den visade en långhuskyr-
ka om sju fönsteraxlar med ett utskjutande parti för sakristian i 
öster, format som en halv åttkant med ett högt fönster på var sida 
om en dörröppning: den dörr utifrån till sakristian som bygg- 
mästaren önskat. Utbyggnaden skulle avskiljas invändigt från det öv-

riga kyrkorummet av en skärm 
bakom altaret, som omgavs av 
en halvrund altarring.859 På båda 
sidor om altarringen skulle finnas 
dörrar till sakristian respektive ett 
förrådsrum; också här hade Åbom 
således tagit hänsyn till byggmäs-
tarens synpunkter och sett till att 
dörren till sakristian hamnat ut-
anför altarringen. Läktarna var 
borta utom orgelläktaren. I exte-
riören var lanterninens öppningar 
täckta med glas, som byggmästa-
ren föreslagit. 

201. Siljansnäs, 
Dr. Interiör. Foto E. 
Palmestedt, 2015. 
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Ritningen godkändes vid en konselj 4 juli 1868 och 
bygget igångsattes frampå hösten men på grund av 
att både 1867 och 1868 var svåra missväxtår var 
man i maj 1869 i en ekonomisk knipa; pengarna 
var slut och församlingen tvangs gå till kungs för att 
begära rikskollekt och medel insamlade med hjälp 
av stambok,860 en begäran som villfors och bygget 
kunde fortsätta.861 

Kyrkan invigdes den 2 maj 1875 av kontrakts-
prost Daniel Edward Boethius i Åls församling.  
Under de åtta år som det tagit att göra den färdig, 
hade siljansnäsfolket fått fortsätta att göra sina tids- 
ödande och ofta strapatsrika kyrkfärder till Lek-
sand, så man förstår att glädjen var stor när kyrkan 
äntligen stod klar. Det berättas att många grät av 
glädje när de första gången hörde kyrkklockorna 
ringa samman till högmässa i den nya kyrkan.862 

Som för att markera att församlingsborna inte 
behöver använda sig av sjövägen för att ta sig till 
kyrkan, är Siljansnäs den enda av kyrkorna kring 
Siljan som inte har direkt samband med sjön. I 
stället ligger den vackert placerad uppe på nä-
set en bit från stranden. Exteriört imponerar den 
i dag kanske mest genom sin ansenliga storlek – avsedd för drygt 
1000 platser som den var – men när man kommer in i den är det 
däremot svårt att inte bli påverkad av det höga och luftiga, treskep-
piga kyrkorummet, som överströmmas av ljus från de höga sido- 
fönstren (bild 201). 

Längs mittgången står rader av höga och slanka, åttkantiga träko-
lonner. De bär upp en kornisch liknande den i Hamrånge men i stället 
för att bära upp ett tunnvalv som där, bär den upp ett högt uppdraget 
tredingstak av trä, som ger större rymd. Kornischen omsluter heller 
inte koret som i Hamrånge, vilket innebär att vi här har en tydligare 
uppdelning mellan kor och kyrkorum.

Predikstolen, dekorerad med strama, gotiserande element i vitt och 
guld, drar blickarna till sig med sina svagt buktande former som när-
mar sig nyrokokons (bild 202). Blicken vandrar vidare mot koret, som 
är avskilt från den bakomliggande sakristian av en skärm. Ingången 
till sakristian sker via diskret infattade dörrar med förgyllda dörröver-
stycken i skärmen på var sida om altaret. 

Övergången mellan kor och kyrkorum markeras som i Njurunda 
av en valvbåge men vilken är högre dragen och betydligt djärvare  

202. Siljansnäs, Dr. 
Predikstol. Foto förf. 
2015.
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välvd än där; en mäktig valvbåge som både dominerar och lyfter rum-
met, den binder samman delarna och markerar samtidigt gräns mot 
koret och den bakomliggande, i kontrast till det ljusa kyrkorummet, i 
hemlighetsfullt halvmörker vilande sakristian. 

Jä mf ö r a n de  d i s k u s s ion  
Efter presentationen av de tre kyrkorna kan det vara intressant att jäm-
föra vissa partier i byggnaderna med varandra, bland annat innerta-
ken, vilka råkar vara olika i alla tre, i Hamrånge ett högt tunnvalv, i 
Njurunda ett platt tak (ovanför ett klerestorium) och i Siljansnäs ett 
tredingstak. 

Samma höga tunnvalv som i Hamrånge finns också i Vårvik i Dals-
land, som byggdes 1845 efter Åboms ritningar från 1841 (bild 140).863 
Vårvik blev därmed, jämte Hamrånge, den enda av de av Åbom ritade 

kyrkorna där tunnvalvet verkligen blev byggt. Ett 
sådant förekommer visserligen också i ritningarna 
till Kristinehamn i Värmland (bild 38) och Finn-
träsk i Västerbotten (den andra, bild 127) men som 
nämnts byggdes ingendera kyrkan överhuvudtaget. 
De ritningar som granskades av Åbom innehöll gan-
ska ofta ett tunnvalv, de hörde till nyklassicismens 
formförråd men de var aldrig höga som i hans rit-
ningar, utan flacka, och när han stötte på sådana, 

kritiserade han dem just för att vara för obetydligt välvda, för flacka, 
och föreslog att de skulle höjas (som t.ex. i Raus, Skåne, s. 51). 

För L. D. Getings ritning till Skorped i Ångermanland (bild 170), 
som innehöll just ett sådant flackt tunnvalv, föreslog Åbom dock  
i stället ett platt innertak; ett sådant skulle tillåta en ”mångfaldig deko-
ration”, om så önskades. I andra skrivelser talar han i stället för platta 
om plana tak, vilket är samma sak (jfr s. 133). Men trots de fördelar 
som han framhöll med det plana taket, och som han ibland också hade 
med i sina egna ritningsförslag, bland annat i det till Kalmar slotts nya 
slottskyrka (bild 76, bild 77), var det dock bara i Njurunda som hans 
ritning till ett sådant förverkligades.

I Brunius ritning till Svedala i Skåne fanns visserligen ett platt tak 
(bild 41), men det kritiserades av Åbom för att det skulle göra kyr-
korummet alltför lågt i förhållande till sin bredd. I stället föreslog 
han ett tredingstak eftersom sådana, framhöll han, var särskilt ända-
målsenliga om man ville täcka ett stort rum utan att behöva använda  
pelare (jfr s. 65). Men som nämnts byggdes Svedala inte efter Åboms 
ritning. Det gjorde inte heller Lekvattnet och Bogen där han hade bytt 
ut Salins välvda innertak av trä – som vi har sett en anomali enligt 

203. Bankeryd, 
Sm. Interiör. Kyrkan 
byggdes 1865 efter 
Åboms ritning från 
1845. Foto Paul 
Boberg, 1940. ATA.
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Åbom, valv skulle vara av sten – mot ett tredingstak. Inte heller följdes 
hans förslag till tredingstak i Tvååker. Till slut var det nästan bara i 
några av hans egna kyrkor som de tredingstak han ritat förverkligades, 
förutom i Siljansnäs som nämndes 
ovan också i Råneå (bild 106), 
Hamra (bild 95) och Värsås (jfr 
s. 144). Ett tredingstak fick också 
Torbjörntorp i Östergötland när 
kyrkan uppfördes 1875 efter hans 
ritning från 1868 (bild 63, jfr bild 
207). Det är dock bara i Siljansnäs 
höga och spänstiga tak som Åbom 
helt och fullt har kunnat utnyttja 
tredingstakets möjligheter.   

Även de tre kyrkornas östpar-
tier inbjuder till jämförelser. Där 
finns både likheter och skillnader. 
En likhet är att alla avslutas av en flerhörnig utbyggnad i öster, denna 
disponeras dock olika. I Hamrånge och Njurunda är det koret, med 
altaret längst in mot östra väggen, som är inrymt i det utskjutande 
partiet medan den platsen i Siljansnäs upptas av sakristian, avskild 
från det övriga kyrkorummet av en skärm som når upp till cirka en 
tredjedel av korvalvets höjd.

I Hamrånge skulle koret, genom de flankerande sidobyggnaderna, 
kunna uppfattas som avskilt från den övriga kyrkan, men tack vare 
kornischen, som obruten går från långhusets tunnvalv till korutbygg-
nadens välvda tak, upplevs ändå Hamrånge som ett mer samman- 
hållet kyrkorum än Njurunda och Siljansnäs där utbyggnaden i båda 
fallen avgränsas av en valvbåge. 

I Njurunda vilar valvbågen på kraftigt förkroppade pilastrar. Ett 
liknande arrangemang men i mindre format hade Åbom ritat 1857 
för Bankeryd i Småland (bild 203), där valvbågen vilar på krafti-
ga pilastrar som inramar öppningen till koret, inrymt i en halv-
rund utbyggnad. I Ledberg i Östergötland (bild 
204) och Tingsås i Småland (bild 205), två rak-
slutna salkyrkor som Åbom arbetade med 1845 
respektive 1850, hade han artikulerat väggytan 
genom att låta rummets taklist övergå i ett ar-
rangemang av bågbärande pilastrar, som bildar en 
ram kring en i en nisch infattad, stor målning över  
altaret.864 En liknande omramning finns också kring 

204. Ledberg, Ög.  
Interiör. Kyrkan 
byggdes 1849 efter 
Åboms ritning från 
1845. Foto Einar La-
gerwall, 1977. ATA.

205. Tingsås, Sm. 
Interiör.  Kyrkan 
byggdes 1853 efter 
Åboms ritning från 
1850. Foto O. Lilje-
qvist. ATA.
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koret i Värsås (bild 109 visar Åboms ritning) och i Lön-
neberga i Småland, som Åbom ritade 1860 (bild 206). 

I Siljansnäs däremot går valvbågen, till skillnad 
från i Njurunda och i andra här ovan uppräknade 
kyrkor, obruten från sida till sida i valvöppningen. 
Det gör den också i nyss nämnda Torbjörntorp (bild 
207), som Åbom ritade 1868, året efter att han ri-
tat Siljansnäs. I mångt och mycket framstår i själva 
verket hela koret i Torbjörntorp som en förminskad 

kopia av det i Siljansnäs. Även där finns en hög, mot sakristian av-
skiljande skärm, som täcker nedre delen av valvöppningen. Ovanför 
skärmen syns de övre delarna av sakristians tre fönster som i Siljans-
näs. Släktskapen mellan de två koren är otvetydig särskilt som också 
Torbjörntorps långhus, som ovan påpekades, täcks av ett tredingstak. 

Exemplen visar att Åbom experimenterade med olika typer av kor-
anordningar. Indirekt kom det också att i både Hamrånge, Njurunda 
och Siljansnäs handla om olika former för ljusinsläppen i kyrkobygg-
naden, en alltid aktuell fråga när en ny kyrka skulle byggas. Det var 
ett allmänt krav att kyrkorna skulle vara så ljusa som möjligt och man 
märker, hur han också när det gäller ljuset har provat olika lösningar 
för att tillmötesgå det kravet på bästa sätt. I Hamrånge blev det, som 
vi har sett, till slut för ljust i koret. Den bästa lösningen av de här tre 
kan kanske därför Siljansnäs kyrka anses vara med sakristian i utbygg-

naden, vars höga fönster till hälften skyms bakom en skärm. Genom 
att sakristian bokstavligen är avskärmad från det övriga kyrkorummet 
markeras också att den har en annan funktion. 

     

206. Lönneberga, 
Sm. Interiör.  Kyrkan 
byggdes 1875 efter 
Åboms ritning från 
1869. Foto Ulf Kling-
ström, 2015. 

207. Torbjörntorp, 
Vg. Interiör.  Kyrkan 
byggdes 1872 efter 
Åboms ritning från 
1868. Foto Nasko 
Paunosson, 2010.  
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K A PI T E L 8 

SUMMERING

In l e d n i n g 
Efter min genomgång av Åboms ca 80-talet nybyggnadsärenden vid 
ÖIÄ återstod således som nämnts endast ett tiotal kyrkor som med sä-
kerhet skulle kunna kallas en ”Åbomkyrka”: Hamrånge i Gästrikland, 
Kungsbacka i Halland, Njurunda i Medelpad, Norsjö i Västerbotten 
(nedbrunnen), Råneå i Norrbotten, Hamra och Siljansnäs i Dalarna, 
Utö i Stockholms södra skärgård och Värsås i Västergötland. Det var 
knappast tillräckligt som underlag för en analys av Åbom som kyrko- 
arkitekt – vilket i någon mening hade varit undersökningens ur-
sprungliga mål – så i stället för att fokusera på enbart dessa kyrkor 
kom undersökningen, som det redogjordes för i bokens början, att 
omfatta samtliga cirka 150 kyrkliga om- och nybyggnadsärenden som 
Åbom var inblandad i på ett annat sätt. Utöver att på det sättet få ett 
mycket större underlag för en vidare bedömning av hans insatser på 
det området, har jag samtidigt kunnat göra vissa iakttagelser rörande 
bland annat ärendegången och rutinerna vid ämbetsverket men också 
om hur man där såg på Åbom. Detta behandlas i det första avsnit-
tet av summeringen, medan det andra innehåller några avslutande  
reflexioner om Åbom som kyrkoarkitekt. 

Å bo m o c h  v e r k s a mh et en  v id  Ö v er i n t end en t s - 
ä mbe t e t  –  a r be t s f ör d e l n i ng ,  pr i nc i per  o c h  
s tä l l n i n g s ta g a n d e n
Som nämndes i inledningen var Åboms uppdrag under hans första 
två år vid ämbetsverket ganska få och relativt enkla, som att rita orgel- 
fasader eller att granska ritningar till ombyggnader eller utvidgningar 
uppgjorda av lokala byggmästare. Bara en av de ritningar som han 
sattes att granska under den här tiden avsåg en ny kyrka, Korsberga i  
Södermanland. Det är inte känt hur uppdragen fördelades vid ÖIÄ, 
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men i Åboms fall kan anledningen till att de i början var så få och 
enkla ha varit att han som nämnts tillbringade en stor del av den tiden 
i Karlstad. Det kanske också fanns en policy vid ÖIÄ att ge ”nybör-
jarna” endast lättare ärenden att arbeta med. Att han under den tiden 
ritade en kyrka, Kristinehamn i Värmland, utan att ha en byggmäs-
tarritning att utgå ifrån, tycks närmast ha berott på att han blev till-
frågad direkt av församlingen, det är inte säkert att ÖIÄ annars hade 
givit honom ett sådant ansvarsfullt uppdrag så snart. Som framgår 
av både min genomgång och ritningsförteckningen i slutet av boken 
ökade dock ritningsuppdragen både i antal och svårighetsgrad mycket 
snabbt. Den skicklighet han visat i samband med projekteringen av 
Karlstads sjukhus, som invigdes 1842, kan ha bidragit till ökningen. – 
Det är därför intressant att det, trots alla uppdrag han enligt protokol-
len tilldelades vid ÖIÄ:s sammanträden, är först från och med 1850, 
när han blivit ledamot av Konstakademien och fått  titeln ”Kongl. 
Architekt”, som hans namn finns med på närvarolistan. Något som 
också förändras är att det hädanefter kommer att stå ”Remitterades till 
Kongl. Architekten Åboms handläggning” i protokollen. 

En av anledningarna till att han överhuvudtaget hade så många 
uppdrag vid ÖIÄ, kan utöver hans egna privata eller ekonomiska be-
vekelsegrunder (jfr s. 18) kan ha varit att han visat sig vara lätt att ha 
att göra med, vilket underlättade kontakterna mellan ÖIÄ och bestäl-
larna, i det här fallet församlingarna. Det var viktigt med en god rela-
tion till den församling som ärendet gällde eftersom motsatsen kunde 
innebära långvariga konflikter. Därför var han säkert en tillgång med 
sitt lugna och behärskade sätt som det framträder i memorialerna. Vis-
serligen kunde han, som påpekats, ibland använda litet skarpare orda-
lag, men han hemföll aldrig till användning av invektiv som vissa av 
hans kolleger gjorde. 

I samband med ovan nämnda Kristinehamn kunde vi notera att 
han fått hjälp av några av kollegerna, som kommit med synpunkter på 
hans ritning till kyrkan (jfr s. 60). I själva verket måste flera av Åboms 
ritningar snarare ses som resultatet av ett ”teamwork” än av en enda 
arkitekts arbete, något som både Åsele i Lappland och Råneå i Norr-
botten är exempel på, men också Ullervad i Västergötland, Ytterlännäs 
i Ångermanland med flera andra av de kyrkor som nämns i boken. 
Överhuvudtaget tycks det ha rått en stor öppenhet kolleger emellan 
på ämbetsverket. Man tittade på varandras ritningar, kommenterade 
och i vissa fall kopierade dem utan att det verkar ha väckt anstöt. Att 
en viss ritning gjorts som närmast en kopia av en annan arkitekts rit-
ning togs dock inte alltid till protokollet, vilket är något som försvå-
rat forskningen tillsammans med det faktum, att det inte noterades 
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när en arkitekt inte längre ville befatta sig med ett visst ärende, han 
bara försvinner diskret ur handlingarna kring ärendet. Så var fallet 
till exempel med Myckleby i Bohuslän, där Åbom gjorde den första 
ritningen men där ”debatten” i fortsättningen fördes med uteslutande 
andra aktörer. I andra fall blir någon synlig som fått överta ärendet, 
som i ovan nämnda Råneå, där Hawerman enligt ÖIÄ:s protokoll fick 
överta arbetet med ritningen eftersom Åbom var frånvarande dagen då 
ärendet behandlades. Att det ändå var Åboms ritning som följdes när 
Råneå byggdes är dock inget som framgår av handlingarna, det blir 
tydligt bara genom jämförelser mellan hans ritning och den färdiga 
byggnaden. 

Problemen med att rita byggnader ”på distans” vilket var vad man 
oftast tvingades göra vid ÖIÄ, framgår också tydligt av undersökning-
en. Den ansvarige arkitekten hade mycket sällan varit på platsen där 
kyrkan skulle byggas, ett problem som sattes på sin spets i Myckleby 
i Bohuslän, där Åbom ritade om byggmästarens ritning för att bättre 
anpassa kyrkan till socknens befolkningsmängd men med som resultat 
att den då – enligt samme byggmästare – skulle komma att hamna på 
”osäker grund”. Det hjälpte inte att ÖIÄ den gången verkligen tog i på 
skarpen, skickade dit en inspektör etcetera, Myckleby byggdes precis 
som församlingen velat. Frustrationen hos ÖIÄ är tydlig i skrivelserna 
rörande Myckleby och föranledde en skärpning av rutinerna. 

Ibland hjälpte det dock inte ens att ha varit på platsen och även ha 
företagit undersökningar av marken som Åbom hade gjort i Kristine-
hamn. Där blev slutresultatet en kyrka ritad av Brunius. I ovan nämn-
da Östra Stenby i Östergötland, där Åbom tillbringat en hel vecka 
för att se över möjligheterna att bevara den och i det syftet gjort en 
provgrävning, slutade det med att hela kyrkan revs. Det fanns också 
problemen med ”order” och ”kontraorder”, som i Varnhem, där det av 
Åbom ritade rosfönstret i södra tvärskeppet ännu inte riktigt hunnit 
färdigställas av församlingen när man nåddes av ÖIÄ:s uppmaning att 
det skulle rivas; Åbom hade som nämnts troligen vilseletts av en text 
av Brunius till att tro, att där hade tidigare funnits ett motsvarande 
fönster. I Varnhem fortsattes dock arbetet med rosfönstret; man visste 
att ÖIÄ inget kunde göra för att stoppa det. ÖIÄ var egentligen rätt 
maktlöst när det kom till efterräkningar för de församlingar som inte 
följde de fastställda ritningarna. Man kunde i princip bara som i ovan 
nämnda Myckleby ålägga församlingen att låta göra en ”dyrbar” rit-
ning av kyrkan ”sådan den blev uppförd”. 

Ett annat problem för ÖIÄ var som framhållits i texten tidens brist 
på bildmaterial. Det har tydligt framgått av avsnittet om den nya 
predikstolen i S:t Nikolaikyrkan i Halmstad, men hade förmodligen  
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kunnat hjälpa ÖIÄ även i arbetet med Myckleby och många andra 
ärenden. Till det ska läggas bristen på konstvetenskapliga undersök-
ningar av kyrkornas byggnadshistoria överhuvudtaget. Därför var de 
skrifter i ämnet som författats av Brunius mycket värdefulla, trots att 
det som framgått kunde förekomma ett och annat fel i dem. 

Något som vidare framgår av handlingarna är ÖIÄ:s stora upp-
skattning av Åbom. Visserligen höll man vid ÖIÄ så gott som all-
tid sina arkitekter om ryggen, men det verkar som om Åbom sattes  
särskilt högt, och då i hög grad för sin konstnärliga skicklighet. Man 
lät rama in hans avritning av Varnhem (bild 72) som han hade skänkt 
till ÖIÄ,865 och hans ritning till Sjötofta i Småland prisades för sin 
”omtanke, konstnärsskicklighet och inbördes öfverensstämmelse”  
(jfr s. 130). Men även församlingarna kunde ge erkänsla för skönheten 
i Åboms ritningar, som till exempel i Väring i Västergötland där man 
skrev att ritningen till tornet var ”vacker och väsendtligt bidragande 
till både kyrkans och kyrkotornets prydnad”,866 eller i Förlösa i Små-
land där det i församlingens svarsskrivelse framhölls, att hans ritning 
var ”vacker och med smak och omsorg upprättad” (jfr s. 167). 

Det räckte emellertid inte för församlingen i Förlösa att den var 
vacker, utan man gör i skrivelsen en intressant distinktion mellan det 
vackra i ritningen och det praktiska, och påpekar att den ”i praktiskt 
hänseende” inte helt motsvarade församlingens behov; Åbom hade 
placerat sakristian bakom altaret medan man önskat ha den i en ut-
byggnad i norr, den sedan medeltiden traditionella placeringen. Den-
na åtskillnad är samtidigt ett exempel på något, som löper som en röd 
tråd i min framställning, nämligen skillnaden i synsätt mellan ÖIÄ 
och församlingarna i kyrkobyggnadsfrågor. I sammanhanget kan det 
därför vara viktigt att understryka att de som arbetade vid ÖIÄ först 
och främst var arkitekter, ett till synes banalt faktum men som kan ha 
sin betydelse för förståelsen av de konflikter som ibland kunde blossa 
upp, särskilt i frågan om sakristians placering. Vid ÖIÄ, för vilket 
Åbom var ett språkrör, såg man kyrkobyggnaden som ett ”stycke arki-
tektur” i första hand, som skulle uppföras efter vissa givna regler.  Vid 
den här tiden var symmetri, som ovan framhållits, ett ledord och där-
för var det av största vikt att sakristian inlemmades i korpartiet i öster, 
för att inte sticka ut och störa denna symmetri. Från församlingarnas 
sida märks i skrivelserna däremot en djupt rotad uppfattning om koret 
som ett rum, enbart avsett för liturgiska ändamål, och man kunde 
därför inte förstå varför sakristian, som hade en uteslutande praktisk 
funktion, skulle placeras i där, kyrkans ”heligaste del” som det heter i 
en skrivelse från Bergsjö i Hälsingland (se fotnot 685). Att Åbom i sina 
memorialer kallar sakristiutbyggnaden i norr för en ”störande utväxt”, 
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”vanprydlig” för hela kyrkobyggnaden, måste närmast ha upplevts 
som chockerande för den församling som dristat sig att föreslå en så-
dan plats för sakristian. I detta följde Åbom dock helt och hållet ÖIÄ:s 
riktlinjer, och samma ordalag återkommer också i överintendentens 
skrivelser (Anckarsvärd om Myckleby, s. 208) eller i kollegernas (Wes-
terling om Listerby, s. 162). Som framgår av min undersökning, tycks 
dock ÖIÄ:s och Åboms stränga inställning till sakristians placering ha 
mildrats med tiden. 

Tongångarna i Åboms memorialer är något mildare, men bara nå-
got, i frågan om vikten av att anpassa byggnadens stil efter det material 
den byggdes i. Han tillrättavisar ofta både byggmästaren som gjort 
ritningen och församlingen, som velat ha en kyrka av trä som såg ut 
som en av sten. I samband med Hamra, som ritats som en stenkyr-
ka fast den skulle byggas av trä, åberopade han ”regeln” enligt vilken 
en byggnad till sina former i första hand i möjligaste mån ”bör anty-
da dess ändamål”, med tillägget att dessa former bör bestämmas ”af 
det material hvaraf byggnaden är uppförd” (jfr s. 131). En liknande 
tankegång uttryckte överintendenten Anckarsvärd i sin skrivelse till 
församlingen i Sjötofta som önskat sig en kyrka som fastän byggd av 
trä skulle se ut som en stenkyrka: ” … hvarje byggnad, likasom hvarje 
annat föremål eller företag, bör synas och gälla hvad den i sjelfva ver-
ket är, utan att gifva sig sken af något annat och högre” (jfr s. 130). 
Även i den här frågan kolliderade således ÖIÄ:s uppfattning om god 
arkitektur med hur man i församlingarna såg på sin kyrka, som med 
sitt yttre gärna fick vittna om en rik och välmående församling – även 
om det inte var sant.

Att arkitekturen skulle vara ”sann” har berörts på flera andra ställ-
en i boken, främst i avsnittet ”Intet skall synas vara vad det icke är” 
men också i avsnittet om torn och kupolen till Hedvig Eleonora där 
det i skrivelserna betonades hur viktigt det var att en kupol även var 
en sådan till det inre, annars skulle den i formen visa något som inte 
var sant. Diskussionen om sanning ställdes på sin spets i frågor som 
ovan i Sjötofta, som berörde träarkitekturen. Att schweizerstilen i det 
sammanhanget kunde framhållas som ett ideal är därför intressant. I 
den ovan nämnda artikeln om stilen i Tidskrift för praktisk byggnads-
konst och mekanik (jfr s. 90), hyllas den bland annat för att den tillåter 
att materialet – träet – framträder med ”sanningens städse tilltalande 
prägel”.867 Stilen var ”ärlig”, den redovisade konstruktionen utan att 
dölja materialet. Det var därför Åbom kunde skriva till byggmästaren 
Wallmark i Tvååker ”Att i trä framställa hvalf, eller andra detailer som 
uteslutande höra till stenbyggnader, kan aldrig bli fullt skönt, emedan 
det ej är sant [min kursiv.]” (jfr s. 157).  
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Något som emellertid stått klart vid genomgången av Åboms många 
ärenden är att det efterhand skedde en viss avmattning när det gällde 
hanteringen av granskningsärendena. Man fortsatte inte med samma 
grundliga behandling av varje ärende som i början av hans tjänst- 
göringstid. Det tycks ha gått allt mer rutin i arbetet, ritningarna  
laveras till exempel inte och även kopiorna blir enklare till utförandet 
och ersätts så småningom av blåkopior. Protokollen blir allt knapp-
händigare, titlarna försvinner framför namnen på medarbetarna och 
memorialerna blir allt mer kortfattade. Det gäller också Åboms memo-
rialer, ibland skrev han inte ens något sådant, och hans ritningar, som 
under de första åren var mycket detaljerade och fint laverade, liksom 
även de kopior han gjorde efter dem, reduceras till ganska enkla lin-
jeteckningar (jfr t.ex. bild 19 och bild 192 med bild 154). Vad Åbom, 
som så tydligt i början vid sin anställning och långt fram i tiden hade 
bemödat sig om att göra sina ritningar så vackra som möjligt, tyckte 
om denna utveckling vet vi inte, men hur som helst var den säkert 
nödvändig för att spara tid i ljuset av de ständigt ökande ärendena. 

Å bo m so m ky r k o a r k i t e k t  –  n å g r a  a v s lu t a n d e  
r e f l e k t io ne r  
Som framgår av Åboms första större kyrkliga ritningsuppdrag,  
ritningarna till ombyggnaden av Raus, Skåne (bild 19) och en ny  
kyrka i Korsberga, Småland (bild 21), båda från 1839, hörde han un-
der de första åren vid ÖIÄ stilmässigt hemma i nyklassicismen. Även  
i ritningarna från 1841 till Lösen, Västergötland (bild 132) och Vårvik, 
Dalsland (bild 140) finner vi nyklassicistiska stildrag. Han genomgick 
dock en ganska snabb utveckling mot nyrenässans, vilket som på- 
pekats kommer till synes i ritningen till den aldrig uppförda kyrkan 
i Kristinehamn från 1845 (bild 38) och i den till Hamrånge från året 
därpå (bild 192). I båda hade han lättat upp den tunga nyklassicismen 
genom att göra byggnaderna treskeppiga och artikulera fasaderna med 
hjälp av pilastrar, i interiören med kolonner. 

Redan under Åboms första tid vid ÖIA började dock inslag av medel- 
tidsstil litet sparsamt förekomma i hans kyrkliga arkitektur, första 
gången 1839 då han hade tillade en trappgavel till byggmästarens  
ritning för Önnestad i Skåne (bild 36). Snart började han också, med 
motiveringen att det skulle förläna kyrkan ett ökat mått av värdighet 
och göra den mer prydlig (jfr s. 87), tillfoga rundbågsfriser i ritningar-
na, första gången i den till Ölmevalla i Halland från 1841 (bild 142). 
Hans genom åren tilltagande fördragsamhet även mot spetsbågsstilen 
framgår bland annat av memorialerna. I det han skrev 1854 angående 
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den nya kyrkan i Förlösa i Småland, underströk han som nämnts till 
och med att spetsbågestilen i byggmästarens ritning borde bibehållas 
(jfr s. 88). Utvecklingen är dock särskilt tydlig i de fall där det varit 
möjligt att jämföra en äldre ritning till en kyrka med en yngre, som  
i Torbjörntorp, där hans första ritning från 1854 (bild 62) närmast 
måste beskrivas som nyklassicistisk medan den han gjorde upp 
1868 har tydliga inslag av nygotik (bild 63). Jag har vidare lyft fram  
Frillestad i Skåne, ritad 1866 och byggd 1877, som den mest ”gotiska” 
i Åboms hela produktion, men också framhållit det paradoxala i att 
den är den av hans kyrkor som ser mest ålderdomlig ut fast den var en 
av de sista som byggdes efter hans ritning (bild 65) – som dock gick 
tillbaka på en byggmästares ritning och därför inte kan räknas till 
”Åbomkyrkorna.  

Men även om Åboms tendens att rita allt högre och slankare torn, 
som framgått av flera exempel, förmodligen var påverkad av nygotiken 
förblev han ändå i grund och botten klassicist. Det framgår om inte 
annat av de två sista kyrkoförslag han lade fram, det från 1880 för  
Södra Djurgården i Stockholm (bild 121) och det från 1883 för åker-
brukskolonin Hall i Södermanland (bild 122), båda ritade som ått- 
kantiga centralkyrkor helt i nyklassicismens anda. 

Den ”stil” som Åbom emellertid får sägas ha haft som främsta 
ledstjärna skulle kanske i själva verket kunna inordnas under be-
greppet materialstil, ett begrepp hämtat ur den tyska konsthistoriska  
forskningen och som Anders Åman diskuterar i boken om träkyrkor. 
Materialstil innebär, förklarar Åman, att ”stilen ska vara en konsekvens 
av materialet, att den följer dess möjligheter”.868 Är det inte det Åbom 
hävdar, när han i brevet till Tvååkers byggmästare Wallmark skriver 
att ”Constructionen bestämmes af det material man använder”? Han 
skriver vidare, att välvda tak ska vara av sten, plana eller brutna tak-
ytor av trä (jfr s. 133). Hur viktig frågan var för Åbom framgår av 
att han regelmässigt ritade om alla byggmästarritningar till träkyrkor 
i fall de var i rundbågsstil – eftersom de välvda former som hör till 
stilen inte kunde eller fick utföras i trä – och gjorde dem till byggna-
der med utpräglad träkaraktär, det vill säga med raka – eller möjligen 
spetsiga – överliggare över fönster och portaler, kvadratiska korutbygg-
nader, plana innertak med mera. Den här principen låg till exempel  
bakom Åboms ritning från 1856 till träkyrkan i Hamra i Dalarna (bild 
92), vilken innehåller former som i tidigare litteratur har uppfattats 
som inslag av nygotik, men som troligen hellre skulle kunna föras till 
den ”skandinaviska trästil” som Åbom redogjorde för i samband med 
träbasilikan som han ritade för Finnträsk i Västerbotten (jfr s. 89).  
I samma memorial gör han även till och med en åtskillnad mellan just 
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den ”göthiska” stilen och denna urgamla trästil som bildats på naturlig 
väg av träet självt.  

På samma sätt som denna trästil var lämpligast för träkyrkor var 
rundbågsstilen bäst lämpad för kyrkor av sten eftersom den, som han 
framhåller i det ovan nämnda memorialet för Ragunda i Jämtland, 
erbjöd ett byggnadssätt som, förenat med vårt klimat, var ”särdeles 
passande construktioner af alla detailer, dörr- och fensteromfattning-
ar, lister, ornamenter m.m.” (jfr s. 87). Men även spetsbågsstilen lyf-
tes fram av Åbom såsom varande särskilt lämplig för stenkyrkor med 
tanke på klimatet. Hans olika ritningar till Kungsbacka i Halland är 
ett bra exempel på hur han levde som han lärde, och ritade först, på 
församlingens önskan, en träkyrka med en för träet lämpliga detaljer 
såsom raka överliggare på dörr- och fönsteröppningar, ett kor med tre 
sidor med mera. Sedan, när församlingen fått tillstånd att bygga av 
sten, ritade han en byggnad i en blandning av rundbågs- och spetsbå-
gestil med välvda dörr- och fönsteröppningar och ett polygonalt kor, 
som bättre passade att byggas i sten än det han ritat för träkyrkan (jfr 
s. 124). 

Men medan det i de flesta ärenden som avhandlas i boken finns gott 
om uttalanden från Åboms sida saknas det dock sådana, som ovan 
framhållits, nästan helt när det gäller de tre kyrkor som behandlas i 
kapitel 7, Hamrånge i Hälsingland, Njurunda i Medelpad och Siljans-
näs i Dalarna, utan där får arkitekturen bokstavligen tala för sig själv. 
Vi får därför aldrig veta varför han till exempel valde ett tunnvalv som 
tak i Hamrånge, ett platt tak i form av ett kassettak i Njurunda eller 
ett tredingstak i Siljansnäs. Tanken, att han i de tre kyrkorna fått ut-
trycka det han alltid velat men alltid hindrats av olika omständigheter, 
ligger dock nära till hands. Det gäller främst Hamrånge, som i mångt 
och mycket väckte hans av församlingen försmådda plan till Kristi-
nehamn till liv. Resultatet blev ett högt och monumentalt kyrkorum 
präglat av korpartiets kraftfulla rumsformationer. Genom indelningen 
i tre skepp och väggarnas artikulering med pilastrar och halvkolonner 
i nyrenässansens anda framstår också Hamrånge som en av de första 
svenska kyrkobyggnaderna som bröt med nyklassicismens hegemoni. 

I Njurunda är det Åboms aldrig byggda basilika för Finnträsk i Väs-
terbotten som blivit verklighet, om än i större skala och i sten och inte 
i trä, som den skulle ha byggts i. Samtidigt har Åbom i Njurunda för 
första och enda gången, via Brunelleschis arkitektur, hämtat inspira-
tion från de fornkristna kyrkorna, och skapat ett kyrkorum präglat av 
lätthet och elegans.

  Siljansnäs, den sista av de tre stora församlingskyrkorna som Åbom 
ritade, sammanfattar på många vis hans strävan efter att skapa ljusa 
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och värdiga kyrkorum, egenskaper som han ofta framhöll som viktiga 
i sina memorialer. I Lösen i Blekinge ville han att en ”wacker och hög-
tidlig dager” skulle spridas över koret (jfr s. 164), och det är också så 
man bäst beskriver koret i Siljansnäs, som onekligen vilar i en vacker 
och högtidlig dager innanför det ännu ljusare kyrkorummet, avskilt 
från detta av den höga, djärvt välvda valvbågen. Motivet med en av-
skiljande valvbåge hade Åbom som framgått prövat också i Njurunda 
liksom i flera andra kyrkor, men det är bara i Siljansnäs som valvbågen 
har tillåtits gå obruten från sida till sida i valvöppningen och samtidigt 
dragits upp så högt, vilket bidrar till intrycket av höjd och rymd. 

Vi får hoppas att Åbom fick se åtminstone någon av dessa byggna-
der i färdigt skick, och uppleva den rymd och det ljus han skapat med 
hjälp av endast omsorgsfullt gjorda ritningar i akvarellfärg och tusch. 
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780. Utdrag ur mötesprotokoll från Ytterlännäs sockens kyrkobyggnadskommitté 12 december 

1845, ibid. Jfr Elmén Berg 1997, s. 188.
781. ibid. Ritningen i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, Y 15:4.
782. ibid., Y 15:3
783. Åboms memorial 16 februari 1847, i RA, ED, konseljhandlingar 1847-03-05, nr 12.
784. Elmén Berg 1997, s. 188.
785. Kyrkobyggnader 1760–1860, 4, s. 24, s. 245. 
786. Myckleby kommun … 1957, s.192. af Wingård blev samma år ärkebiskop. 
787. Mycklebys ansökan om ritningar till en ny kyrka, i RA, ED, konseljhandlingar  

1847-05-11, nr 7. 
788. Ritningen i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, M 120:1.
789. I Åboms memorial, 26 januari 1847, i RA, ED, konseljhandlingar 1847-05-11, nr 7, 

står bara att han lämpat ritningen efter församlingens önskemål och den uppgivna 
folkmängden. Ändringarna förklaras närmare i Anckarsvärds ämbetsmemorial, i RA, 
ED, konseljhandlingar 1848-06-27, nr 17.

790. Åboms memorial, 26 januari 1847, i RA, ED, konseljhandlingar 1847-05-11, nr 7.
791. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll, 21 februari 1847, i RA, ED, Konseljhandlingar  

1847-05-11, nr 7. Det tycks som om man i Myckleby hade förutsett en kommande 
konflikt eftersom man samtidigt hade vidtalat riksdagsmannen i bondeståndet, Lars 
Rasmusson, att hos Kungl. Maj:t försöka utverka ett medgivande om ändring i fastställd 
ritning. Myckleby kommun … 1957, s. 195.

792. Skrivelse från byggnadskommittén, inkom 24 februari 1848. RA, ED, konseljhandlingar 
1848-06-27, nr 17.

793. RA, ED, konseljhandlingar 1848-06-27, nr 17. I en bok om Myckleby kommun, utgiven 
1957 av Myckleby hembygds-och fornminnesförening, återges turerna kring kyrkan i 
stora drag, och man undrar där om skrivelsen någonsin nådde Kungl. Maj:t. Myckleby 
kommun ... 1957, s. 196. Det gjorde den och finns bland handlingarna från konseljen  
27 juni 1848, då ärendet slutbehandlades. 

794. RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, M 120:2. Något mer om denne byggmästare, eventuellt 
murmästare Kjelström (Kjellström) har inte stått att finna.  
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795. Anckarsvärds ämbetsmemorial, i RA, ED, konseljhandlingar 1848-06-27, nr 17. Att 
ärendet retat upp ÖIÄ ordentligt framgår av längden på memorialet, det är hela 12 sidor 
långt. 

796. ibid. 
797. ibid.
798. Åboms andra ritning till Myckleby saknas i ÖIÄ:s ritningsarkiv. På hans första 

ritning finns inskriften: ”OBS. Å den till församlingen afsända Renritningen war 
Chorutsprånget på Församlingens önskan utelemnad samt gafvelmuren rät uppförd med 
ett större fönster i densamma.” Ritningen i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, M 120:1.

799. Hanssons redogörelse i RA, ED, konseljhandlingar 1848-06-27, nr 17. Bernt Hansson 
(1803–85) blev vice kommissionslantmätare 1839, ordinarie dito 1849, samma år som 
han utförde uppdraget i Myckleby. Ekstrand 1896–1903, s. 169. 

800. ÖIÄ:s protokoll i RA, ÖIÄ:s huvudarkiv, vol. A I b:3. 1846, 26 januari, ärende 10. 
801. Nyströms memorial i RA, ED, konseljhandlingar 1848-06-27, nr 17.
802.  Myckleby kommun … 1957, s. 196. 
803. Bror Malmberg (1818–77) har bl.a. ritat Stora teatern i Göteborg, Kalmar teater, Torups 

kyrka, Sk, och Hedvig Eleonora folkskola i Stockholm, där han också ledde uppförandet 
av Hedvig Eleonora kyrkas kupol efter Scholanders ritning (se s. 188). 

804. RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, M 120:4.
805. ÖIÄ:s protokoll i RA, ÖIÄ:s huvudarkiv, vol. A I b:4. 1847, 26 januari, ärende 10. Man 

ville på resorna också inhämta upplysningar rörande de ”numera under Öfver Intendents 
Embetets tillsyn ställda Kronans hus och byggnader i landsorten”. ibid. 

806. ibid.
807. Swedlund 1969, s. 43.
808. Salins ritning i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, L 33:1.
809. Åbom ritning i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, L 33:2.
810. Lindblad 2009, s. 198.
811. Åbom ritade klockgalgar också för Njurunda, Me, Tåsjö, Ån, och ett kapell i Tåsjö (se 

fotnot 454), samt för Åsele, La. Ingen av dem utfördes. 
812. Lindblad påpekar att kyrkan därmed fick ett ålderdomligt utseende för att vara från 

mitten av 1800-talet, medan Åboms ritning till densamma gör ett helt modernt intryck. 
ibid., s. 198.

813. Boström 2009, s. 109.
814. Som Jakob Lindblad påpekar, är Hamrånge till ytan i princip lika stor som Johannes 

kyrka i Stockholm. Lindblad 2009, s. 61. 
815. Söderberg 1954, s. 18.
816. ibid., s. 19. 
817. ibid. En av ledarna i väckelserörelsen var byggmästaren Jakob Norin från Norrala. Jfr 

fotnot 762. Fillman grundade 1838 det första församlingsbiblioteket i Hamrånge och 
bildade även en nykterhetsförening. Söderberg 1954, s. 19. 

818. ibid., s. 21. 
819. ibid., s. 10.
820. Setterberg hade även varit med om att välja platsen för kyrkan. ibid., s. 21. Carl Axel 

Setterberg (1812–71) var utbildad vid Konstakademien. 1852 anlitades han för att planera 
Vasa i Finland efter stadsbranden och blev senare länsarkitekt och stadsarkitekt över Vasa. 
Hans stadsplan för Vasa fick stå modell för Umeå efter stadsbranden 1888. Samma år 
Hamrånge började byggas, 1847, fick Setterberg beställning på en ritning till en kyrka i 
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Västland, Up. Efter bakslaget med sin ritning till Hamrånge, tog han nu det säkra för det 
osäkra och kopierade Åboms ritning till sagda kyrka, dock med tillägg av en del detaljer 
och ett annat torn, som inte godkändes av ÖIÄ men ändå byggdes. Ljungström 1982, s. 6.

821. Setterbergs ritning i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, H. 48:1. 
822. Åboms ritning i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, H. 48:2.
823. Söderberg 1954, s. 23.
824. Citerat efter Ehrensvärd 1969, s. 90, som tycks ha haft tillgång till Åboms memorial 

vilket dock saknas i handlingarna från konseljen i ED 1846-07-30, nr 17, då Hamrånge 
behandlades. Enligt Anckarsvärds ämbetsmemorial ska ett sådant ha bifogats. 

825. ibid. 
826. Söderberg 1954, s. 23. Först 1880 fick kyrkan uppvärmning, efter en gåva om 1 000 kr 

av brukspatron Carl David Schinkel på Axmar, då två s.k. Gurneyska ugnar inköptes 
och insattes. De eldades med kol. Genom rörledningar över korläktarna fördes röken till 
rökgångar över valven, sammanförda i en skorsten på vinden. ibid., s. 32.

827. Se t.ex. Sylvén 2003, s. 222.
828. Sjöström 2009, s. 263. De togs troligen ur det förråd av olika huggna arkitekturdetaljer 

som samlats för det stora museiprojektet vid Rosendals slott, som Karl Johan låtit Fredrik 
Blom projektera men som aldrig förverkligades. ibid.

829.  BBR, läst 2020-04-10. 
830. Ehrensvärd 1969, s. 90.
831. ibid.
832. Senare fick de båda sidofönstren i öster också katedralglas. ibid., s. 41. 
833. ibid., s. 52.
834. ibid. 
835. Av Anders Åman kallad ”en av det svenska 1800-talets mest imponerande landskyrkor”. 

Åman 2018, s. 85.
836. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 9 juli 1854 och 24 juni 1855, i RA, ED, 

konseljhandlingar 1856-06-06, nr 10.
837. Kopia i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, kyrkor, N 14:1, originalet i kyrkan.
838. Åboms memorial, 25 maj 1856 i RA, ED, konseljhandlingar 1856-06-06, nr 10.
839. ibid.  
840. Om Norin, se fotnot 762.
841. Om Nordell, se fotnot 496.
842. Åman & Järnfeldt-Carlsson 1999, s. 63. När arbetet med Njurunda inleddes hade 

Nordell just färdigställt Liden, Me, och sockenmännen där erbjöd församlingen att för 
300 rdr få köpa två kranar som använts vid bygget. Man köpte också ett parti ekspik, 
överblivet järn m.m. Björklund 2008, s. 15. Om Stensele, se även Sixtensson & Lidström 
1991, s. 133–135; Grandien 2000, s. 189–192.

843. Sockenstämmoprotokoll 28 augusti 1859, citerat av Cornell & Rappe 1929, s. 32.
844. Höjningen av tornet beslutades vid en sockenstämma 28 april 1861. Citatet efter 

Björklund 2008, s. 17. På Åboms ritning var ett rum i tornet bakom orgeln på 
västläktaren tänkt som ringkammare, där ringkarlarna skulle stå och dra i repen till 
klockorna i klockkammaren ovanför. Men när klockorna kom att placeras högre upp i 
tornet blev rummet i stället förråd och är i dag ett litet museum med bland annat föremål 
från Njurunda gamla kyrka. ibid., s. 144

845. ibid. 
846. Även Åboms Råneå, Nb, har ett liknande torn (bild 15). 
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847. Cornell 1939, s. 236.
848. Cornell 1946, s. 36.
849. Brunelleschis S. Lorenzo och S. Spirito framstår som Åboms direkta förebilder. Också 

i fasaden till Hittebarnshuset (Ospedale degli Innocenti) i Florens vilar arkadbågarna 
direkt på kolonnerna.

850. Åman 2018, s. 85.
851. Stencil i kyrkan, införskaffad 2009. 
852. Se t.ex. Cornell 1946, s. 36, Wahlberg 1986, s. 333–334. 
853. Alla handlingar i RA, ED, konseljhandlingar 1868-07-04, nr 18. Björk Anders Jonsson 

(1815–91) byggde också dalakyrkorna Tyngsjö, Boda och Ore, den sistnämnda efter 
Ludvig Hawermans ritning, och ledde ombyggnaden av Äppelbo, Dr.

854. Brevet till Åbom från Bröms Olof Larsson i RA, ED, konseljhandlingar 1868-07-04, nr 18. 
855. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 23 juni 1867, ibid.
856. Björk Anders Jonssons skrivelse, ibid.
857. ibid.
858. Åboms originalritning finns i Landsarkivet i Uppsala. Kopia i RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv, 

kyrkor, S 43:1. Kopian, men inte originalet, är daterad september 1867. Det tillhörande 
memorialet från 7 oktober 1867 är kortfattat och egentligen bara en bekräftelse 
på att Åbom tagit hänsyn till församlingens önskemål i sin nya ritning. RA, E D, 
konseljhandlingar 1868-07-04, nr 18.

859. På både originalet och kopian är skärmen felaktigt placerad en bit in i sakristiutbyggnad-
en, men det har på kopian rättats till med blyerts. 

860. Se fotnot 494.
861. Regenberg 1981, s. 60–62. 
862. ibid., s. 65.
863. När Vårvik byggdes 1845 frångick byggmästaren Carl Salin ritningen till tornet och satte 

i stället för Åboms låga huv en hög, lyktliknande lanternin högst upp. Kyrkan invigdes 
pingstdagen 1846 av biskop Carl Adolph Agardh i närvaro av bland andra Anders 
Fryxell. Biskopen, som bodde på Baldersnäs, fick ros hela vägen till Vårviks kyrka; det 
fanns ännu ingen allmän väg till kyrkan, utan sjövägen sträckte sig genom bygden. 
Johansson 1980, s. 9.

864. Om denna typ av arrangemang, se Lindblad 2009, s. 105.
865. Se fotnot 405.
866. Se fotnot 693.
867.  Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik, 1852, 8:e och 9:e häftet, s. 149.
868. Åman & Järnfeldt-Carlsson 1999, s. 158.



   å bo ms k y r k o r  279

RITNINGSFÖRTECKNING 

Förteckningen är i huvudsak upprättad med utgångspunkt i Överintendentsämbetets 
arkiv i Riksarkivet, och bygger på uppgifter i Överintendentsämbetets diarier, protokoll 
och ritningssamling. Vidare är upplysningar hämtade från Ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. Förteckningen har kompletterats med uppgifter ur NAD (Nationell 
Arkiv Databas), andra arkiv, Wikipedia samt litteratur, men vilken inte specificerats 
för att inte litteraturlistan skulle bli för lång. Här ska dock nämnas Inventarium över 
svenska orglar, red. Tore Johansson m.fl. (1988–1991), samt Dag Edholm, Orgelbyggare 
i Sverige 1600–1900 och deras verk, Helsingborg 1985, ur vilka större delen av 
uppgifterna om det 60-talet orglar, som Åbom ritade fasader till, har hämtats.  

När inget annat anges finns ritningarna i Överintendentsämbetets ritningsarkiv. 
Ej utfört förslag betecknas med *. 

1838
Toresund, Sö. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1840 av Johan August Josefs-
son, Stockholm. Orgelverket byttes ut 1933, den omdisponerades 1956 men fasaden är 
bevarad.

1839
Bro, Go. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1839 av Sven Petter Pettersson, Visby. 
Orgelverket är ombyggt flera gånger men fasaden är bevarad. 
Korsberga, Sm. Ritning till ny kyrka. Byggd 1855–57 efter delvis egen ritning av läns-
byggmästaren C. R. Palmér. 
Lundby, Vs. Ritning till torn på basis av en ritning av C. R. Palmér. Tornet uppfördes 
1840. 
Nymö, Sk. Ritning till sakristia på basis av ett förslag av byggmästaren S. Österberg, 
som byggde sakristian 1840.
Raus, Sk. Ritning till förändring och tillbyggnad på basis av ritning av byggmästaren 
S. P. Bergh. Den genomfördes 1840–43.
Uråsa, Sm. Ritning till torn på basis av förslag av P. Olsson. Tornet byggdes 1840.

1840
Bredared, Vg. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1844 av Johan Nikolaus 
Söderling. Nuvarande orgelverk är från 1954 men fasaden är bevarad. 
*Bösarp, Sk. Ritning till orgelfasad. 
 Karleby, Vg. Ritning till ny kyrka, på basis av ritning från 1834 av länsbyggmästare 
Petter Georg Selvin. Byggd 1841. 
Visnum, Vr. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1847 av Erik Adolf Setterquist. 
Nuvarande orgelverk från 1913 men fasaden är bevarad. 
Önnestad, Sk. Förslag till utvidgning och ombyggnad. Ombyggnaden gjordes nästan 
helt efter byggmästaren S. Österbergs förslag. 



 280 å bo ms k y r k o r

1841
*Kristinehamn, Vr. Ritning till ny kyrka för Kristinehamns och Varnums församlingar. 
*Lösen, Vg. Ritning till ny kyrka.
Vårvik, Ds. Ritning till ny kyrka. Byggd 1845 av Carl Salin delvis efter egna ritningar.
*Skorped, Jä. Ritning till ny kyrka. 
Skorped, Jä. Ritning till ny kyrka. Byggd 1842–43 av J. D. Geting till stora delar efter 
eget förslag.
*Ölmevalla, Ha. Ritning till ny kyrka. 

1842
Dingtuna, Vs. Ritning till ombyggnad på basis av ett förslag av C.R. Palmér, som 
utförde ombyggnaden 1842. 
Mo, Hs. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1846 av Lars Niclas Nordqvist i Alfta. 
Orgelverket byttes ut 1922–23 och 1973 men fasaden är bevarad. 
Munktorp, Vs. Ritning till lanternin. 
Östra Hoby, Sk (tid. Hovby). Ritning till förändring och tillbyggnad. 1849–50 
tillbyggdes norra och södra sidoskeppen efter Åboms ritning.

1843
Vä, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1844 av Erik Henrik Lysell. En ny 
orgel byggdes 1890 och 1923, den senare med ny fasad. 

1844
*Bergsjö, Hs. Ritning till ombyggnad efter brand.
*Lackalänga, Sk. Ritning till utvidgning och klocktorn.
Listerby, Bl. Ritning till förändring och tillbyggnad.
Rättvik, Dr. Ritning till predikstol. Uppsatt 1845, nedtagen 1913.
Sanne, Bo. Ritning till ny kyrka på basis av ett förslag av byggmästaren Leonard 
Björkfeldt, Göteborg, som byggde kyrkan 1845–47. 
Snöstorp, Ha. Ritning till påbyggnad av torn, byggt efter Åboms ritning. Kyrkan revs 
senare för att ge plats åt en ny kyrka, byggd 1880–82 efter E. Langlets ritning. 
Södra Åkarp, Sk. Ritning till altare, predikstol och dopfunt. Åtminstone predikstolen 
tillverkades. Ny kyrka 1887–88; inget kvar av inredningen från den gamla kyrkan. 
Tving, Bl. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes av Andreas Åbergh i Hjortsberga 
och installerades 1847. Den är ombyggd flera gånger men fasaden är bevarad. 
*Ullervad, Vg. Ritning till ny kyrka. 
Östra Kärrstorp, Sk. Ritning till utvidgning utifrån ett förslag av Theodor Edberg vid 
ÖIÄ. Den genomfördes 1846. 

1845
*Halmstad, S:t Nikolai kyrka. Ritning till ny predikstol.
Hovmantorp, Sm. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1862 av Johannes  
Holmqvist, Härlöv, Sk. Ny orgel från 1955 men fasaden är bevarad. 
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*Kristinehamn, Vr. Ritning till kyrka för Kristinehamns och Varnums församlingar. 
Ledberg, Ög. Ritning till ny kyrka baserad på ritning av byggmästaren Abraham 
Nyström.
Mörrum, Bl. Ritning till tornbyggnad samt utvidgning, omarbetning av J. W. Gerss 
ritning från 1840. Ombyggnaden skedde 1845–47. 
Norsjö, Vb. Ritning till ny kyrka. Uppförd 1845–50. Nedbrunnen 1912.
*Svedala, Sk. Ritning till ny kyrka efter Brunius.
Tived, Vg. Ritning till ny kyrka, ritad på basis av byggmästarritning. Byggdes 1847  
av Anders Pettersson från Värsås. 

1846
Fristad, Vg. Ritning till ny kyrka för Fristads och Gingri församlingar. När bygg- 
mästaren Peter Pettersson byggde kyrkan 1850 var det helt efter hans egna ritningar.
Hamrånge, Gä. Ritning till ny kyrka.
Hille, Gä. Ritningar till läktare i den gamla kyrkan i Hille, som revs i samband med 
att den nya byggdes 1857. 
*Hälsingtuna, Hs. Ritning till tornbyggnad.
Högsjö, Ån. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1847 av J. G. Ek, orgelverket 
ersattes 1909 men fasaden är bevarad. 
*Högsjö, Ån. Ritning till altaruppställning. 
Mörrum, Bl. Ritning till predikstol. Tillverkades 1846 av en snickare Palm från  
Småland. I bruk.
Ragunda, Jä. Ritning till ny kyrka på basis av ett förslag av byggmästaren F. G.  
Lindstein. Byggd 1846–47.
Norge. Ritning till ”3:ne norrska kyrkor”. Betalt av norska regeringen 150 rdr.  
Kassaboken, maj 1846. Kyrkorna ej identifierade. 
Skorped, Jä. Ritning till predikstol. Utförd 1846 av N. O. Nylén. I bruk. 
Åsele, La. Ritning till ny kyrka. Bearbetning av C. G: Blom Carlssons ritning.  
Byggd 1847–52, nedbrunnen 1934. 

1847
Enånger, Hs. Ritning till ny kyrka. Byggd 1847–52  med ganska stora avvikelser från 
Åboms ritning.
Myckleby, Bo. Ritning till ny kyrka. Byggd 1847–49 med stora avvikelser från Åboms 
ritning. 
*Styrnäs, Ån. Ritning till ny kyrka. Byggd 1848–50 av J. D. Geting efter egen ritning.
Ytterlännäs, Ån. Ritning till ny kyrka. Kyrkan uppfördes 1848–54 av Jacob Norin 
från Norrala efter delvis egen ritning.
*Floda, Sö. Ritning till om- och nybyggnad. 
Harbo, Vs. Ritning till altardekoration, predikstol och orgelläktare. Samtliga föremål 
tillverkades men bara predikstolen blev kvar efter restaureringen1892. I bruk till 1952. 
Skivarp, Sk. Ritning till utvidgning av kyrkan utifrån ett förslag av byggmästaren M. 
Cederholm. Tillbyggnad av korsarmar vid 1850-talets mitt efter Åboms ritning. 
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*Tollarp, Sk (nu Västra Vram). Ritning till utvidgning av den medeltida kyrkan på 
basis av ett förslag av Brunius. Nuv. kyrka invigd 1869 efter E. Zettervalls ritning. 

1848
Altuna, Up. Ritning till ny kyrka. Kyrkan byggdes 1850.
Ausås, Sk. Ritning till ny kyrka. Byggd 1857–58 av A. J. Hallberg delvis efter egen 
ritning. 
*Floda, Sö. Ritning till om- och nybyggnad. 
Nårunga och Ljur, Vg. Ritning till ny kyrka. Byggd 1850–51 av F. Sundler delvis efter 
egen ritning.
Södra Möckleby, Öl. Ritning till ny kyrka, på basis av ritning av P. Isberg, som  
byggde kyrkan 1850–51. 
Tjörnarp, Sk. Ritning till förändring, på basis av en ritning av S. Österberg. Blev dock 
ett nybygge. Invigd 1864. 
*Tåsjö, Ån. Ritning till ny kapellbyggnad.
*Tåsjö, Ån. Ritning till ny kyrkobyggnad.
Utö, Sö. Ritning till ny kyrka. 

1849
Bogen och Lekvattnet, Vr. Ritningar till nya kyrkor. Uppförda 1850–53 under  
ledning av Nils Olsson från Västra Ämtervik delvis efter Carl Salins ritningar. 
Bonderup, Sk. Ritningar till förändring och tornbyggnad. Tornet byggdes 1850. 
Börstil, Up. Ritningar till förändring. Torn.
Hammenhög, Sk. Förändringsritning till predikstol. På församlingens önskan har 
Åbom tillagt ett tak till den av Hawerman ritade predikstolen.  
Norrtälje, Up. Ritning till torn. 
Tvååker, Ha. Ritning till ny kyrka.
Växjö domkyrka. Ritning till predikstol. Tillverkad av Olof Hoffman. Uppsattes 
1865, nedtogs 1957.

1850
*Kungsbacka, Ha. Ritning till ny kyrka av trä.
 Sjötofta, Vg. Ritning till ny kyrka. Till största delen byggd efter byggmästaren  
Johannes Petterssons egen ritning.
Tingsås, Ög. Ritning till ny kyrka. Byggd 1853 efter Åboms modifierade ritningar 
efter Sven Nilsson i Säljeryd och Hovmanstorp, Östra Torsås.  
Tvååker, Ha. Ritning till ny kyrka.
Varnhem, Vg. Klosterkyrkan. Avmätning och ritning för restaurering. 
Varnhem, Vg. Ritning till nya fönster. 

1851
*Kungsbacka, Ha. Ritning till ny kyrka av sten.
*Finnträsk, Vb. Ritning till kapellbyggnad. 
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Stockholm, Jakobs kyrka. Ritning till gravkor. SSA. 
*Östra Stenby, Ög. Ritning till ombyggnad.

1852
*Krokstad, Bo. Ritning till torn. Tornet byggdes 1863 efter ritningar av Adrian  
Peterson men vilka helt utgick från Åboms. 
Stoby, Sk. Ritning till nytt torn. Tornet uppfördes 1854. 
Torp, Bo. Ritning till tornbyggnad. Gamla kyrkan revs 1868 då den nya byggdes; 
oklart om tornet någonsin byggdes. 
Åsenhöga, Ög. Ritning till ny kyrka baserad på ritningar av Peter Pettersson  
i Tå i Sandhult. Byggd 1856–57.

1853
Bro, Vs. Ritningar till tornbyggnad. Klockvåning, som uppfördes 1853. 
Bjällerup, Sk. Altardekoration. Även ritning till korskrank.
*Finnträsk, Vb. Ritning till ny kyrka.
Ljustorp, Me. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1859 av Åkerman & Lund.  
Nytt orgelverk 1955, byggdes ut 1958 men fasaden är bevarad. 
Råneå, Nb. Ritning till ny kyrka.
Sventorp, Vg. Ritning till torn och reparation efter en brand. Kyrkan byggdes av A. 
Pettersson från Värsås. 
*Ullervad, Vg. Ritning till ny kyrka.
Åker, Sm. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1854 av J. N. Söderling.  
Orgelverket byttes ut 1937 men fasaden är bevarad. 
*Östra Stenby, Ög. Ritning till ombyggnad.

1854
*Finnträsk, Vb. Ritning till ny kyrka.
Fuxerna, Vg. Ritning till torn och tillbyggnad baserad på en ritning av murmästare 
och slussmekanicus Petter Wallström. 
Förlösa, Sm. Ritning till ny kyrka. Byggd 1855–59 efter Åboms modifierade ritningar 
av byggmästaren Nordström (Norström) från Kalmar. 
Gunnarskog, Vr. Ritning till torn.
Järnskog, Vr. Ritning till ny lanternin i tornet. Byggd samma år. 
Lekåsa, Vg. Ritning till ny kyrka. 
Redslared, Vg. Ritning till torn och tillbyggnad. Kyrkan förlängdes 1858 åt väster av 
byggmästaren Andreas Persson, som också uppförde tornet.
Runsten, Öl. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1857 av N. P. Pettersson.  
Orgelverket byttes ut 1935 men fasaden är bevarad. 
*Sigtuna, Mariakyrkan. Ritningar till reparation enl. ÖIÄ:s protokoll.  
Skrea, Ha. Ritning till ny kyrka.
*Torbjörntorp och Friggeråker, Vg. Ritning till ny kyrka.
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1855
Dalköpinge, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1856 av S. Fogelberg.  
Ny orgel från 1952. 
Gillberga, Sö. Ritning till tornöverbyggnad.  
Grevie, Sk. Ritningar till förändring och tillbyggnad.
*Herrestad, Bo. Ritning till ny altardekoration. 
*Kungsbacka, Ha. Ritning till ny kyrka.
Salem, Sö. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1855 av A.W. Lindgren. Orgelverket 
byttes ut 1944, men fasaden är bevarad. 
Styrsö, Vg. Ritning till orgelfasad. Byggd 1856 vid Söderlings verkstad i Göteborg.  
Ny orgel från 1917. 
Värsås, Vg. Ritning till ny kyrka.
Östra Stenby, Ög. ”Ritning till torn och tillbyggnad”. 

1856  
*Bankeryd, Sm. Ritning till ny kyrka. 
*Beateberg, Vg. Ritning till ny kyrka.
Enånger, Hs. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1857 av Daniel Björkstrand, 
Alfta. Efter kyrkans brand 1879 gjordes en ny orgel 1880. 
*Floda, Sö. Två alternativprojekt till ny kyrka. Ritningarna i ULA.
Gumlösa, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1857 av Johan Magnus  
Blomqvist. Efter kyrkans brand 1904 gjordes en ny orgel 1906. 
Köping, Öl. Ritning till altaruppställning. Utförd 1851. P g a rasrisk revs hela kyrkan 
utom tornet revs 1953 och en ny uppfördes efter ritningar av Ä. Noreen. 
Lit, Jä. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes av Johan Gustaf Ek 1856.  
Nytt orgelverk 1962 med bevarad fasad.
*Löt, Up. Ritning till ombyggnad av gaveln.
Morup, Ha. Ritning till predikstol. Utförd 1856 av Carl Nilsson i Ullared. I bruk.
Ninne-Kleva och Sil, Vg. Byggd 1863−1870.
Njurunda, Me. Ritning till ny kyrkobyggnad.  

1857  
Bankeryd, Sm. Ritningar till ny kyrka. 
Arbrå, Hs. Ritning till altardekoration. Ritningen följdes när koret iordningställdes. 
Hamra, Dr. Ritningar till ny kyrka. Byggd 1870−71. 
Hamra, Dr. Ritningar till stängsel runt begravningsplatsen. 
*Kullerstad, Ög. Ritning till torn. 
Lösen, Vg. Ritning till ny kyrka.
Nysätra, Vb. Ritning till orgelfasad. Ny orgel och orgelfasad efter ritningar av Åbom. 
Utbytt 1892 eller 1904.
Reslöv, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1859 av Sven Fogelberg, Lund.  
Den ersattes 1909 med bevarad fasad. Ny orgel från 1965.  
Skarstad och Hällum, Vg. Ritning till ny kyrka. 
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1858
Gillberga, Sö. Ritning till nytt kor och sakristia. 
Mönsterås, Sm. Ritning till orgelfasad. Utförd 1858, orgeln ombyggd flera gånger men 
fasaden är bevarad. 
*Stockholm, Hedvig Eleonora kyrka. Förslagsritning till torn. SSA.
*Öttum, Vg. Ritning till ny kyrka.

1859  
Esarp, Sk. Ritning till utvidgning.  
*Huddinge, Sö. Ritning till kyrktorn. 
Hölö, Sö. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1860 av Anders Wilhelm Lundgren. 
Ny orgel från 1985 med bevarad fasad. Hölö kyrkoarkiv i SSA.
Jäder, Vs. Ritning till takstolar över sakristian och Oxenstiernska gravkoret. 
Lönneberga, Sm. Ritning till ny kyrka. Byggd 1868–70 av J. Granqvist nästan helt 
efter egen ritning.
*Sigtuna, Mariakyrkan. Ritning till torn enligt Åboms memorial i konseljhandlingar-
na från 1859-11-04, nr 2. Inga ritningar i ÖIÄ:s ritningsarkiv. 
Stockholm, Storkyrkan. Reparation av Kungsstolarna. Ritning i kyrkans arkiv. 
Stockholm, Storkyrkan. Ritning till väggfast skåp ”innefattande dörr till Sacristian”.  
Kyrkans arkiv.
Väring, Vg. Ritning till nytt torn.
Äspered, Vg. Ritning till ny kyrka. Byggd 1861 av A. Persson från Bollebygd nästan 
helt efter egen ritning.

1860
Backa, Bo. Ritning till ny kyrka på basis av en ritning av Anders Johansson från 
Slättaryd i Sandhult, som byggde kyrkan 1864−65. 
Förlösa, Sm. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1867 av O. Hultqvist, Förlösa. 
Ersattes 1955 av en ny orgel med ny fasad. 
*Hangelösa, Vg. Ritning till ny kyrka, baserad på ritning troligen av byggmästaren 
Hallander, som senare byggde kyrkan. Den godkändes men omarbetades senare av 
Gustaf Dahl. 
Lindesberg, Vs. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1871 av E. A. Setterquist som 
ersättning för den gamla som förstörts i stadsbranden 1869.  Nytt orgelverk från 1971 
med bevarad fasad.
Norrköping, Hedvigs kyrka. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1861 av Per 
Larsson Åkerman. Trots renoveringar och nytt orgelverk är fasaden bevarad.
Tvååker, Ha. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1860 av J. Ahlstrand i Istorp. 
Den byggdes ut och ökades 1924 och 1962–63 men fasaden är bevarad. 
Önum, Vg. Ritning till ny kyrka för Vara och Önums församlingar. Invigd 1864 som 
Varnums kyrka, heter sedan 1920 Önums kyrka.
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1861 
Fjärestad, Sk. Ritning till ny kyrka. Renritning av ritning av A. Haf.  
Fliseryd, Sm. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggd 1862 av Per Larsson Åkerman, 
orgelverket utbytt 1959 med bevarad fasad. 
*Kungsbacka, Ha. Ritning till ny kyrka av trä.
Lilla Malma, Sö. Ritning till orgelfasad. Tillkom 1861. Ny orgel 1957.
Norra Sandby, Sk. Ritning till ny kyrka, baserad på byggmästarritning med endast få 
ändringar. Byggd 1864. 
Stora Harrie, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1862 av Jöns Lundahl och 
Knud Olsen, den ombyggdes 1897 men fasaden är bevarad. 
Strängnäs, domkyrkan. Ritning till ”Ornerad trävägg jemte fenster och dörr bakom 
Orgelwerket”.
*Tärna, Up. Ritning till torn.
*Vedby, Sk. Ritning till kyrka. Kyrkan byggdes 1865–67 efter en ritning av byggmäs-
taren A. J. Hallberg. 
Vollsjö, Sk. Ritning till utvidgning och tornbyggnad. Nytt torn och korsarmar åt norr 
och söder tillkom på 1860-talet efter Åboms ritning. 

1862
Högerud, Vr. Ritning till ny kyrka. Byggd 1866–67. 
*Stockholm, Jakobs kyrka. ”Ritning till förändring af Avant Corpsen och Frontespicen”.
*Kungsbacka, Ha. Alternativt förslag till torn.
Ludgo, Sö. Ritning till orgelfasad, ULA. Orgeln byggdes 1863 av Per Larsson  
Åkerman, ombyggd 1886. Ny orgel från 1948 men fasaden är bevarad. 
*Lästringe, Sö. Ritning till torn.  
Norrbyås, Nä. Ritningar till altaruppsats, altarring, predikstol och öppna bänkar. 
Utfördes på 1880-talet. 1951–53 byttes de öppna bänkarna ut mot slutna. 
*Umeå, stadsförsamling. Ritning till orgelfasad. 
Västra Kärrstorp, Sk. Ritning till utvidgning och restaurering. 

1863  
Gistad, Ög. Ritningar till altaruppställning, predikstol och orgelfasad. Utfört 1863–
63 i samband med att den nya kyrkan byggdes. Samtliga föremål ännu i bruk.
Göteborg, S:t Josef. Ritning till kapell för katolska församlingen. Modifierad efter 
ritning av A. Heres. Även ritning till påbyggnad av tredje våning på tvåvåningsbyggnad 
bredvid. Kapellet uppfördes 1864, revs på 1960-talet. 
*Huddinge, Sö. Ritning till altardekoration. 
*Kalmar, domkyrkan. Ritning till gravkapell. Byggt efter en ritning av Teodor 
Anckarsvärd. 
*Kungsbacka, Ha. Ritning till ny kyrka av trä. 
Tottarp, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1868 av Jöns Lundahl, Malmö. 
Den nuvarande orgeln är från 1973 men fasaden är bevarad.  
Össjö, Sk. Ritning till tornpåbyggnad.
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Össjö, Sk. ”Ritning till utvidgning och påbyggnad af Össjö kyrka”, odaterad och 
osignerad ritning i LLA. Troligen Åbom. Omfattande restaurering av kyrkan 1865.      

1864
Falun, Dr. Ritning till tornöverbyggnad.
*Floda, Sö. Ritning till om- och nybyggnad.
Kungsbacka, Ha. Ritning till ny kyrka av trä. Kyrkan byggdes 1864–65.
Mårdaklev, Vg. Ritning till ny kyrka på basis av ett förslag av byggmästaren  
A. Johansson i Angerdshestra. Byggd 1874–75.  
*Skara, domkyrkan. Ritning till ombyggnad.
Skredsvik, Bo. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1865 av J.N. & C. Söderling. 
Efter flera ombyggningar är fasaden ännu bevarad. 
Tingsås, Sm. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1864 av Frans Andersson,  
Stockholm. Nytt orgelverk 1930 och 1970 men fasaden är bevarad.
Västra Nöbbelöv, Sk. Ritning till ny altardekoration. Vid utförandet insattes en  
målning av Gustaf Brusewitz i ramen. I bruk. 
Västra Nöbbelöv, Sk. Ritning till ny predikstol. Utförd, i bruk. 
Österfärnebo, Gä. Ritning till altardekoration. Utfördes 1865. I bruk. 
Öttum, Vg. Ritning till ny kyrka, baserad på en ritning av byggmästaren  
F. D. Bergström. Kyrkan byggdes 1871–72 av Johannes Larsson från Varola. 

1865
*Bredåkra, Bl. Ritning till ny kyrka. 
Ekeby, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1865 av Sven Fogelberg, Lund.  
Ombyggd 1922, nuvarande orgel från 1950.
Göteryd, Sm. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1865 av F. Andersson,  
Stockholm. Nytt orgelverk 1958 men fasaden är bevarad. 
Kungsbacka, Ha. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1866 av J. N. Söderling. 
Nytt orgelverk 1967 men fasaden är bevarad. 
Stockholm, Adolf Fredriks kyrka. Ritning till utvidgning av orgelläktaren. 
Skövde, stadskyrkan. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1865. Den skänktes 
1951 till Metodistkyrkan i Göteborg.  
Sandby, Öl. Ritning till ny kyrka, baserad på ritning av byggmästaren Peter Isberg. 
Byggd 1860 av Isberg. 
Sandby, Öl. Ritning till altardekoration. 
Ullervad, Ög. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes av Åkerman & Lund 1866.  
Den har renoverats 1925 och 1964 men fasaden är bevarad. 
Vreta klosters kyrka, Ög. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1865 av Per Larsson 
Åkerman, Stockholm. Den ersattes 1917. 

1866
Frillestad, Sk. Ritning till ny kyrka baserad på en byggmästarritning. Byggd 1877.  
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Nyköping, Alla Helgona kyrka. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1867 av 
Åkerman & Lund. Den står ännu oförändrad. 
Ottarp, Sk. Ritning till utvidgning och förändring. Genomfördes 1867.  
Smedstorp, Sk. Ritning till ny kyrka. Renritning av insänd ritning. Kyrkan uppfördes 
1867–68. 

1867 
Kyrkheddinge, Sk. Ritning till torn. Nytt torn byggdes 1869. 
*Siljansnäs, Dr. Ritning till ny kyrka. ULA. 
*Skara, domkyrkan. Ritning till ombyggnad.
Ängelholm, Sk. Ritning till tillbyggnad och reparation, baserad på ett förslag av  
byggmästaren C. T. Ljungberg. Genomfördes 1868. 
Ängelholm, Sk. Ritning till tornbyggnad. Som ovan.   

1868
Fänneslunda-Grovare, Vg. Ritning till gemensam kyrka för Fänneslunda och  
Grovare, på basis av en numera förkommen byggmästarritning. Byggd 1874.
Garde, Go. Ritning till restauration. Ritningen gjord efter en byggmästarritning,  
efter vilken kyrkan restaurerades. 
Siljansnäs, Dr. Ritning till ny kyrka. 
Torbjörntorp och Friggeråker, Vg. Ritning till ny kyrka på basis av en ritning av 
byggmästaren F. D. Bergström. Uppförd 1870–71 av P. A. Hallander.
Stångby, Sk. Ritning till ombyggnad och nytt torn. Genomförd 1869–70. 
Visby, domkyrkan. Ritning till reparation av koret enligt ÖIÄ:s protokoll.  
Inga ritningar i ÖIÄ:s arkiv. 

1869 
Eljaröd, Sk. Ritning till förändring. Nytt torn och sakristia byggdes 1870.
Torbjörntorp och Friggeråker, Vg. Ritning till predikstol. 
Torbjörntorp och Friggeråker, Vg. Ritning till altardekoration och sakristivägg. 

1870
Agunnaryd, Sm. Ritning till ny kyrka. Kyrkan byggdes 1874 efter Åboms något  
förändrade ritning.
Lyngby, Sk. Ritning till ombyggnad. Ny kyrka byggd 1882.
Åryd, Bl. Ritning till ny kyrka. Omritning av byggmästaren F. D. Bergströms ritning.

1871 
Fänneslunda-Grovare, Vg. Ritning till orgelläktare. 
Fänneslunda-Grovare, Vg. Ritning till altare och predikstol. 
Grevbäck, Vg. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes av Bröderna Söderling i  
Göteborg. Nuvarande orgel är från 1930 med en fasad som tillkom efter 1945. 
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Rya, Sk. Ritning till ny kyrka baserad på A. J. Hallbergs ritning. Denne byggde  
kyrkan 1875. Åbom ändrade endast på altarpredikstolen.
Södra Rörum, Sk. Ritning till ny kyrka, bearbetad version av ritning av A. Silvander 
efter vilken kyrkan uppfördes. 
Vibyggerå, Ån. Ritning till ny kyrka. Byggd 1871–74. Kyrkan eldhärjades 1916 efter 
ett åsknedslag och återuppfördes 1917–19 men med sakristian i norr och inte som  
tidigare öster om koret. 
Ås, Öl. Ritning till tamburer framför västra och södra ingången. Uppförda 1871. 
Ängelholm, Sk. Ritning till orgelfasad. Byggd 1873 av Anders Victor Lundahl, 
Malmö. Ny orgel 1959 med ny fasad.

1872
*Botkyrka, Sö. Ritningar till altarprydnad. 
Hangelösa, Vg. Nya ritningar till ny kyrka, med ändringar av Gustaf Dahl. Byggd av 
P. A. Hallander 1873. 
Förlösa, Sm. Ritning till torn. Tornet byggdes 1874. 
Fole, Go. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1873 av Åkerman & Lund. Oförändrad. 
Larv, Vg. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1872 av Johan Nicolaus Söderling. 
Ny orgel från 1967 men fasaden är bevarad. 
Mellösa, Sö. Ritning till torn. Tornet byggdes 1874. 
Njurunda, Me. Orgelfasad. Nuvarande orgel invigdes 1971 med bevarad fasad.
Norrtälje, Up. Ritning till orgelfasad, orgelläktare och predikstol. 
Södra Ny, Vr. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1872 av Erik Adolf Setterquist, 
Örebro. Ny orgel 1961 med återanvändande av den gamla fasaden. 

1873
Agunnaryd, Sm. Ritning till läktare över tamburerna. Utförda, bevarade. 
Dalhem, Go. Ritning till orgelfasad och läktare. Orgeln byggdes 1875 av Åkerman & 
Lund, renoverades 1985 men fasaden är bevarad. 
*Hasslö, Bl. Ritning till ny kyrka (enl. ÖIÄ:s protokoll, 2 juni 1873) samt ritning 
till kyrkoherdeboställe. Nuvarande kyrka byggd 1889 efter ritningar av Hjalmar 
Thedenius. 
Kärda, Sm. Ritning till ny kyrkobyggnad.  
*Nyköping, S:t Nicolai. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1873 av Åkerman & 
Lund med återanvändning av fasaden från 1773 års orgel, byggd av J. N. Cahman. 
Roma, Go. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1873 av Åkerman & Lund. 
Renoverad 1990 med bevarad fasad. 
Torshälla, Sö. 1. ”Ritning öfver Takstolar”. 2. ”Ritning till de nya murade 
Torngaflarna, Spirorna, Taklisterna m.m.” 3. ”Arbetsritning till Ny Altarrring”.”4. 
Ritning till nytt tak och Tornöfverbyggnad samt div. orneringar efter branden den  
14 juli 1873.”  Ritningarna i ULA. 
Örja, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1875 av Anders Victor Lundahl,  
Malmö. Ny orgel från 1938 med bevarad fasad. När kyrkan avkristnades på  
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1990-talet nedtogs orgeln. Fasaden restaurerades och används sedan 2012 på den  
nya orgeln i Torekovs kyrka.
Ösmö, Sö. Ritning till orgelfasad. Byggd 1873 av Erik Adolf Setterquist. I bruk. 

1874
Torshälla, Sö. ”Ritning å Klockstolar”. Ritningen i ULA.
Väddö, Up. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1874 av Åkerman & Lund.  
Nytt orgelverk från 1948 men fasaden är bevarad. 

1875
Häglinge, Sk. Ritning till ny kyrka. Ny kyrka invigd 1877 efter Åboms ritning,  
baserad på en ritning av byggmästaren Peder Christian Sörensen i Lund. Tidigare 
ritningar av Zettervall förkastades såsom varande för dyra av församlingen. 
Lövestad, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1875 av Anders Victor Lundahl, 
Malmö. Ersatt 1932. 
*Kalmar, domkyrkan. Förslag till nya läktare.
Skeby, Vg. Ritning till förändrad inredning. 
Torhamn, Bl. Ritning till ny kyrka baserad på byggmästarritning. Byggd 1885 av 
byggmästaren Carl Johnsson med ganska stora avvikelser från Åboms ritning.         

1876
Bollnäs, Hs. Ritningar till orgelfasad och orgelläktare. Orgeln byggdes 1878 av  
Erik Adolf Setterquist & Son. Nuvarande orgel från 1981 men fasaden är bevarad. 
*Bälaryd, Sm. Ritning till predikstol. 
*Hall, Sö. Ritning till kyrka för Åkerbrukskolonin Hall. 
*Hjälmseryd, Sm. ”Ritning till förändrad inredning”. 
*Kalmar, domkyrkan. Förslag till nya läktare. 
Skee, Bo. Ritning till orgelfasad. Orgeln har byggts om ett antal gånger men Åboms 
fasad finns kvar.   
Svalöv, Sk. Ritning till ny kyrka, helt efter byggmästarritning. Ny kyrka invigd 1878.
*Västerstad, Sk. Ritning till ny kyrka. Ny kyrka byggd 1877–78 efter ritningar av  
Peter Christian Sörensen. 
Äspinge, Sk. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1876 av Carl August Johansson, 
Hovmantorp. Ny orgel 1963. Nuvarande orgel från 1979 har 1963 års fasad.    

1877
*Eksjö, Sm. Förslag till grekisk korskyrka. 
Foss, Bo. Ritning till påbyggnad av tornet. Utfördes 1878. 
Huddinge, Sö. Ritning till kyrktorn. 
*Katrinebergs kapell, Hs. Ritning till ny kyrka. P g a ekonomiska problem byggdes 
kapellet först 1892 efter nya ritningar av Fritz Eckert. 
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Stockholm, Storkyrkan. Ritning till ornerad glasvägg. Kyrkans arkiv.

1878
Eksjö, Sm. Ritning till långhuskyrka respektive latinsk korskyrka. Byggd efter den 
senare 1887–89.
Kinna, Vg. Ritning till ny kyrka. Renritning av insänd ritning. Byggd efter ritningar 
av A. W. Nordien och Sven Larsson. Byggmästare var Anders Larson. 
Kärda, Sm. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1878 av Carl Elfström, Ljungby. 
Den renoverades 1969 med bevarad fasad. 
Östra Fågelvik, Vr. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1878, nytt orgelverk från 
1976 med bevarad fasad.
Näs, Vg. Ritning till ny kyrka. Byggd 1882–83 av byggmästaren J. Ljungberg i Vättak. 
Tornet återstår från en medeltida kyrka. 
Rone, Go. Ritning till orgelfasad. Orgeln byggdes 1878 av Åkerman & Lund. 
Renoverades 1988 med bevarad fasad.      

1879
Brämhult, Vg. Ritningar altarprydnad och förändring.  
Erikstad, Ds. Ritning till altardekoration. 
Erikstad, Ds. Ritning till predikstol. GLA. 
Karlshamn, Bl. Karl Gustafs kyrka. Fasad och sektion. 
Kinna, Vg. Ritning till predikstol. 
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Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817–1900) har på grund av sin  
stora produktion blivit kallad ”Sveriges flitigaste arkitekt”. Han är  
upphovsman till en rad kända byggnader såväl i Stockholm som i  
andra svenska städer och samhällen. Under sin drygt fyrtioåriga  
tjänstgöring vid Överintendentsämbetet hade han också många  
kyrkobyggnadsärenden på sitt bord. Inga Lena Ångström Grandien  
har för varje sådant ärende granskat ritningar och handlingar i de- 
partementsarkiv vid Riksarkivet och ger i denna bok en unik inblick 
i ärendegång, argumentation mellan församlingar och myndighet, 
byggmästare och Åbom, och i vad mån hans ritningar förverkligades 
i kyrkobyggnaden. I boken undersöks också bland annat tidens krav  
på ”sann arkitektur” och synen på förhållandet mellan material och 
form. Den är rikt illustrerad med flera originalritningar av Åbom.

Föreliggande volym i serien Arcus sacri, AUU, är ett viktigt bidrag till 
kunskapen om 1800-talets arkitektur- och kyrkobyggnadshistoria.

Inga Lena Ångström Grandien (f. 1952) är docent i konstvetenskap. 
Hon har varit verksam vid Stockholms universitet och vid Högskolan  
Dalarna i Falun och arbetar för närvarande på en monografi om Johan 
Fredrik Åbom.
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