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Abstract 

The overall purpose of this study is to try gather more understanding about the concept and 
term chapel in Värmland during the middle ages. According to the perspective of landscapes 
and the chapels surroundings this study tries to reach the overall purpuse through archaeological 
investigations, reported findings and sites, old map material, geology characteristics and names 
of places and sites compared to Mats Anglerts division of independet chapels in three groups. 
First, the non serviced chapels called Capelle non curare. Second, colonisation chapels, located 
in border areas maintained from an adjacent parish. And third, parish chapels reduced to an 
annex parish when two parishes merged. The conclusion of this study is that most of the 
investigated chapels probably at some point worked as a colonisation chapel or a parish church, 
often located in border areas. But also that the chronological aspect is crucial and that the 
chapels might have had several functions simultaniously. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Nordens första kapell ses i samband med kristendomens etablering. Kunskapen om dessa 

byggnader är begränsad eftersom få kapellbyggnader är bevarade från medeltid. Kapellen utgör 

också ett begränsat forskningsområde. En orsak till det svaga källäget är oklarheter vad 

begreppet kapell inneburit för medeltida förhållanden, varför det är svårt att skilja begreppet 

kapell från kyrka (Anglert 1984:11). Kapell förekom i direkt anslutning till kyrkor eller andra 

världsliga byggnader, men även som fristående kapell vilka ofta uppfattas haft liturgiska 

begränsningar kring dop- eller begravningsrätt (Andersson et al Granlund 1963:246). Kapell 

utgör ingen egen kategori utifrån riksantikvarieämbetets lista över lämningstyper utan ingår i 

lämningstypen kyrka/kapell (Riksantikvarieämbetet 2014:44). I Värmland är fyra medeltida 

kapellplatser inrapporterade i FMIS. Tre är belägna i landskapets sydvästra del i eller intill 

Långseruds socken, strax norr om Säffle (fig.1). Det fjärde ska ha legat i norr, ett par mil norr 

om Torsby vid Vitsand. Koncentration av kyrkor/kapell i området runt Långserud har betraktats 

som ovanlig för värmländska förhållanden (Helmersson:1995; Svensson 1998). 

 Olika tolkningar till de värmländska kapellens förekomst och funktion har framförts. Ofta 

har dessa kopplats till pilgrimsvandringar mot Nidaros (Ernvik 1955; Nisbeth 1962; Lagerlöf 

1985), betraktats som enskilda gårdskapell (Nisbeth 1992; Roeck- Hansen 2006), eller som 

enheter som speglat en tidigare form av sockenetablering (Lindskog 1962; Nilsson 1992; Rosell 

1992). Kapellen kunde under medeltid utgöra olika typer av kyrkobyggnader vars betydelse 

varierat med geografiska skillnader, rumsliga sammanhang, regionala och lokala traditioner. 

Det har också visat sig vara svårt att skilja kyrkor från kapell arkeologiskt. Kapellens placering 

i landskapet och rumsliga sammanhang är av betydelse för att söka göra en åtskillnad mellan 

olika typer av fristående kapell. De fristående kapellen kan enligt arkeologen Mats Anglert 

indelas i tre grupper där obetjänade kapell utanför sockensystemet kallade Capelle non curate 

utgör en grupp. Den andra gruppen är kolonisationskapellen som ingått i en tidigmedeltida 

expansion av marginaljordar, betjänad av en tillrest präst. Den tredje gruppen rör sockenkapell 

som tillkommit genom sammanslagning av två socknar (Anglert 1984:11–14). Detta arbete 

försöker därför utifrån Anglerts indelning av fristående kapell närma sig frågan om kapellens 

funktion omkring Långseruds socken med hjälp av landskapsanalyser via lämningslandskap, 

historiska kartor, geografiska förutsättningar och ortsnamn för att nå en större insikt i vad 

begreppet ”kapell” kan ha betytt för medeltida värmländska förhållanden.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra till förståelsen av vad det medeltida begreppet kapell kan 

ha inneburit för värmländska förhållanden utifrån Anglerts indelning av fristående kapell. För 

att försöka besvara syftet kommer studien utgå från tre medeltida kapellplatser med fokus på 

området kring Långseruds socken i Värmland via följande frågeställningar: 

 

– Vad kännetecknar kapellplatserna Ämmeskog, Åstenskog och Lönnskog vid en jämförelse 

utifrån lämningslandskap, historiska kartor, geografiska förutsättningar och ortsnamn? 

– Vilken eller vilka funktioner kan kapellen i Ämmeskog, Åstenskog och Lönnskog ha haft 

under medeltiden? 

1.3 Avgränsningar 

För att besvara syftet avgränsas arbetet tematiskt till platsbestämda och fristående kapellplatser 

som uppträder under medeltid enligt FMIS och som ingår i lämningstypen kyrka/kapell i 

Riksantikvarieämbetets applikation Fornsök. Avgränsningen är en brist då hänsyn till andra 

platser där kapell förekommer i samband med lämningstypen plats med tradition kunnat ge fler 

relevanta perspektiv till syftet.  

Geografiskt avgränsas arbetet till Värmland med betoning på landskapets sydvästra del då 

Figur 1:Topografisk karta, Platser för lämningstypen Kyrka/kapell under medeltid som benämnts kapell i 
sydvästra Värmland, från söder till norr, Ämmeskog (RAÄ Svanskog 47:2), Åstenskog (Långserud 19:1), Lönnskog 
(Långserud 7:2), blå gränser visar sockengränser. Rosa/lila gränsen visar medeltida landskapsgränsen mellan 
Dalsland och Värmland. Sockenkyrkorna i Svanskog och Långserud anses ha en medeltida föregångare på 
samma plats. Källa: Riksantikvarieämbetets Fornsök 
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kapellplatserna i huvudsak uppträder omkring Gillbergs härad. Till Gillbergs härad räknas 

Ämmeskogs, Åstenskogs och Lönnskogs kapell (fig.1).  

 Genom syftet och den tematiska avgränsningen följer att berörda socknar och nämnda 

kapellplatsers omedelbara närområde kommer ges den huvudsakliga uppmärksamheten. Den 

tidsmässiga avgränsningen för medeltid berör främst perioden 1050–1520. 

1.4 Teori och metod 

Ofta uppges kapellen haft begränsade funktioner och rättigheter jämfört med sockenkyrkan 

eller syftat till att fylla en särskild sakral funktion. Begreppet kapell har ingen entydig referens 

i medeltidens språkbruk och dess medeltida innebörd beskrivs av Mats Anglert som oklar. Även 

i övriga Norden är kapellbegreppet vagt. Medeltida kapell kan handla om många olika 

kyrkobyggnader som ofta inte anses ha samma status som en sockenkyrka (Anglert 1984:11–

14). Kronologiska skillnader är sällan en förklaring till medeltidens inkonsekventa terminologi, 

varför Anglert ser betydelsen av att studera kapell i sitt lokala sammanhang där geografiska 

skillnader, regionala och lokala traditioner tillsammans kan bidra till att skapa förståelse för 

begreppsanvändningen på de platser där de uppträder (Anglert 1984:13–15). 

 Studien berör historisk arkeologi som metodiskt beaktar skriftliga källor i relation till 

materiella uttryck med särskild hänsyn till landskapet och dess aktörer. Det ses i utvecklingen 

av utmarksarkeologin som försöker nå förståelse av landskap, där skriftligt källmaterial bidrar 

till insikt för de materiella uttryckens kontextuella sammanhang (Hållans- Stenholm 2014:5–

9). Metoden är tvärvetenskaplig och kan tillsammans med landskapsperspektivet vara 

betydelsefull för att nå fler tolkningsmöjligheter av medeltida lämningar och samhällen. En 

mera sammansatt bild av historiska landskap kan ges när olika källmaterial som historiska 

kartor och jordeböcker kombineras med kvartärgeologiska analyser, fornlämningsbilder och 

ortnamn (Hållans- Stenholm 2014:16–21). 

 Ordet landskap kan ges flera innebörder. Ulf Sporrong menar att en definition av landskap 

kan utgöra en helhet mellan naturgivna och kulturpåverkade faktorer. Naturlandskapet liknar 

Sporrong vid ett ”spelbräde” där geologisk uppbyggnad och naturförhållanden skapar regler för 

sociala och ekonomiska behov. Kulturlandskapet kan visa förändringsprocesser för människors 

näringsfång. Regionala särdrag kan ha både natur- och kulturbetingade orsaker. Även kartors 

symbolspråk kan bidra till att skildra sociala, ekonomiska och kulturella förändringsprocesser 

(Sporrong 1994:295ff). Gustaf Svedjemo ser hur en rumslig dimension skapar större 

meningsbärande sammanhang. Kartanalyser och rumslig dokumentation berikar 

tolkningsmöjligheterna för att bättre förstå hur landskap har förändrats över tid (Svedjemo 

2010:1f). 

 Detta arbete tar avstamp från historisk arkeologi och en tvärvetenskaplig ansats där 

historiska källor och tidigare forskning ses i relation till en rumslig analys av de värmländska 

kapellplatserna Ämmeskog, Åstenskog och Lönnskog för att bättre förstå lokalernas 

sammanhang i anslutning till syftet. Frågeställningarna kring kapellplatser mot underlag av 

arkeologiska undersökningar, fornlämningslandskapet, historiska kartor, geologiska 

förutsättningar och ortnamn utifrån historiska källor försöker täcka in olika perspektiv av 

rumslig analys utifrån Anglerts, Hållans- Stenholm, Sporrongs och Svedjemos resonemang. 

Detta är ett försök till en ny infallsvinkel i förhållande till tidigare forskning genom att analysera 

kapellen omkring Långseruds socken ur ett historiskt arkeologiskt- och landskapsperspektiv. 

 En komparativ analys mellan kapellplatserna kommer göras och ställas mot indelningen av 

fristående kapell utifrån Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (KHLNM) och Anglerts 

vidareutveckling av dessa i tre grupper. Enligt KHLNM kan fristående kapell ha uppförts av 

olika skäl mot särskilda platser eller funktioner. Fristående kapell kunde även vara filial och 

annexkyrkor som betjänades från en moderkyrka men kunde också fungera som marknads-, 



 

8 
 

kust-, votiv- och helgonkapell. Ibland har de två senare kommit att fungera som vallfartskapell 

(Andersson et al Granlund 1963; Anglert 1984). Anglert har i sin tur delat in de fristående 

kapellen i tre grupper där Capelle non curate är kapell där ingen präst tjänstgör. 

Kolonisationskapell som växt fram i nyodlings eller marginalbygder är en annan grupp och den 

tredje gruppen rör sockenkapell som tillkommit genom sammanslagning av två socknar 

(Anglert 1984:14). Arbetets frågeställningar som syftar till att öka förståelsen för kapellens 

rumsliga sammanhang är tillsammans med tidigare forskning tänkt att ställas mot Anglerts 

indelning av de fristående kapellen för att bättre förstå vad begreppet kapell kan ha haft för 

betydelser under värmländsk medeltid. 

1.5 Källkritik och källmaterial 

Medeltida kapell innebär källkritiska utmaningar med ofta svaga källägen och det mångtydiga 

begrepp kapell innebär, vilket Anglert framhåller (Anglert 1984:11). I Värmland förekommer 

få historiska källor. Förutom skattejordboken från 1503 har endast 460 dokument påträffats före 

1521, av vilka 50 kan knytas till 1200–1300-talen (Svensson 1998:49). Annika Björklund har 

sammanställt en stor del av vad som bevarats i Det medeltida Sverige 1, Värmland, (2018). 

Björklund ger en överblick av den medeltida bebyggelsen och sockenorganisationen från 

kamerala källor. En svårighet är att bebyggelsen som framträder i 1500-talets skattelängder inte 

behöver motsvara verklig bebyggelse då bara gårdar med tillräcklig bärkraft för att betala skatt 

tas upp (Broberg 1952:12). 

 I de historiska källorna uttrycks inte om de undersökta platserna betraktats som kapell under 

sin samtid. Benämningen av platserna som kapell baseras på uppgifterna från Erland Lagerlöf 

ger i Medeltida träkyrkor, del 2, Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium (1985) och 

Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök. Informationen bygger i sin tur ofta på äldre forskning 

som gjorts av Fernow 1773 i sin Beskrifning över Värmland (1977) som visserligen kommer 

närmare tids- och oberoendekriteriet, men kan samtidigt vara tendentiös gentemot katolska 

seder och traditioner. Det gör att uppgifter om kapellen utifrån tidskriteriet ligger långt från sin 

medeltida brukningstid, vilket är en brist även om Fernows utsagor ibland visat sig intressanta 

för sentida forskare (Österberg 1977:70f). De har i vissa fall kunnat beläggas arkeologiskt i 

modern tid (Svensson 1991:62). Kapellplatserna är arkeologiskt undersökta före 1960 med 

främsta syfte att fastställa byggnadens läge och plan. Dels har ny kunskap i området tillförts 

sen dess och dels kan utgrävningarnas syften ha motsvarat den tidens behov. Ofta tycks 

utgrävningarna gjorts relativt snabbt, varför andra lämningar kan ha förbisetts som i sin tur kan 

påverka resultatet i detta arbete.  

 Metoden att utgå från utgrävningarna, lämningar i landskapet, ortsnamn, historiska 

kamerala källor, geologiska förutsättningar och historiska kartor kan kritiseras på flera punkter. 

En risk är att frågeställningarna påverkar tolkningarna av kapellplatserna. Lämningsbilden 

kring platserna visar bara vad som inrapporterats och behöver inte ha ett samband med den 

kapellplats som undersöks eftersom brukningstiden av densamma inrymt långa tidsrymder. 

Historiska kartor och geologiska förutsättningar kan vara verktyg som i sin egen rätt kan utgöra 

kvalitativa angreppssätt, medan de behandlas relativt översiktligt i detta arbete. Ortnamn som 

verktyg för att kompensera för det svaga källäget har bland annat en given problematik i när ett 

ortnamn uppstår, vilket också kan påverka resultatet för detta arbete. Det är också svårt att 

utifrån Anglerts gruppindelningar av fristående kapell närma sig begrepp som kolonisation eller 

marginalbygd, eftersom begreppen är definitionsfrågor.  

 Med medvetenhet om sådana källkritiska risker är det ändå en förhoppning att dessa 

perspektiv tillsammans motverkar riskerna och bidra till förståelsen av vad det medeltida 

begreppet kapell kan ha betytt för värmländska förhållanden. 
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2. Historik över området och tidigare forskning 

2.1 Värmländska medeltida agrara och kyrkliga förhållanden 

Medeltida Värmland var glest befolkat, låg i en utkant av riket som saknade större 

centralbygder/städer men utgjorde ungefär samma geografiska område som idag (von Schoultz 

1983; Svensson 1998). I tidig medeltid ses en odlingsexpansion av fler marginalområden 

(Hedvall et al Lindeblad 2007:15f). Utvecklingen avtar vid mitten av 1300-talet genom den 

senmedeltida agrarkrisens pestepidemier och ödeläggelse av gårdar (von Schoultz 1983; 

Hedvall et al Lindeblad 2007). I relation till agrarkrisen kan det för värmländska förhållanden 

vara relevant att tala om nyodling och kolonisation parallellt med kriser (Österberg 1977:274). 

Värmländska marginalområden uppvisar en dynamik för olika former av näringsfång som 

åtnjutit stor autonomi. Arkeologiska utgrävningar har också visat att sådana områden inte 

avfolkats mer än andra bygder under agrarkrisen (Svensson 1998:53f).  

 Medeltida Värmland domineras av ensamgårdar. Mindre bybildningar uppstod oftare i 

skogsrika socknar. Jordbruket spelade ofta en sekundär roll för näringsfånget i Värmland. 

Boskap, jakt och fiske var mest betydelsefullt. Många bönder var självägande och i medeltida 

skogsbygder förekom många olika former av produktion för avsalu. I västra Värmland förekom 

ett intensivt utmarksbruk med varierande näringar (Svensson1998:13f). Oxeskatten var för 

kronan den viktigaste skatten utifrån en uppskattning av hemmanens ekonomiska bärkraft 

(Broberg 1952:12). 

 Utmarksbrukets utveckling under tidig medeltid ses i ökningen av fångstgropar fram till 

1200–1300-talen (Svensson 1998:156). Skogsmarkerna var värdefulla. Medeltida skogsbönder 

kunde vara relativt välbärgade under tidig medeltid (Svensson 1998:169). 

 Adam av Bremen betraktar omkring 1070 Värmland som kristet tillhörande Skara stift 

(Björklund 2018:26). Kristendomen nådde först rika järnåldersbygder med goda 

jordbruksmöjligheter vid Vänerslätten. Glesbebyggda skog och bergstrakter koloniserades 

efterhand och kom från 1200-talet och framåt att omfattas av sockenbildningar (Bonnier 

2008:129).  

 Värmlands äldsta kyrkor ses vid älvdalarna och i de öppna bygderna runt Vänern (Bonnier 

2008:162). Flest medeltida kyrkor tycks ha uppförts under 1100- till 1200-talen (Boström 

2009:40) och medeltida sockenbildningar ses främst i västra Värmland, Klarälvsdalen och på 

Vänerslätten (Roeck- Hansen 2007:14). Sockenkyrkorna kan ha börjat som gårds- eller 

pilgrimskapell, varifrån socknar efterhand växt fram. Det kan vara en förklaring till varför flera 

medeltida kyrkplatser i Värmland upphört (Roeck- Hansen 2006:22). Troligen anpassades 

socknarna till redan existerande bygder. I södra Värmland ses ofta bygdeanpassade socknar, 

med möjlig grund i olika former av gemenskaper och samarbeten. Lite är känt om 

sockenbildningsprocesserna som kan ha bestått i sammanslagningar, interna förändringar eller 

ändrade gränser (Svensson 1998:56.) I slutet av medeltiden fanns omkring 60 socknar i 

Värmland (Svensson 1998; Björklund 2018), som då utgjorde ett eget prosteri, men som 

tillsammans med Västergötland och Dalsland bildade Skara stift (Björklund 2018:36). 
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2.1.1 Kyrkobyggnaden 

 

Kyrkan och dess hägnad var ett ansvar där alla i socknen skulle hjälpa till med både material 

och arbete efter förmåga (Bonnier 2008:145). I skogsområden dominerade träkyrkorna på grund 

av tillgång till material, senare kolonisering och ett samband med sociala och ekonomiska 

skillnader eftersom stenkyrkor krävde mer resurser och kunnande för att uppföra (Bonnier 

2008:162). Träkyrkorna låg ofta tätt i förhållande till varandra och redan under 1200-talet hade 

många mindre församlingar svårt att underhålla sina kyrkor (Lagerlöf 1985:11).  

 Knuttimrade kyrkor ses vid 1200-talets början (Lagerlöf 1985; Theliander 2004; Bonnier 

2008) och träkyrkorna utgjorde 40 % av det totala antalet medeltida kyrkor i Värmland. 

Nationellt är detta endast jämförbart med övre Norrland (Åman 1997:23). Kännetecken för 

värmländska kyrkor ses i förhållande till landskapet. De är ofta placerade intill vatten vid näs, 

uddar eller sluttningar på terrasser ovanför vattendrag. Endast 9 % av kyrkorna ligger i zoner 

mellan odlad jord och skog eller i skogsbygder. Lokaler för kyrkplatser följer ofta nord-sydliga 

strukturer av dalgångar i landskapet. Flertalet kyrkor är belägna i utkanten av bebyggda och 

odlade områden (Roeck- Hansen 2006:16–17). 

 Mellan 1940–1960 genomförde Värmlands museum flera arkeologiska undersökningar av 

ödekyrkogårdar för att fastställa byggnadernas läge och planform. Ofta påträffades grundstenar 

till en träkyrka av ordinär medeltida plan med rektangulärt långhus tillsammans med ett 

kvadratiskt avsmalnande kor (Lagerlöf 1985:134).  

2.1.2 Kapellbyggnaden 

Ett kapell kan ha varit en kyrka som fungerat utanför ett sockensystem men i Sverige och 

Finland verkar kapellen ibland kunna ha knutits till specifika områden och en så kallad 

kapellförsamling. Dessa kunde också ses som osjälvständiga utan egen präst, eller som en liten 

församling i allmänhet. Mindre församlingar kan ha uppstått ur privatkapell som senare fått 

egna områden, bildat socknar och blivit kapellkyrkor, annexe. Begreppet avser kyrkor som 

förenats med en annan socken/kyrklig institution. Annexkyrkor eller kapellförsamlingar 

betjänades då av präster från en moderkyrka. Utvecklingen kunde också var den omvända, 

framförallt i skogsbygder som i Finland och Norrland då nya kapell kunde uppstå i takt med att 

bosättningarna i nyetablerade bygder ökade. Sådana kapellförsamlingar kunde utvecklas till 

självständiga socknar med egen präst (Andersson et al Granlund 1963:255f). Socknens kyrka 

försörjde prästen via kyrkobolet som gavs till kyrkans försörjning av socknens jordägare och 

betraktades som frälsejord. Kyrkan kunde få jord i utbyte mot själamässor eller vissa 

gravplatser. Jorden kunde brukas av arrendebönder eller landbor som också gav inkomster till 

kyrkan. Kyrkobolen vid annexkyrkor hanterades på samma sätt inom ett prästgäll, vilket 

innefattade kyrkoherdens ämbetsområde. I sydvästra Sverige kallades sådana jordar stommar. 

Sockenkyrkornas huvudsakliga inkomster av spannmål och pengar utgick därför sammantaget 

från tiondet och landbornas avrad (Andersson et al Granlund 1963:647–653). Andra särskilda 

typer av kyrklig egendom kunde vara kvarnar, fisken, ängar och ödejordar (Andersson et al 

Granlund 1963:696). 

 Storlek och planläggning behöver inte visa skillnaden mellan kapell eller kyrka, även om 

de flesta kapellen verkar ha varit mindre. Annexkyrkor, som benämnts kapell är ibland större 

än moderkyrkan. Det har ofta antagits att kapellen inte haft samma rättigheter för dop och 

begravning och därför haft lägre status än sockenkyrkan. Antagandet är en förenkling då vissa 

kapell ändå verkar ha haft sådana rättigheter (Anglert 1984:15). 

 

 



 

11 
 

2.1.3 Kyrkorummet och hägnaden 

Den äldre symboliken för kyrkorummet var helighet oavsett antalet besökare, att samla själar 

framför skaror. Små kyrkobyggnader i perifera områden kunde motiveras (Lundberg 1997:50f). 

Kyrkan skulle omsluta socknens befolkning i livets alla skeenden (Bringéus 2005:11–17) och 

kunde symbolisera det himmelska Jerusalem med altaret som Jesus grav och världens 

mittpunkt. Oftast restes kyrkobyggnaderna i öst-västlig riktning med hänsyn till denna 

kosmologi. I många medeltida kyrkobyggnader fanns sidoaltare vid korområdets början. Ofta 

var det norra tillägnat Jungfru Maria, medan det södra kunde vara tillägnat ett skyddshelgon för 

kyrkan. Utformningen av långhus med kor hör till den romanska stilen, vilken kom dominera 

kyrkobyggnader fram till 1200-talets mitt. (Theliander 2004; Hedvall et al Lindeblad 2007) 

Vissa kyrkor hade absid, en halvcirkelformad utbyggnad runt koret (von Schoultz 1983; 

Hedvall et al Lindeblad 2007). Skillnad mellan rakslutet- och absidkor beror på kronologi samt 

sociala och ekonomiska faktorer. Raka kor ses både från 1200-talets senare hälft som yngre 

medeltid. Absiden har en tydligare koppling till romansk stil (Bonnier 2008:137). I Värmland 

verkar absiden varit ett uttryck som mekaniskt övertogs och snabbt försvann (von Schoultz 

1983:18).  

 Muren runt kyrkobyggnaden gav inträde till den vigda jorden och markerade gränsen för 

kampen mellan ont och gott (Lundberg 1997:54). Kyrkogården omfattades av särskilda 

juridiska och religiösa lagar. Muren hade en praktisk funktion att utestänga djur samtidigt som 

den utgjorde en gräns mellan det eviga livet i himmelriket och helvetet. Området var fredat 

samtidigt som platsen kunde användas för sekulära sammankomster av olika slag (Hedvall et 

al Lindeblad 2007:153). 

 Genom Värmland gick pilgrimsleder mot Olav den Heliges grav i Nidaros som kan ha följt 

redan tidigare färdvägar vid Vänern, förbi sjösystemen eller Klarälvdalen (Svensson 1998; 

Lagerlöf 1985). Pilgrimslederna har lämnat få fysiska spår. Muntliga traditioner kan ändå 

avslöja delar av medeltidens mentala kulturlandskap och haft betydelse för 

kommunikationskanaler, varuutbyten och ekonomi (Svensson 1998:56). Vid pilgrimslederna 

byggdes kapell och kyrkor med tillhörande härbärgen för att understödja vandrare. De mest 

populära helgonen var Jungfru Maria och S:t Olof (Lagerlöf 1985:132). 

2.2 Tidigare forskning 

 

 

KLNM (1963) problematiserar kapellbegreppet. De fristående kapellen kan ha haft olika 

funktioner knutna till marknader, helgon-, bot-, kust- eller vallfartskapell, vilka i sin tur ofta var 

knutna till en moderkyrka som ett annex (Andersson et al Granlund 1963:246–249). 

Arkeologen Mats Anglert menar i artikeln Kapell- vad är det? (1984) att forskningen om kapell 

generellt varit begränsad och bekräftar begreppsproblematiken. Anglert formulerade grupper 

för fristående kapell, samtidigt som han menade att den tidigare uppfattningen om att kapellen 

haft begränsande sakrala rättigheter behövde nyanseras (Anglert 1984:11–14). 

 Kulturhistorikern Ragnhild Boström visar i Ölands medeltida kapell (2011) att när 

lämningarna sätts i relation till jordinnehav, topografiska förutsättningar, myntfynd och 

historiska källor kan kapellbegreppet visa olika utseende, rättigheter och ursprunglig funktion. 

Boström tolkar flera av kapellen som ursprung ur köpmanskyrkor vilka senare omvandlats till 

kapell. Vissa av kapellen kan också ha använts som varulager (Boström et al Göransson 

2011:9–14). 

 I Värmland skildrade Erik Fernow 1773 i sin Beskrifning över Värmland (1977) 

fornminnen, kyrkohistoria, traditioner och sägner. Också Gabriel Djurklou gjorde under 1860-
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talet liknande sockenbeskrivningar i Bidrag till Wermlands antiqvariska topografi (1956). 

Under 1800-talet återuppväcks intresset för medeltida arkitektur då material nedtecknas av 

företrädare för den tidens kyrkliga organisation (Nilsson 2011:29f). När kapellen nämns i äldre 

material följer ofta allmänna förklaringsmodeller om upphörandet kring digerdöd och 

reformation. Framgent kom de värmländska kapellen under 1900-talet ofta knytas till tolkningar 

som berör pilgrimstraditioner mot Olof den heliges grav i Nidaros, något som bland annat Arvid 

Ernvik i Olof den helige och Eskoleia (1955), Åke Nisbeth i Värmländska kyrkor genom tiderna 

(1962) och Erland Lagerlöf genom Medeltida träkyrkor, del 2, Sveriges kyrkor, konsthistoriskt 

inventarium (1985) betonar. De värmländska kapellen uppträder främst i västra Värmland, 

varför också mest uppmärksamhet riktats dit. Särskilt intresse har riktats mot Långseruds 

socken med omnejd som utmärker sig med att under medeltid haft tillgång till fyra 

kyrkobyggnader som verkar ha varit i bruk samtidigt (Svensson 1998:56), varav tre betraktats 

som medeltida kapell (Lagerlöf 1985:130). Andra tolkningar ses genom gårdskapell som Åke 

Nisbeth Långseruds kyrka (1992) eller Ann-Cathrine Bonnier i Medeltidens kyrkor (2006). 

Birger Lindskog i Långseruds socken (1962) och Halvar Nilsson genom Långseruds historia 

(1992) har försökt påvisa kapellens förekomst som en konsekvens av sockensammanslagningar 

baserat på kamerala källor. Monica Helmersson prövar i C-uppsatsen Ett kyrkomysterium i 

Värmlands medeltid, ett fördjupat studium av kyrkplatserna i Ämmeskog, Långserud, Åstenskog 

och Lönnskog i västra Värmland (1995) att få ett svar på den ovanliga kyrktätheten i området 

kring Långseruds socken med hänsyn till traditioner, topografiska förhållanden, byggnadsstilar 

och rapporter från arkeologiska utgrävningar, men landar i svårigheter att dra slutsatser på 

grund av kyrkornas svaga källunderlag (Helmersson 1995:27–30). 
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3. Presentation av materialet 

3.1 Kännetecken kapellplatser och fornlämningsmaterialet 

3.1.1 Ämmeskog/Hedane kapell 

Kapellplatsen ligger i norra delen av Svanskogs socken i en dalgång som sträcker sig i nord- 

sydlig riktning och gränsar till Långseruds socken. Lämningarna ligger i en glänta, omsluten av 

granskog i anslutning till västra strandkanten av Ämmeskogssjön. 8 km söderut ligger 

Svanskogs kyrka och nära 4,5 km nordväst ligger Åstenskog (fig. 1).  Grunden är idag synlig 

och ger ett nära kvadratiskt långhus, där bredden överträffar längden (8 x7 m),  

Figur 2: Svanskogs socken, Ämmeskog/ Hedane kapell. Den framgrävda stengrunden. Foto Gilbert Svensson 1954. Källa: 
Riksantikvarieämbetet (Kringla) 

med kvadratiskt rakt avslutat kor om 4 x 4 m. Byggnaden ligger i väst- östlig riktning och mäter 

totalt sett 13 m. Ett utrymme verkar ha legat i anslutning till långhusets västra del men som 

avskiljs genom en tvärvägg (fig.2). Nära grunden finns ödekyrkogården, som omgärdas av en 

ojämn stensträng, oregelbundet fyrsidig. I sydöst av ödekyrkogården finns en ”husgrund” av 

flata stenar om 5 x 6 m, som tolkats som en möjlig grund till en klockstapel (RAÄ Svanskog 

47:1–47:2). Grunden frilades 1954 och var kallmurad. Via flertalet spikfynd tolkades 

kyrkbyggnaden varit liggtimrad, beklädd med kraftiga spån. Tillbyggnaden i väst tolkades som 

en utvidgning av kyrkorummet i samband med att kapellet getts sockenkyrkostatus.  

 Platsen inräknar 13 medeltida myntfynd, varav 11 hittades jämnt fördelade inuti byggnaden 

framför koret. De fyra äldsta mynten var norska från perioden 1250–1300. Tre mynt var svenska 

daterade till 1350–1400, tre var gotländska daterade till 1400–1450, samt ett danskt från 

perioden 1450–1520 (Klackenberg 1992:227). Av de gotländska mynten var två stycken av 

typen ”svarta gutar” (Lagerlöf 1985:148), innehållande en mycket låg silverhalt (Lindblad 

2017:4). Det yngsta myntet som påträffades var präglat i Svartsjö 1547 (Lagerlöf 1985:148). 

Också två danska mynt från perioden 1450–1520 påträffades i jorden där kyrkan stått 

(Klackenberg 1992:227). Den större andelen norska mynt på platsen 1250–1300 följer det 

generella mönstret vid jämförelse med andra fynd av medeltida mynt vid kyrkor i Värmland för 

tiden, då 50 % av påträffade medeltida myntfynd är norska (Klackenberg 1992:62). 

Spridningsbilden av mynt intill koret kan tyda på koppling till officiell kult där allmogen 
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förväntades placera offergåvor i närheten av eller på altaret och är ett vanligt förekommande 

fyndmönster (Klackenberg 1992:35–37). Myntfynden i Ämmeskog tyder också på att mynt 

cirkulerade i perifera skogstrakter redan under perioden 1250–1300 (Klackenberg 1992:61). 

Tidigare tolkningar av myntfynden har kopplats till möjliga sidoaltare tillägnat Maria i norr 

intill korområdet och ett sidoaltare tillägnat S:t Olof i motsvarande söderläge (Lagerlöf 

1985:148). 

 Mellan långhuset och koret påträffades ett lövformat järnbeslag av gotiskt smide, bitar av 

glimmer, små glasprismaliknande slipade stenar, beslag och en hasp. Kapellet tolkas ha förfallit 

genom minskat ekonomiskt underlag efter reformationen (Helmersson 1995:19). 

Huvudingången har troligen legat i den västra änden, via ett vapenhus också byggt av trä 

(Lagerlöf 1985:148). Kapellet har uppskattats vara i bruk från 1200-talet (Von Schoultz 1983; 

Lagerlöf 1985; Helmersson 1995). 

 Ämmeskog nämns som socken redan 1413 (Embisko sokn) och motsvarade den norra delen 

av nutida Svanskogs socken. Området kallas Dalboredden och bebyggelsen förekommer inte i 

1503 års skattebok på grund av att det tillhörde Dalsland (men Värmland kyrkligt) (Björklund 

2018:216). Jordboksenheten Ämmeskog utgör ett kyrkohemman och upptas både i 

hjälpskattelängden från 1535 och som ”stompnen i Embeskogh” i 1540 års jordebok för 

Värmland, under Gillberga stoms uppbörd med räntan 1 ½ pund smör. I samma källa anges 

socknen som nedlagd (Björklund 2018:170). Kapellet kallas också Hedane då det skall ha stått 

på gården Norra Hedanes mark, vid Kyrkudden intill Ämmeskogssjön. 1821 påträffades tre 

silvermynt till på platsen, ett var präglat för Kristian II i Malmö 1520 (Djurklou 1954–56:105). 

 

 
Figur 3:Topografisk karta över lämningslandskapet för Ämmeskog/Hedane kapell, markerade lämningar i kartan berörs i 
texten. Källa: Riksantikvarieämbetets fornsök. Bearbetad av författaren 

Lämningslandskapet kring platsen karaktäriseras främst av lämningstypen by/gårdstomt i söder 

från andra halvan av 1500-talet (fig.3). Norrut vid Ämmeskog ligger en by/gårdstomt med 

äldsta belägget från 1413. Vid platsen förekommer även lämningstypen plats med tradition som 

berör ett eventuellt pilgrimshärbärge, vilken liknar en uthusgrund om 15x6 m. Området mellan 

denna husgrund och kapellplatsen intill sjön utgörs av övergivna odlingsytor med förekomst av 

röjningsrösen (RAÄ Svanskog 57:1). I Sydost längs fortsättningen på Lillälven från 

Ämmeskogsjön återfinns en (kall)källa med tradition som enligt tradition haft anknytning till 



 

15 
 

pilgrimsfärder i riktning mot Nidaros. Källan har även ha använts i senare tid av människor på 

väg till kyrkan och haft undergörande verkan. Källan ska flera gånger tidigare ha skattats på 

mynt. Vid utgrävning av densamma gjordes inga myntfynd (RAÄ Svanskog 32:1). 

 

3.1.2 Åstenskogs kapell 

Platsen ligger i en dalgång med nord-sydlig sträckning omkring 4,5 km nordost om 
Ämmeskog/Hedane kapell. Omkring 1 km i sydväst ligger Myrsjön. Platsen ingår i ett öppet 
åkerlandskap med ett bostadshus direkt i väst. Österut finns en kulle, varpå en klockstapel idag 
är placerad. Direkt söder om platsen löper en grusväg som förbinder Åstenskog med E18 
söderut. Åstenskog ligger i Långseruds socken där nuvarande sockenkyrka ligger 7 km österut 
(fig. 1). 
 Grunden kan idag urskiljas genom ett antal stenar som synliga vid markytan visat kapellets 
läge. Dimensionerna är relativt stora, då de mäter 11 x 20 m. I sydöstra änden finns en 7 m lång 
halvmåneformad stenpackning. Byggnadens kor är riktat i sydöst. Grundmurarna uppges ha 
varit 1–2 m breda, men är idag övertorvade med inslag av stenar om 0,2-0,7 m stora. Intill 
lämningen finns en ödekyrkogård, med oklar omfattning. I närområdet har en grustäkt bedrivits 
med uppgifter om att man påträffat skelettdelar på platsen (RAÄ Långserud 19:1). En 
arkeologisk undersökning gjordes 1959 för att fastställa byggnadens placering. Utgrävningen 
pekade på ett rektangulärt långhus tillsammans med ett absidkor (fig.4-5) (Helmersson & 
Svensson 1996:12). Koret var 5 x 5 m som haft en koringång via ett vapenhus/vindfång 
(Lagerlöf 1985:145).  Inga daterade fynd gjordes på platsen vid tillfället (Helmersson & 
Svensson 1996:12). I norra delen av området, intill vad man trott vara den gamla byvägens 
sträckning fann man spår av en grund som tolkades som en timrad kyrkogårdmur (Helmersson 
1995:20). Tidigare har ett emaljerat processions eller altarkrucifix påträffats på platsen, daterat 
till 1200-tal (Lagerlöf 1985:145). Krucifixet är av limogestyp och förvaras idag på statens 
historiska museum (SHM 3827:1). Kyrkbyggnaden tros ha varit i bruk mellan 1200-tal till tidigt 
1500-tal (Helmersson 1995:5). Gyllenius beskriver ruinerna på kyrkplatsen 1645 som ”en stoor 
öde kyrckia medh en vacker kyrckiegårdh och balckar omkringh”, som enligt traditionen ska 
ha lagts öde efter ett våldsdåd i kyrkan under gudstjänsten och därför lagts öde. En annan kyrka 
skall senare ha byggt som placerats mitt i socknen (Gyllenius 1962:67). Kapellet skall enligt 

Djurklous utsaga från 1850- talet ha stått på Åstenskogs ägor, intill kaptensboställets uthus. I 
samband med byggnationen av detta skall det emaljerade krucifixet ha påträffats (Djurklou 
1954-54:102f). 
 

Figur 4: Långseruds socken, Åstenskogs kapell, den framgrävda grunden med absid till höger i bild. Foto: Okänd fotograf 
1959. Källa: Riksantikvarieämbetet (Kringla) 
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2021 gjordes en georadarundersökning av den intilliggande 5 m höga kullen med diametern 20 
m och dess österliggande sluttning strax öster om platsen där klockstapeln står idag. 
Undersökningen syftade till att försöka avgöra huruvida kullen var en naturlig bildning. 
Undersökningens resultat bekräftade att området använts som grustäkt och någon tidigare form 
av körväg, men i övrigt gav inte sökningarna några indikationer kring kullens ursprung 
(Westergaard et al Hjertman m.fl. 2021:8). 
 Lämningstyper som utmärker denna plats ses i fångstgropar direkt intill och sydöst om 
platsen. Öster om kapellplatsen och ödekyrkogården ovanpå kullen ska det enligt uppgift ha 
funnits en eller flera fångstgropar/källargropar (RAÄ Långserud 20:1) och i sydöst en eventuell 
fångstgrop vid Myrsjöns norra strand (RAÄ Långserud 27:1). 
Lämningstyper av by/gårdstomt förekommer i området med omnejd (fig.6). Direkt väster om 
platsen finns inrapporterad information om en by/gårdstomt vid Åskog med äldsta belägg från 
1540. Även 1 km sydost vid Rudsbyn finns en by/gårdstomt med äldsta belägg från 1540. Också 
800 m söder om kapellplatsen ses Kettilsbyn med äldsta belägg från 1554 (RAÄ Långserud 
126:1, 96:1, 118:1). Fler by/gårdstomter förekommer utanför kartan inom 3 km nordöst om 
Åskog belagda under perioden 1503–1590 i Esbjörbyn, 1503, Severhögen 1567, och 
Häljehögen, 1590 (RAÄ Långserud 120:1,121:1,94:1). På Esbjörbyns ägor skall också ett fynd 
av ett silvermynt daterat till under perioden 1340–81 (Stralsund) ha gjorts (RAÄ Långserud 
158:1). I sydost inom 3 km från platsen ses by/gårdstomter vid Högen 1503 och Grinsbyn 1564 
(RAÄ Långserud 100:1,108:1). 

Figur 5: Långseruds socken, Åstenskogs kapell, uppmätning av den framgrävda stengrunden, Gilbert Svensson 1959. Källa: 
Fornminnesregistret Värmlands Museums arkiv 
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Ett röse finns också i närområdet om 8 m i diameter och 0,6 m högt, med trolig kantkedja (RAÄ 
Långserud 25:1). Området kring platsen innehåller också plats med tradition kring en fossil åker 
på en mindre moränrygg som enligt tradition kallats ”Olsmässkullen”. Tradition ger att säden 
var färdig först på denna åker som gav kaka först (RAÄ Långserud 143:1). Namnet ”Olsmäss” 
anses vara kopplat till Olofsmässan, det vill säga Olof den heliges helgondag den 29 juli och 
ska var en viktig märkesdag i folktraditionen. Ibland uttrycks talesättet ”om Erik ger ax, ger 
Olof kaka”. Om säden gått i ax vid Erik 18 maj, skulle den alltså kunna skördas vid Olsmässan 
den 29 juli (Institutet för Språk och Folkminnen 2021).  

3.1.3 Lönnskogs kapell 

Platsen ligger omkring 1 mil norr om Åstenskog och cirka 11 km nordväst om Långseruds 

kyrka. Kapellplatsen ligger högt i terrängen på en moränplatå sluttandes ner mot en dalgång i 

nord-sydlig riktning intill sjön Björneklam cirka 800 m öster om platsen. Platsen är en 

ängsglänta omgiven av blandskog. Direkt intill finns tre bostadshus och spår av åkerbruk. Idag 

ses en minnessten och en klockstapel på plasten tillsammans med ett pilgrimshärbärge som 

restes under 1990-talet i samband med restaureringen av pilgrimleden intill. Resterna av muren 

ses i nord-sydlig riktning vid ängens kant. 

 Lönnskogs medeltida kapell och begravningsplats (RAÄ Långserud 7:2–7:3) ligger i norra 

delen av Långseruds socken. Det äldsta skriftliga belägget för Långskogs (Lönnskogs) kapell 

är från Skara stifts kyrkliga jordebok från 1540, då det beskrivs som avlagt (Björklund 

2018:162). Kapellet uppskattas ha varit i bruk sedan 1200-talet (Helmersson 1995; Von 

Schoultz 1983). Källäget är svagt eftersom detta också är enda gången kapellet är nämnt och 

inga inventarier är heller bevarade (Björklund 2018:36). År 1959 företogs en utgrävning, där 

man fann fyra hörnstenar. Övriga tros ha uppbrutits i samband med odling från mitten av 1800-

talet. Den uppgrävda jorden sållades, dock hittades inga daterbara fynd (Helmersson & 

Svensson 1996:12) Spikar av äldre typ, glasbitar och ett fragmentiserat beslag av ornamenterat 

järn ska ha påträffats (Lönnskogsgruppen 2003:20). Enligt FMIS anges att sex hörnstenar till 

kapellet står att finna på platsen (fig.8). Utgrävningen gav tolkningen av en mycket liten 

byggnad av trä, 9 m lång, där långhuset mätte 4,5 x 6 m med ett rakslutet kor på 3 x 3 m (fig.7). 

Figur 6: Topografisk karta över lämningslandskapet för Åstenskog kapell, markerade lämningar i kartan berörs i texten. 
Källa: Riksantikvarieämbetets fornsök. Bearbetad av författaren 
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Koret var enligt utgrävningen riktat mot sydöst (RAÄ Långserud 7:2). Grundens nordvästra 

hörn påträffades strax under markytan. Den östra visade sig ligga ½ m under den nuvarande 

markytan, vilket tros ha samband med markens uppodlande. Grundstenarna hade genom detta 

troligen avlägsnats eller rubbats i sina lägen (Lagerlöf 1985:146). 

 Kapellets egentliga storlek efter utgrävningen 1959 verkar något oklar då också uppgifter 

om att långhuset mätt 7 x 5 m tillsammans med ett rakslutet kor på 2,5 x 3 m också uppgetts 

(Lagerlöf 1985:146). Byggnaden tolkades som knuttimrad, varför det kan ha varit byggt efter 

1100-talet (Von Schoultz 1983:15f). Intill lämningen finns resterna av den västra sidan av 

stenmuren, 35 m lång och 0,5 m hög (fig.7) (RAÄ Långserud 7:2). Djurklou beskriver 1867 att 

spåren av hägnaden kring platsen ännu syntes 1855, men att odlaren vid hans besök avlägsnat 

dessa. Enligt en tradition ska en kyrkklocka ha gått genom isen vid tiden för reformationen, 

samt att ett hänglås från kapellet skall ha funnits. Ett annat föremål som kan ha tillhört kapellet 

beskrivs vara en ”kalk af masur med munkstils inskrift”, likt en finsk ”smöck” med små skåror 

i trät och där foten var lik en spinnrock där trissan var av (Djurklou 1956:102–104). 

 2021 gjordes en georadarundersökning på platsen med magert resultat. På ytan där den 

arkeologiska undersökningen genomfördes 1959 kunde två U- formade anomalier möjligen 

svagt framträda. På den i söder angränsande ytan som också var föremål för 

georadarundersökningen framträdde en kraftigare linje som anomali, vilken tolkades som 

någon form av ledning. Undersökningen presenterade tre möjliga förklaringar till de magra 

resultaten genom att kapellet kanske aldrig legat där, att det har legat där men varit byggt på ett 

Figur 7: Långseruds socken, Lönnskogs kapell, uppmätning av den framgrävda stengrunden, G. Svensson 1959, Källa: 
Fornminnesregistret VM arkiv  
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sätt att inga grundmurar finns kvar eller att det har funnits grundmurar som avlägsnats av olika 

anledningar (Westergaard et al Hjertman m.fl. 2021:7). 

Enligt Fernow 1773 var Lönskogs kapell ”varit litet och byggt av trä” och pekar också på att 

till kapellet hörde utom en del av Sillerud, Hellesby, Fjälls, Tönneby (Berga), Lofteruds, 

Rolfsby och Lönnskog hemman, vilket ödelagts i samband med reformationen. Mässa ska här 

ha hållits i intervaller om en helgdag med uppehåll på följande tre andra (Fernow 1977:105).  

Figur 9: Topografisk karta över lämningslandskapet för Lönnskog kapell, markerade lämningar i kartan berörs i texten. Källa: 
Riksantikvarieämbetets fornsök. Bearbetad av författaren 

 

Figur 8: Skärmdump från inventeringsbok: 2, ur inrapporterad information från FMIS via Riksantikvarieämbetets 
applikation Fornsök rörande lämningen L2006:2282 (RAÄ Långserud 7:2). Planskiss över Lönnskogs medeltida kapell 
utifrån utgrävningen 1959 Källa: Riksantikvarieämbetets Fornsök 
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Vilken utsträckning en eventuell församling kan ha haft är svårt att säga eftersom belägg för 

medeltida bebyggelse i och omkring Lönnskog saknas (Björklund 2018:162). Under perioden 

1554-1572 uppträder dock närmare 20 nya bebyggelser i Långseruds socken utifrån de 

kamerala källorna. Flera av dessa gårdar ligger också nära platsen för Lönnskogs medeltida 

kapell (Nilsson 1992:64), vilket också ses då lämningstypen by/gårdstomt förekommer i större 

antal vid Stenbyn, Elovsbyn, Fjäll, Berga (RAÄ Långserud 65:1,64:1,66:1,80:1), men också 

strax över sockengränsen mot Sillerud i väst- nordväst genom Östra Boda 1554, Tegen 1564 

och Ragnilrud (RAÄ Sillerud 159:1, 53:1, 189:1) (fig.9). 

 En plats med tradition ses 3 km söder om kapellplatsen vilken handlar om den medeltida 

gården Hyen som skall ha ödelagts under digerdöden. I området har en stenskodd grop hittats 

tillsammans med oregelbundna håligheter, röjningsrösen och antydan till stenröjda ytor (RAÄ 

Långserud 88:1). Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn förekommer vid 

Sjöängen nära 4 km norr om kapellplatsen, kring ett flyttblock. Enligt uppgift skall gudstjänster 

hållits här i äldre tider (RAÄ Långserud 47:1). 2 km sydväst om kapellplatsen finns en källa 

med tradition, känd för sitt hälsofrämjande vatten som iordningställdes under 1930- talet (RAÄ 

Långserud 82:1). Lämningstyper i området av mer ekonomisk natur domineras av fångstgropar 

i söder, väst och nordöst (RAÄ Långserud 44:1,87:1,90:1, 18:1) I norr finns flera lämningar för 

skifferbrytning (RAÄ Långserud 36:1, 35:1 och 34:1). 
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3.2 Plats och geologiskt landskap 

Naturlandskapets geologiska uppbyggnad och naturförhållanden omkring kapellplatserna 

skapar regler för sociala och ekonomiska behov som bidrar till att förstå kulturlandskapet 

(Sporrong 1994:295–298). 

 Kapellplatserna i närheten av Långserud karaktäriseras av sjörika och kuperade områden, 

där berggrunden ytterst utgörs av urberg. De tre kapellplatserna ligger nära det topografiområde 

som utgörs av Vänerslätten, som var tidigast bebott och har goda förutsättningar för odling och 

tätare befolkat, något som ses genom mångtaliga gravfält från järnåldern (Roeck- Hansen 

2006:14). 

Ämmeskog kapell ligger i en dalgång (fig.10) under högsta kustlinjen, medan det 

kringliggande landskapet i öst och väst inte gör det (Nilsson 1992:48). Åstenskog kapellplats, 

endast 4 km bort ligger i nästa dalgång öster om Ämmeskog, delar samma förutsättningar som 

Ämmeskog, med bergen öster och väster ovan högsta kustlinjen (Nilsson 1992:48). 

Kapellplatsen i Lönnskog ligger omkring 1 mil norr om Åstenskog och är den enda kapellplats 

som ligger ovan högsta kustlinjen av de tre (Nilsson 1992:48). Här är förhållandena omvända 

jämfört med kapellplatserna i Ämmeskog och Åstenskog eftersom Lönnskogs kapell legat på 

Figur 10: Skugglager, Kapellplatsernas lägen i förhållande till dalgångsterränger, Platser för lämningstypen Kyrka/kapell 
under medeltid som benämnts kapell i sydvästra Värmland, från söder till norr, Ämmeskog (RAÄ Svanskog 47:2), Åstenskog 
(Långserud 19:1), Lönnskog (Långserud 7:2), blå gränser visar sockengränser. Rosa/lila gränsen visar medeltida 
landskapsgränsen mellan Dalsland och Värmland. Källa: Riksantikvarieämbetets Fornsök 
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en bergsåsrygg där omkringliggande dalar istället legat under högsta kustlinjen. Områden 

belägna ovan högsta kustlinjen karaktäriseras av att jordtäcket på höjderna inte spolats bort, 

utan blev kvar på höjder och sluttningar med sina näringsämnen (Roeck- Hansen 2006:14). 

Enligt jordartskartan (fig. 11) domineras dalgången där Ämmeskogs kyrka/kapell legat av 

moränjordar, omgivna av berg i väst och öst. Norröver finns mindre enklaver av näringsrikare 

områden av isälvssediment och postglacial sand. Söderut mot Svanskog mot övergår fläckvis 

moränjorden till lera/silt närmare sjön Västersvan (SGU 2022: Jordartskartan). I nästa dalgång 

invid Åstenskogs kapellplats är inte inslagen av moränjord lika påfallande. Dalgången i nord-

sydlig riktning från Rullan i norr och söderöver mot Yttre Lofterud karaktäriseras av rikare 

jordarter som torv, isälvssediment, silt och isälvssediment av sand. Söderut förekommer ökade 

inslag av moränjordar med inslag av torv, lera/silt samt mindre områden av isälvssediment 

(SGU 2022: Jordartskartan). Kring Lönnskogs kapellplats dominerar moränjordarna nästan helt 

i nord-sydlig riktning med någon enstaka enklav av lera/silt i söder (SGU 2022: Jordartskartan).  

 Sammantaget ses magrare och mindre lättarbetade jordar i landskapet kring Ämmeskog och 

Lönnskog. Lönnskog utmärker sig med odlingsbara moränjordar ovan högsta kustlinjen som 

kunnat ge relativt god avkastning, vilket sammanfaller med platsen för kapellet. Åstenskog 

ligger istället i en dalgång med mindre inslag av morän och fler mineralrika jordar vilket 

troligen innebär bättre förutsättningar för jordbruk. 

Figur 11: Lidarkarta över Jordarter 1:25 000-1:100 000, jordartskartan skala 1:50 000 över de undersökta kapellplatserna, 
från ovan Ämmeskog och Åskog i samma bild nedan ses förutsättningarna för Lönnskog. Kapellplatserna är markerade 
medelst svarta pilar. Källa: Sveriges Geologiska Undersökning, kartvisare jordarter. Bearbetad av författaren 
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Då troligen sockenbildningen i södra Värmland följer bygdeanpassade socknar baserade på 

en tidigare gemenskap som kan ha grundats på olika gemenskaper och samarbeten (Svensson 

1998:56) kan kapellens läge i olika dalgångar vara relevant eftersom en tidigare gemenskap kan 

ha uppstått kring en sådan. 

3.3 Kapellplatserna utifrån historiska kartor 

Historiska kartor kan ge ett viktigt redskap för att nå fler perspektiv för att förstå landskap 

tillsammans med fornlämningsbilden och det geologiska landskapet (Hållans- Stenholm 

2014:16–21) (se kapitel 3.1 och 3.2) och bidra till större förståelse av sociala, ekonomiska och 

kulturella förändringsprocesser över tid (Svedjemo 2010:1f). Särskilt betydelsefulla kan 

kartorna sprungna ur skiftesreformerna under 1700- och 1800 talen vara då de är detaljerade 

och kan visa spår av äldre tiders landskapsutnyttjande (Svedjemo 2010:2), men också genom 

att de kan innehålla viktig information som kan ge viktiga ledtrådar kring lämningar i 

landskapet. 

3.3.1 Ämmeskog 

På den häradsekonomiska kartan över Åstenskog omkring sent 1800 (fig.12) ses området kring 

kyrkudden vid Ämmeskogsjön vara delvis uppodlat, strax norrut ligger gården Ämmeskog 

(Rikets allmänna kartverks arkiv (RAKA), akt J112-62-3).  

Området kring kapellplatsen ses på storskifteskartan för utmark 1817 tillhöra Norra Hedanes 

inägor (Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS), akt R72-16:3). På storskifteskartan över inägor från 

1795 ses den uppodlade marken väster om kapellplatsen och söder om Ämmeskoggården  

Figur 12: Detalj ur Häradsekonomiska kartan för området Ämmeskog omkring förra sekelskiftet. Område för kapellet ses 
söder om Emneskog, ur Rikets Allmänna Kartverks Arkiv, akt J112-62-3. Källa Lantmäteriet historiska kartor 
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vara benämnd som ”torpet kyrkoudden kallat” under kronoskattehemmanet ”Nolheden” eller 

Hemmanet Norra Hedane (fig.13) (LMS, akt R72-16:1). 

1646 års geometriska karta i över Ämmeskog (fig.14) visar att uppodlad jord för gården 

Ämmeskog i stort utgör densamma jämfört med häradsekonomiska kartan över samma område. 

Dock ges ingen information om kapellplatsen (LMS, akt R48-45:r2:53). Motsvarande 

geometrisk karta söder om ån och bebyggelsen vid Norra Hedane saknas. 

 

De historiska kartorna ger få ledtrådar om Ämmeskog/Hedane kapell. Andelen uppodlad mark 

kring platsen för kapellet är enligt kartor från 1700- och 1800- tal inte särskilt omfattande, ej 

heller kring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-tal, vilket kan tyda på att andra näringar än 

jordbruk varit av särskild betydelse. Platsen för lämningen ligger också på hemmanet Norra 

Hedanes inägor, vilket förklarar namnet Hedane kapell. Tyvärr saknas 1600- talets geometriska 

kartor över inägorna för det aktuella området. 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Från Vänster: Detalj ur storskifteskarta för utmark 1817 för hemmanet Norra Hedane och kapellområdet, 
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R72-16:3. Till höger detalj ur storskifteskartan över hemmanet Norra Hedanes inägor för 
kapellområdet 1795, Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R72-16:1. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 

Figur 14: Detalj över bebyggelsen strax norr om kapellplatsen ur geometrisk karta över Ämmeskog 1646, 
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R48:r2:53. Källa Lantmäteriet historiska kartor 
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3.3.2 Åstenskog 

1963 års ekonomiska karta (fig.15) visar uppodlad mark omkring kapellplatsen som har en 
triangelliknande form. En fångstgrop ses i direkt anslutning till lämningarna av kapellet. Höger 
om denna syns den kulle som det idag står en klockstapel på. Även här uppges en fornlämning 
ligga som enligt kartan bär markeringen av en grop. Strax i nordväst ses torpet Åskogbråten 
(RAKA, akt J133-10c5c66). 

Den häradsekonomiska kartan från sent 1800-tal visar att odlingarna i närområdet av 

kapellplatsen varit mera omfattande i söder och sydost om platsen (fig.16). Kapellplatsen och 
kullen i öst har inte uppodlats och är omgiven av åkermark. Åskogsbråten i nordväst kallas 
Bråten, men söder om Åstenskog och kapellplatsen ligger Kettilsbyns hemman och under detta 

Figur 15: Detalj ur ekonomiska kartan 1963 över Åstenskog, Röd pil markerar kapellplatsen, Rikets Allmänna Kartarkiv, akt 
J133-10c5c66. Källa Lantmäteriet historiska kartor. Bearbetad av författaren 

Figur 16: Detalj ur häradsekonomiska kartan över Åstenskog från slutet av 1800-talet, kapellplatsen ses i norr under 
bokstäverna ”Åst” för Åstenskog, Röd pil markerar kapellplatsen, Rikets Allmänna Kartverk, akt J112-62-3. Källa 
Lantmäteriet Historiska kartor Bearbetad av författaren 
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finns ett område som hör ”till Åstenskog” kallat Åstenskogtorp. Området kring Åstenskogtorp 
innehar en hel del åkrar, ängsmark och skog och gränsar till Myrsjön i öst (RAKA, akt J112-

62-3). Enligt en geometrisk avmätning från 1747 (fig. 17) över Åstenskog omfattas även tre 
torp som hör till hemmanet, Bråten, Smedstorp och Åstenskogstorp. Torpet Bråten ses som en 
enklav i Åstenskogs hemskog i väst. Smedstorp utvisas på kartan ligga väster om 
Åstenskogstorp, söder om Kettilsbyns hemman. I det område som på den häradsekonomiska 
kartan markerades ”till Åstenskog”. På 1747 års karta syns kapellplatsen utmärkt som ”Gamal 
kyrkegård” i samma triangulära form som senare kartor. Området kring kullen i öst uppges vara 
”Torr sandbacka oduglig”. Vägens söder om kapellplatsen följer samma sträckning som idag. 
Utjordarna benämns ofta som ”torr och stenig”. Kartan visar också ett kvarnställe som uppges 
förfallet genom brist på vattenkraft men som tidigare nyttjats av bostället Åstenskog. Åstenskog 
kallas ett kronohemman, till vilka torpställena Bråten, Skogen, Åstenskogtorpet (Björkesäter) 
och Smedstorpet ingår. Dessa tycks ha utfört dagsverken gentemot ”Bostället” som uppges vara 
hemmanets ”hustomt”. I kartan beskrivs också en utskog tillhöra gården Åstenskog, här ligger 
torpet Skogen som uppges ligga öde på grund av ”mycket ringa villkor”. Skogen används 1747 
som ”hö bohl” till torpet Bråten (LMS, akt R48-56:1).  

Figur 17: Detalj ur karta över geometrisk avmätning av inägor för Åstenskog 1747. Till höger om gården (A) ses platsen 
markerad som ”Gamal kyrkegård”, Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R48-56:1. Källa Lantmäteriet historiska kartor 
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I den geometriska kartan från 1646 (fig.18) syns platsen för kapellet som en liten vit kil mellan 
åkrarna i anslutning till gården. Området kring kullen i öst markeras med kullar. Ett ”torpaställe 
höres till Åstenskog” och gränsar till Lofterud i söder, vilket sannolikt avser Åstenskogstorpet 
enligt senare kartor. I den geometriska kartan återges samtidigt gårdarna kring Ämmeskog, 
Ristakan, Bäckestad, Yttre Lofterud och Kålsheden. Kartan ger intryck att Åstenskog förfogar 
över de till ytan största uppodlade ägorna i området. Ingen kvarn nämns. (LMS, akt R48-

56:r2:52). Fägatan strax söder om platsen följer den sentida vägsträckningen mot platsen och 
tycks ha kontinuitet tillbaka till 1646. Bebyggelsen är schablonmässigt markerad på de 
geometriska kartorna med en byggnad på varje tomt (Hedvall et al Lindeblad 2007:23), dock 
stämmer läget överens med den gård som ligger strax väster om ödekyrkogården i förhållande 
till senare kartor. 
 Kartmaterialet mellan 1963-1646 visar att platsen för Åstenskogs kyrka/kapell inte 
uppodlats i senare tid efter byggnadens brukningsperiod samt att andelen uppodlad jord kring 
platsens närområde varit relativt omfattande. Det äldre kartmaterialet visar också att platsen 
ligger i nära anslutning till gården Åstenskog i direkt i väst som har kontinuitet tillbaka till 
1600-talet. Gården i anslutning till platsen tycks ha haft betydelse för området då tre torp 
dessutom legat under gården, varav torpet Åstenskogstorp med sina jordar inte legat i direkt 
anslutning till hemmanet Åstenskog, utan som en enklav söder om hemmanet Kettilsbyn. Den 
geometriska avmätningskartan över inägor från 1747 påvisar också delar av kyrkogårdens 
omfattning samt att ett kvarnställe hört till hemmanet, något som kan ha beröringspunkter till 
särskilda typer av kyrklig egendom (Andersson et al Granlund 1963:696). Kyrkogården är 
också utmärkt på kartan över inägor från 1747, vilken i stort följer samma utbredning tillbaka 
till 1600-talet. Vägen direkt söder om kyrk/kapellplatsen tycks också ha kontinuitet tillbaka till 
1600-talet och kan därför vara äldre. Området öster om den utmarkerade kyrkogården vid kullen 
beskrivs vara ”torr sandbacke”/ eller markeras som icke uppodlad mark, vilket gör att 
uppgifterna om att området använts som grustäkt där man påträffat skelettdelar (RAÄ 
Långserud 19:1) inte verkar orimliga. 

Figur 18: Detaljer ur geometrisk karta över Åstenskog från 1646, där kapellplatsen ses som en vit kil till höger om 
byggnaden i kartan vid den röda pilen. I den infällda bilden nere till vänster ses det område som tillhör Åstenskog(torp) i 
söder utanför den större bilden kring Åstenskog. Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R48-56:r2:52.  Källa Lantmäteriet historiska 
kartor. Bearbetad av författaren 
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3.3.3 Lönnskog 

På den ekonomiska kartan från 1966 ses platsen för minnesstenen (M.S) samt klockstapeln 
(Kl.st). Platsen markeras oregelbundet kvadratisk, omgiven av åkrar. I söder ses kyrkhöjden 
och i väst ligger Kyrktjärnet. Kartan ger intryck av ett öppet odlingslandskap kring kyrkplatsen 
1966 (fig. 19) (RAKA, akt, J133-10c7c66). En häradsekonomisk karta från 1883-95 (fig.19) 
visar inte platsen då denna ingår i en långsmal åker som verkar uppodlad. Inägomarken vid 
kapellet följer i stort samma omfattning som föregående karta. (fig. 19) (RAKA, akt, J112-70-
18). Laga skifteskartan från 1847 (fig. 20) visar dock muren vid kapellplatsen. Inom murarna 
anges för 143 ”gammal kyrkegård”. En väg uppges leda till källan och tjärnet, vilken är 

markerad på kartan strax nedan den markerade muren enligt kartan. Gradtalet enligt 
kartmaterialet följer en fallande skala där ett lägre värde är mer gynnsamt. Den gamla 
kyrkogården har 8, medan omkringliggande åkrar befinner sig omkring 3 ½, varför möjligen 
kyrkogården därför inte används som åker utan som ängs/slåttermark. Kartan visar 
röjningsrösen på inrösningsjorden runt ödekyrkogården som begränsas av den historiska 
åkermarken. Troligen är detta därför inte platser för ett förhistoriskt åkerbruk (Tollin 1991:57). 
Den uppodlade marken skiljer sig inte markant från senare kartor. Vägen genom byn är 

Figur 19: Till vänster: Detalj ur ekonomisk karta över Lönnskog 1966 med kapellplatsen vid beteckningen Ms och KL.st för 
minnessten och klockstapel röd pil anger kapellplatsen, Rikets Allmänna Kartverks Arkiv, akt J133-10c7c66. Till höger: Detalj 
ur häradsekonomiska karta 1883-85 över Lönnskog, röd pil anger kapellplatsen, Rikets Allmänna Kartverks Arkiv, akt J112-
70-18. Källa Lantmäteriet historiska kartor. Bearbetade av författaren 

Figur 20: Detalj ur laga skifteskarta över Lönnskog hemman 1847. Kapellplatsen ses i och med bogårdsmuren vid ”143” och 
källan strax nedan ”132”, Lantmäteristyrelsens Arkiv, akt 17-lån-133. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 
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densamma som på föregående karta (LMS, akt, 17-lån-133).  
 Muren ses också på kartan över laga skifte från 1844 och följer samma kvadratiska form 
men samma trubbiga spets mot norr som på föregående karta (LMS, akt, R48-40:4). 
I storskifteskartan över skog och ängsmark 1784 (fig.21) benämns skogs och ängsmarken enligt 
kartan tillhöra ”Lönskogs eller Swartingebyns skog”. Swartingebyn är ett nytt namn på området 
och förekommer varken förr eller senare i kartmaterialet. Här framgår att Svartingebyns jord 
tillförts Lönnskogs ägor (LMS, akt R48-40:2). Varför jorden blivit tillfört Lönnskog anges inte. 
Skogen och skogsmarken som skiftas avser området väster om kapellplatsen mot sjön Store Bör 
och beskrivs som ”goda skogsmarker”. Näraliggande Kyrktjärnet är utmarkerat och norr om 

tjärnet löper en väg mot sydväst som uppges sträcka sig mot ”kyrkenäset” och sjön Store Bör. 
Kyrknäset ses utmärkt på kartan och strax norr om detta näs uppges ”Lönskogs öhn” ligga 
(LMS, akt, R48-40:2). Dessa platser ligger ca 4 km sydväst om kapellplatsen och heter inte så 
idag.  

1778 års storskifteskarta på inägor över kronohemmanet Lönnskog (fig.22) visar också 
muren kring kapellplatsen med något oregelbunden kvadratisk form om fem sidor, med svagt 
trubbig spets mot norr och som anges som ”Kyrkogård”. Intilliggande åker i norr verkar 
anpassad efter denna form. På kartan förekommer ingen uppodlad mark strax söder om platsen. 

Uppodlad mark intill benämns södra och norra ”kyrkogärdet” och uppges vara god. Kapellets 

Figur 21: Detaljer ur storskifteskartan för skog och ängsmark över hemmanet Lönnskog och Swartingebyn 1784. Från 
vänster: väg norr om Kyrketjärnet mot ”kyrkenäset”. Till höger: Intill sjön Store Bör ”Kyrkenäset” (nu Storenäset) och ovan 
”Lönskogs öhn” (idag Rambergsön), Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R48-40:2. Källa Lantmäteriet historiska kartor 

Figur 22: Detalj ur storskifteskarta över inägor för hemmanet Lönnskog 1778 med bogårdsmur utmarkerad i bildens nedre 
mitt, Lantmäteristyrelsens arkiv, akt, R48-40:1. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 
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plats är centralt placerad i förhållande till odlingslandskapet, som i stort följer samma 
utbredning som senare kartor. Kyrktjärnet i väst bär samma namn som idag (LMS, akt, R48-
40:1). Fernow beskriver 1773 hur kapellplatsen är på en höjd inom Lönnskogs ägor och är 
överväxt med skog som ”hålles än i stor helgd, inhägnad och fridlyst” (Fernow 1977:105). 

1646 års geometriska karta över Lönnskog (fig.23) visar mindre utbredning av den 
uppodlade jorden jämfört med senare kartor. Den schablonerade byggnaden i kartan är placerad 
på ett bergskrön där gården Framme idag är belägen. Vägsträckningen via fägatan genom byn 
visar kontinuitet mot dagens vägsträckning. Kapellplatsen antyds genom den kvadratiska 
inskärningen i den uppodlade marken till vänster i söder, även om inte muren är utritad. 
Uppodlad jord är koncentrerad runt kapellplatsen, men i norr förekommer spridda åkerlappar 
som enklaver i hårdvallen. De södra åkrarna har benämningen ”Svartmylla” och den norra delen 
av hemmanet har en inhägnad hårdvall markerade med lövträd (LMS, akt R48-40:r2:59). Åkern 
intill ödekyrkogårdens mur tycks vara en av de äldsta brukade jordarna i det närliggande 
landskapet (LMS, akt R48-40:r2:59). 

 Det äldre kartmaterialet verkar stämma överens med Fernows beskrivning från 1773 där 
platsen beskrivs ”hålles än i stor helgd, inhägnad och fridlyst” (Fernow 1977:105), eftersom 
muren förekommer i kartmaterialet mellan 1784-1847 och den inte anges som uppodlad utan 
troligen har brukats som äng. Att muren syns på kartor mellan 1784-1847 men inte vid slutet 
av 1800-talet stämmer in på Djurklous beskrivning om att hägnaden ännu syntes 1855, men 
senast 1867 avlägsnats då platsen uppodlats (Djurklou 1956:102–104). Kartmaterialet bekräftar 
således Djurklous utsaga. Kartmaterialet visar också att den återstående, ännu synliga västra 
muren kring kapellplatsen (RAÄ Långserud 7:2) troligen är ursprunglig med kapellets 
brukningstid, då den sammanfaller med åkergränsen och uppodlad mark och den mur som 
förekommer på de äldre kartorna, som möjligen kan ha haft en oregelbunden eller femsidig 
kvadratisk form. Kapellplatsens läge visar lång kontinuitet att ligga i nära anslutning till 
odlingslandskapet för platsen och de äldsta åkrarna i området. Platsens religiösa funktion 
återspeglas i många platsnamn via kartorna som namn på tjärn, åkrar, näs och vägar. Kartorna 
antyder också att kommunikationer till platsen funnits i landskapet väster om kapellplatsen. 
Storskifteskartan över skog och ängsmark från 1784 där ”Swartingebyns” skogar tillförs 
Lönnskog hemman avser områden norr och nordväst om kapellplatsen kan tyda på äldre 
bebyggelse som tidigare förekommit i området norr platsen. Namnet Swartingebyn kan i sig 
också tyda på äldre bebyggelseenheter då ”Swarting” i sammanhanget är ett fornsvenskt 
mansnamn från Svitrting eller Svarting (Ortnamnen i Värmlands län D.4 Gillbergs härad 
1922:22). 
  

Figur 23: Detalj ur geometrisk karta över hemmanet Lönnskog 1646 med kapellets placering strax söder intill den 
uppodlade jorden till vänster i bild, likt en kvadrat. Dock ej utmärkt. Lantmäteristyrelsens arkiv akt R48-40:r2:59. Källa 
Lantmäteriet historiska kartor 
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3.4  Kännetecken historiska källor och ortnamn 

3.4.1 Ämmeskog 

Ämmeskog nämns i historiska källor som socken redan 1413 (Embisko sokn) med troligt 
ursprung för skogsbygden kring Ämmeskogssjön (Rosell 1992:170). Kapellplatsen ligger vid 
Ämmeskogssjön vid udden Kyrkudden. Sjöns namn kan härröra ur det fornsvenska Aembir eller 
Embir, vilket motsvarar imma eller dimma (Rosell 1992:170). Ämmeskog låg under medeltiden 
i Dalsland, men kyrkohemmanet Ämmeskog ingick i Gillberga gäll och upptas under Gillberga 
stoms uppbörd. Socknen (ej stommen) uppges nedlagd i Skara stifts jordebok från 1540. 1548 
tillhör landbogården i Ämmeskog sockenprästen i Gillberga (Björklund 2018:162–170). 
Sockennamn under medeltid med efterleden – skog är vanliga i västra Värmland och utgör ofta 
marginalbygder i till äldre fornminnesrika centralbygder (Rosell 1981:41). Efterleden – skog 
antyder en motsats till centralbygder mot en obestämd riktning mot en skogsbygd kring ett 
namngivet vatten (Rosell 1992:170) och/eller vagt avgränsade bygder/obygder (Rosell 
1981:122). Namnet Hedane ses i de by/gårdstomter med tidigaste skriftliga belägg från 1560-
talet rörande Norra Hedane och Södra Hedane (RAÄ Svanskog 142:1- 143:1) som ligger en 
dryg km sydväst om platsen. Hed kan avse moränslätter med gles vegetation, men här tycks de 
gamla gårdstomterna ligga på en ås, med sluttning ner mot Ämmeskogssjön. Närmsta 
jordeboksenheten norr om Ämmeskog är skattetorpet Ristakan, som nämns i de värmländska 
handlingarna 1503 (Rissetagen), vilken 1540-1548 anges som ”öde” (Björklund 2018:169). 
Förleden Ris- kan anspela på ris eller buske och Ris-gårdarna kan ursprungligen ha legat i 
terräng fördelaktig för lövtäkt, eller där man efter svedjning kunde utöka bete eller odling. 
Sådana gårdar kan ligga centralt i bygderna även om det verkar som om detta skattetorp mer 
legat i marginalbygd (Rosell 1981:127). Efterleden – takan är vanligt i 1300- talsbelägg i 
Värmland och har ett kristet ursprung. Namnet kan återspegla kameral betydelse kring 
jordskifte och kan ha koppling till upplåtelse av odling på ofri grund, möjligen för exempelvis 
trälar. Skiften efter namnformen kan ha omfattats av den nykristna tanken att donera jord 
tillkyrkor och kloster i och med kristendomens utbredande där tidigare trälar kan ha fått bruka 
jorden. En taka kan härigenom ha motsvarat en enskild sådan donation (Rosell 1981:86f). 
Sydväst (Skålerud) och öster (Yttre Lofterud) om kyrk/kapellplatsen finns också by/gårdstomter 
med efterleden –rud (RAÄ Svanskog 144:1, Långserud 119:1), dock med äldsta belägg från 
1564 respektive 1540. Rud är besläktat med röjning (nyröjning av skog) (Rosell 1981:97) och 
är ett vanligt ortsnamn i bygder som saknar gårdar från förhistorisk tid. Möjligtvis har –ryd/rud 
namnen tillkommit i samband med tidigmedeltida expansion (Hedvall & Lindeblad 2007:15). 
Ofta ligger – rud namnen i denna region längre från bygderna (Rosell 1992:171).  
 Området kring Ämmeskog antyder via orts/platsnamnen i första hand att landskapet under 
medeltid karaktäriseras av nyodling och att området kan ha utgjorts av marginalbygder. Även 
namnet Hedane överensstämmer med kargare jordbruksförhållanden samtidigt som sakrala 
platsnamn som anknyter till plats med kyrklig funktion. Längre kontinuitet till förkristen tid 
kan anas av Aembir eller Embir. Både förleden Ämme- och efterleden – skog kan anknyta till 
en gemenskap kring en sjö eller en geografiskt odefinierad bygdegemenskap eller område. 

3.4.2 Åstenskog 

Kapellplatsen i Åstenskog ligger i Långseruds socken. Långserud nämns första gången i de 
historiska källorna 1503 (Langxsret soken) och 1540 (Långxrwdh). Socknens omfattning idag 
speglar medeltiden och 1500-talet (Björklund 2018:162). Långserud kommer troligen ur Långa 
härad, en tidigare bygdegemenskap kring sjön Lången. Ingen enskild gård tycks ha gett upphov 
till namnet (Rosell 1981:24–27). Åstenskog (Åstenskogh 1503) räknas som ett kyrkohemman 
och upptas 1540 under Gillberga stoms uppbörd med 3 pund smör och 4 dagsverken. 1548 
tillhör landbogården i Åstenskog sockenprästen i Gillberga (Björklund 2018:170). I Skara stifts 
jordebok räknas Åstenskog som en särskild socken med inkomst av tionde (Björklund 
2018:162) (Östenskog), med möjligt ursprung på ett äldre namn för den näraliggande sjön 
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Myrsjön (Rosell 1981:40). Sockennamn med efterleden – skog antyder bygdens utkant, där 
odlad mark, betesmarker, jakt- och fiskeintressen blir mera marginella där efterleden – skogen 
också antyder marginalen för bygdegemenskapen. Väster om de tidigare centralbygderna i 
Gillbergadalen låg också skogen eller skogarna (Rosell 1981:39). Näraliggande 
jordeboksenheter är i norr Esbjörbyn (Esbiørnsbyn 1503) och i öst Rudsbyn (Røtzbyn 1535), 
båda skattehemman. Efterleden – by indikerar ofta på mera perifiera lägen jämfört med namn 
med efterleden – stad/sta. Efterleder med – by kan samtidigt också utgöra centrala gårdar i en 
socken. I de fall förleden är ett personnamn som kombineras med efterleden -by har namnet 
troligtvis tillkommit under medeltiden (Rosell 1981:66f). Åstenskog ses även i andra platsnamn 
i närområdet som Åskogsknatten och i Åskogsbråten som kan härledas ur att bryta (ny mark) 
(Rosell 1981:102). 
 Området kring Åstenskog antyder via orts/platsnamnen i första hand att landskapet under 
medeltid karaktäriseras av nyodling och att området utgjort marginalbygder som anknyter till 
skog eller röjning. Möjligen kan Esbjörbyn vara den äldsta gården kring kapellets närområde. 
Inga orts eller platsnamn anknyter till Åstenskogs religiösa funktion. Efterleden –skog kan 
antyda en gemenskap kring ett vatten eller en bygd. 

3.4.3 Lönnskog 

Kapellplatsen i Lönnskog ligger i hemmanet med samma namn hör till Långseruds socken. I 

den värmländska skatteboken från 1503 förekommer Skogen som en enhet vilken erlägger 4 

öre, där 2 öre vardera utgår från de angränsande socknarna Gillberga och Sillerud. Betydelsen 

av detta är oklart och avviker från övriga poster. I slutet av 1503 års skattebok är dessutom en 

annan post (Skogelei 2 öre) överstruken, vilken kan sammanfalla med posten Skogeley i den 

angränsande socknen Sillerud. Möjligen kan Skogelei alternativt vara en avgift istället för en 

bebyggelse (Björklund 2018:169). Området kring dagens Lönnskog kallas dock ännu av äldre 

personer för Skogane eller Skogmarken (Skomárka) (Rosell 1992:170). I 1540 års jordebok 

benämns samma enhet ”ein skogs dell” (Broberg1952; Björklund 2018) och förväntas erlägga 

samma 4 öre som 1503 års skattebok. Enheten är en skatteskog (Björklund 2018:169). Generellt 

förekommer inga större skillnader mellan skattetalen för hemmanen i 1503 års skattebok och 

1540 års jordebok (Broberg 1952; Björklund 2018). Namnet Lönnskog dyker upp först 1564 

som ett skattetorp (Lønskog) och 1568 som ett halvt skattehemman (Björklund 2018:168–169). 

Samtidigt benämns kapellet (Långskog) som ”avlagdt” i Skara stifts jordebok från 1540 

(Björklund 2018:162). Den omväxlande namnbakgrunden gör förleden Lönn- oklar (Rosell 

1981:40). Efterledet – skog eller namnet skogane kan dock kopplas till bygdens utkanter (Rosell 

1981:39) eller en vagt avgränsad bygd/obygd (Rosell 1981:122). Namnet i Skara stifts kyrkliga 

jordebok Långskog skulle som vi sett tidigare kunna anknyta till bygden runt sjön Lången som 

kan ha gett upphov till sockennamnet Långserud Rosell (Rosell 1981:24–27), dock finns belägg 

för Långseruds socken redan 1503 (Björklund 2018:162), så det kan därför inte handla om 

samma plats. Hur länge namnet på bygden Skomárka använts är ovisst, dock har innehåller ofta 

häradsnamn eller sockennamn på efterleden – mark något sjönamn som riktpunkt för bygden. 

Markerna motsvarar ofta skogsbygder kring gränstrakter, där ”markmännen” bodde (Rosell 

1981:41). 

 Det finns inga andra belägg för gårdsnamn i området kring kapellplatsen i Lönnskog under 

medeltid och innan 1550 (Björklund 2018:164), förutom just Skogen från skatteboken 1503 

(Rosell 1992:170). Lönnskog och omkringliggande bebyggelse framträder i de historiska 

källorna först under andra halvan av 1500-talet (Björklund 2018:166–169), inom 5 km från 

platsen. Gårdsnamnen Berga och Fjäll har topografiska bebyggelsenamn som anspelar på 

naturförhållanden (Rosell 1981:49). Berga för bergshöjd och har som gårdsnamn ingen äldre 

bakgrund än 1500-talet (Rosell 1981:197). Namnet Fjäll antyder kuperad eller höglänt terräng 

och ofta avser ödemark (Rosell 1981:124). By- namnen med personnamn i förled Elovsbyn (och 

eventuellt Tönnesbyn) kan dock ha tillkommit under medeltiden (Rosell 1981:67). Stenbyn kan 
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avse koppling till gränssten eller utmärkande flyttblock (Rosell 1981:71). Efterleden- by kan 

anspela på en central gård kring platser av geografiskt perifera lägen (Rosell 1981:66). Hyen 

som platsnamn eller eventuellt gårdsnamn kan utgöra en dialektal uttalsvariant av Hög eller 

Högen och anknyter ofta till topografiska höjder, men kan ha en äldre bakgrund (Rosell 

1981:190–192). 

 Näraliggande Kyrktjärnet och Kyrkhöjden anspelar direkt på platsen. I nordöst ligger 

Tronhattehöjden. Förleden Tron- kan ha anknytning till trond, person från Tröndelagen eller 

Trondheim (Rosell 1981:161). Nordväst om kapellplatsen förekommer flera gårdsnamn med 

efterleden – rud, vilket anses relatera till röjning (Rosell 1992:171). Ett av dessa Ragnilsrud, 

äldsta belägg från 1564 (RAÄ Sillerud 189:1) innehåller ett förkristet personnamn i förled där 

Ragn- kan översättas ”makterna” och där hild (ils) kan motsvara ”strid” (Rosell 1981:178). 

Strax norr om kapellplatsen finns Torphöjden och väster om denna idag en modern bebyggelse 

vid namn Torpa. Sådana namn kan tyda på tidigare äldre bebyggelse eftersom det inte yttrycks 

i efterled – torp. Ofta kan medeltida bebyggelse härledas till sådana platser (Rosell 1981:75). 

 I hemmanets norra del ligger Råtakan, som tillhör den nordligaste delen av Långseruds 

socken och ses först i de historiska källorna från 1624. Förleden Rå- antas anspela på gräns, 

medan namn innehållande –takan påfallande ofta har belägg från medeltid (Rosell 1992:172f) 

I nordväst ligger Hällesbyn och Sulerud. Hällesbyn kan följa tidigare resonemang om 

personnamn som förled (Hälle-) och – by som efterled och ha ett möjligt medeltida ursprung 

(Rosell 1981:67). Vid Hällesbyn gick den gamla vägen mot Sillerud över släta berghällar via 

Björnlekeberget (Rosell 1992:169). I de historiska källorna har Hällesbyn annars ett äldsta 

belägg från 1624 (RAÄ Långserud 69:1). Näraliggande Sulerud, idag tillhörande intilliggande 

Silleruds socken nämns i de värmländska handlingarna som ett skattetorp 1564 (Skylerudh) 

(Björklund 2018:184), men är inte registrerad i FMIS. Efterleden – rud kopplas till röjning 

(Rosell 1981:96), medan förleden Skyl- kan knytas till att vara skymd (Rosell 1981:109).  

 Området kring Lönnskog antyder via orts/platsnamnen i att landskapet karaktäriseras av 

nyodling och att området utgjort marginalbygder vilket ses i ändelserna – skog och – rud samt 

att området har utgjort ett gränsområde. Flera platsnamn i landskapet anknyter till platsens 

religiösa funktion. Av gårdarnas namn att döma kan Torpa möjligen haft kontinuitet till äldre 

medeltid medan – by namnen indikerar på yngre medeltid. Skatteboken från 1503 antyder likaså 

ett oprecist område som överlappar ett större område kopplat till intilliggande socknar vilket 

också kan ses i relation till namnet Hellesbyn vilken indikerar vägsträckning västerut mot 

intilliggande socken Sillreud. Efterleden – skog kan antyda en mer oprecis geografisk 

gemenskap kring en bygd eller ett vatten. 
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4. Analys/Diskussion 

 

För att söka besvara arbetets syfte att söka förstå vad det medeltida begreppet kapell kunnat 

innebära för värmländska förhållanden utifrån Anglerts indelning av fristående kapell med 

särskilt fokus på området i och kring Långseruds socken kommer de undersökta kapellplatserna 

utifrån det presenterade materialet att ställas mot varandra utifrån arbetets första frågeställning 

(se 1.2 Syfte och frågeställningar). Därefter kommer kapellplatserna ställas mot Anglerts 

indelning av tre grupper för kategorin fristående kapell. Capelle non curate, kapell utan präst 

som fungerat oberoende av ett sockensystem, dit också votiv- och helgonkapell hör. 

Kolonisationskapell, som uppträder i kolonisations eller marginalbygder, vilka betjänats utifrån 

av en tillrest präst från en moderförsamling och sist sockenkapell, som uppstått genom 

sockensammanslagning, där moderkyrka, annexkyrka och kapell därigenom uppstått (Anglert 

1984:14f). För att underlätta översikten och jämförelsen mellan kapellplatserna från det 

presenterade materialet har en översiktstabell baserad på arbetets frågeställningar framtagits 

enligt nedan (se tabell 1). 

4.1 Översiktlig jämförelse av kapellplatserna 

 

Kapellplatserna Ämmeskog, Åstenskog och Lönnskog ligger alla inom eller i direkt anslutning 

till Långseruds socken i sydvästra Värmland (fig.1). I den tidigare forskningen har de ofta 

begreppsmässigt benämnts som kapell framför kyrka (Ernvik 1955; Nisbeth 1962; Lagerlöf 

1985) och beskrivs som kapell också som det via FMIS som hittas i Riksantikvarieämbetets 

tjänst Fornsök. I senare forskning är inte benämningen på platserna konsekvent kring begreppen 

kyrka/kapell, utan kan växla (Björklund 2018:162f). Eftersom begreppen kunde flyta ihop 

redan under medeltid (Anglert 1984:13–15) är sannolikt dagens begreppsförvirring kring 

platserna en konsekvens av detta. 

 Rörande arkeologiska undersökningar och fornlämningslandskapet kring de undersökta 

platserna har samtliga undersökts arkeologiskt under 1950-talet med ett gemensamt syfte att 

fastställa byggnadens läge och planutformning. Denna har i samtliga fall varit likartad i form 

av en byggnadsplan av romansk stil med långhus och kor vilket ofta förknippas med perioden 

fram till 1200-talets mitt (Theliander 2004; Hedvall & Lindeblad 2007; Bonnier 2008:137). 

Tydliga kopplingar till denna stilperiod anses byggnader med absid runt koret ha haft (Bonnier 

2008:137), vilket ses vid Åstenskog. Också den tolkade timmerkonstruktionen på samtliga av 

de undersökta platserna skulle kunna peka på en datering från 1200-talet (Lagerlöf 1985; 

Bonnier 2008). De magra resultaten av arkeologiska- och georadarundersökningarna vid 

Lönnskog kan möjligen förklaras av att platsen uppodlats under senare halvan av 1800-talet (se 

3.3.3 Lönnskog). Brukningstiden för de undersökta kapellen tycks sammanfalla med perioden 

1200-talet till 1500-talet (Helmersson 1995:5). Tolkningen för de äldsta beläggen av 

brukningstiden från 1200-tal stärks också av daterbara fynd av mynt för Ämmeskog samt 

genom ett påträffat krucifix daterat till omkring 1200 för Åstenskog (tab. 1). Dessa fynd ger en 

tydligare referens till byggnadens funktion. För Lönnskog saknas fynd alls. De undersökta 

kapellplatserna har också haft en mur i anslutning till bygganden. Ämmeskog kan också ha haft 
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en klockstapel på platsen. Åstenskog utmärker sig genom sin storlek och har en invändig area, 

dubbelt så stor som de båda andra kapellen vid Ämmeskog och Lönnskog tillsammans (fig.25), 

vilket dock i sig inte behöver betyda att det inte varit frågan om ett kapell, även om de flesta 

kapell varit av ett mindre format (Anglert 1984:15). Ämmeskog och särskilt Lönnskog verkar 

å andra sidan ha varit mycket små byggnader, vilket gör kontrasten större. 

 Jämförelsen av lämningstyper vid omkringliggande landskap för kapellplatserna som inte  

den tidigare forskningen har tagit lika stor hänsyn till visar att fångstgropar ofta är vanligt 

förekommande, och att samtliga innehåller platser med tradition eller näraliggande 

lämningstyper refererande till platsens religiösa funktion genom lämningstypen platser med 

tradition kopplade till gudstjänster utomhus (Lönnskog), helgonkult (Åstenskog) eller 

pilgrimshärbärgen (Ämmeskog). Dessutom förekommer också lämningstypen källa med 

tradition för Ämmeskog och Lönnskog, varav källan kring Ämmeskog uppges ha skattats på 

mynt vid några tillfällen. Särskilt vanlig är också lämningstypen by/gårdstomt kring 

kapellplatserna även om de flesta härrör från sent 1500-tal, vilket i sig skulle kunna indikera på 

en äldre bebyggelse än vad det kamerala materialet visar i enlighet med den tidigare forskning 

som sökt påvisa kapellens förekomst som en konsekvens av sockensammanslagningar baserat 

på kamerala skriftliga källor (Lindskog 1962; Nilsson 1992) 

 Geografiska och geologiska förutsättningar kring kapellplatserna har delvis berörts av den 

tidigare forskningen genom att lokaler som utgör kyrkplatser ofta följer nord- sydliga strukturer 

av dalgångar i landskapet (Roeck- Hansen 2006:16–17). Detta stämmer överens med de 

undersökta kapellplatserna som också alla förekommer direkt intill- eller har ett relativt sjönära 

läge, omgivna av kuperad terräng. Området kring Åstenskog verkar enligt jordartkartan vara 

mera bördigt med anledning av mindre inslag av morän i anslutning till att dalgången legat 

under högsta kustlinjen och med större förekomst av isälvssediment, silt och sand. Ämmeskog 

och framförallt Lönnskog kan ändå kanske i mindre skala haft relativt goda förutsättningar för 

jordbruk, då landskapet kring kapellplatserna sammanfaller med områden som legat ovan 

högsta kustlinjen, varför också moränjordar kunnat ge hygglig avkastning. 

 Att jämföra kapellplatserna och ställa dem mot varandra genom det historiska 

kartmaterialet har inte gjorts i den tidigare forskningen. Endast Åstenskog och Lönnskogs 

Figur 24: Diagram visande förhållandet mellan de undersökta kapellens invändiga areor i kvadratmeter. Källa: 
Riksantikvarieämbetets fornsök rörande lämningarna RAÄ Svanskog 47:2, Långserud 19:1 och Långserud 7:2 
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kapellplatser ses direkt i de historiska kartorna genom att platsen märkts ut eller genererat någon 

kartreferens mot en sakral funktion. Här utmärker sig särskilt Lönnskog genom utritad mur som 

måste ha utgjort ett markant inslag genom att ligga mitt i odlingslandskapet. I de historiska 

kartorna över Lönnskog finns flera sakrala platsnamn. (tab. 1), vilket utmärker platsen i 

sammanhanget. Det historiska kartmaterialet visar också att samtliga kapellplatser legat i direkt 

anslutning eller nära uppodlad jord, vilket avviker från tidigare forskning där flertalet kyrkor 

ofta annars är belägna en bit bort från bebyggelsen i utkanten av bebyggda och odlade områden 

(Roeck- Hansen 2006:16–17). Enligt de historiska kartorna utmärker sig Åstenskog särskilt. 

genom att kapellplatsen ligger intill en betydande gård (Åstenskog), som troligen gett namn åt 

hemmanet och genom att läget i ett mer betydande odlingslandskap än Ämmeskog och 

Lönnskog. 

 Både rörande geologi med närområden ovan högsta kustlinjen som skulle kunna tas i 

anspråk vid kolonisation av marginalområden och den sista frågeställningen kring ortnamn 

antyds också ett samband mellan kapellplatserna som lokaler i marginalbygd. Landskapet och 

ortsnamnen kring kapellplatserna kan i samtliga fall antyda en gemenskap kring ett vatten eller 

en bygd i likhet med den tidigare forskning som föreslagit bygdeanpassade socknar i södra 

Värmland (Svensson 1998:56). Gemensamt för ort/platsnamn i landskapet kring de undersökta 

kapellplatserna är också att området kring Åstenskog antyder via orts/platsnamnen i första hand 

att landskapet under medeltid karaktäriseras av nyodling och att området utgjort 

marginalbygder som anknyter till skog eller röjning. Åstenskog är den enda plats som heller 

inte innehåller platsnamn relaterade till ”kyrk”-lägen som udde, ås, höjd, näs eller tjärn med 

mera, men som samtidigt genom orts/platsnamn antyder ett perifert läge (tab.1) Samtliga 

kapellplatser ligger även nära gårdar eller odlad jord, varav både Ämmeskog och Åstenskog är 

kyrkohemman med ”stommar” under moderkyrkan i Gillberga gäll. För Ämmeskog uppges 

socknen (inte stommen) vara nedlagd 1540, medan Åstenskog ännu uppbär tionde 1540. 

Lönnskog är ett skattehemman, men där Lönnskog (”skogen”) ingår i ett unikt upplägg där 

skatten delas mellan Sillerud och Gillbergs socknar, trots att Lönnskog är beläget i Långseruds 

socken som ligger emellan.  
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Tabell 1: Översikt för jämförelse mellan de olika kapellplatserna i relation till arbetets första frågeställning 
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4.2 Capelle non curate, kolonisationskapell och sockenkapell? 

4.2.1 Ämmeskog 

Kan Ämmeskog ha varit ett Capelle non curate, ett obetjänat kapell som kan ha fungerat 

oberoende av ett sockensystem? Stil, konstruktion tillsammans med myntfynd daterade från 

1200- tal kan visa äldsta brukningstid. Mynten, källan och ”pilgrimshärbärget” ligger nära 

tolkning av kapellen mot pilgrims-/vallfartskapell (Ernvik 1955; Nisbeth 1962; Lagerlöf 1985) 

och gruppen Capelle non curate. Namnet Hedane kapell för tankarna till tolkningar för 

gårdskapell (jämför Nisbeth 1992; Roeck- Hansen 2006), beläget på hemmanet Norra Hedanes 

ägor, men gårdarna där har ett äldsta belägg från 1560. Äldsta gården är Ämmeskog självt från 

1413 då också Ämmeskog nämns som en socken, vilket gör tolkningen som gårdskapell svår 

eftersom det inte finns någon gård att knyta kapellet till om inte den uthusliknande grunden 

intill visar sig vara något annat än ett härbärge för pilgrimer. Här kan lämningarna av fossil åker 

och röjningsrösen mellan denna plats och kapellet vara intressanta då det kan tyda på tidigare 

bebyggelse. By/gårdstomter kan också föregåtts av äldre bebyggelse. Muren och en eventuell 

klockstapel gör kopplingen till ett Capelle non curate mindre sannolik, men inte omöjlig om 

kapellet haft en tidigare funktion innan den klassats som socken.  

 Kan Ämmeskog varit ett kolonisationskapell som ingått i en tidigmedeltida expansion av 

marginaljordar, betjänad av en tillrest präst? Möjligen, plats och geologiskt landskapet antyder 

marginaljordar genom hur moränjordarna dominerar området. Ej heller ses en omfattande andel 

odlad mark i kartmaterialet. Datering och myntfynd från 1200-tal skulle kunna kopplas till 

perioder av tidigmedeltida nyodling. Få spår av sådant utmarksbruk ses dock genom 

omgivningens lämningstyper. Närheten till den sannolikt samtida kyrkan/kapellet i Åskog 

tillsammans med att sockenindelningen visar kontinuitet tillbaka till 1200-talet (Roeck- Hansen 

2007:14), och att mynt cirkulerar (Klackenberg 1992:61) tyder kanske inte på att området är i 

koloniseringsfasen av nya marginaljordar för tidpunkten. Även ort och platsnamn kring platsen 

antyder ett perifert läge som kan sakna bebyggelse från förhistorisk tid. Bebyggelse kan ha 

tillkommit med en tidigmedeltida expansion. En medeltida kyrka ska även ha stått i Svanskog 

8 km söderut (Lagerlöf 1985:148). Kanske har Ämmeskog/Hedane kapell betjänats därifrån 

innan Ämmeskog blev socken då området tillhörde Dalsland, vilket kan förklara namnet 

Hedane kapell. 

 Kan kapellet ha betraktas som ett sockenkapell som uppstått genom sammanslagningar? 

Möjligen inte under medeltid. Ämmeskog är fortfarande 1413 en egen socken som även tolkats 

som utbyggd under perioden (Helmersson & Svensson 1996:15). Detta kan dock ha gjorts 

tidigare och haft andra funktioner. Även myntfyndens lägen kan tyda på att mynten fungerat 

som offergåva i enlighet med officiell kult under prästens översyn kanske redan under 1200-

tal. Ämmeskog upphör som socken 1540. Stom och kyrkohemman består men hamnar som 

annex under Gillberga. Vi vet inte när byggnaden slutade brukas, varför så det inte är otänkbart 

att en sammanslagning gradvis skett tidigare, varför byggnaden under en tid innan 1540 kunnat 

betraktas som sockenkapell. 

4.2.2 Åstenskog 

Byggnadens brukningstid antas varit mellan 1200-till 1500-tal. På platsen har ett krucifix, 
daterat till cirka 1200 påträffats. Storleken måste inte utesluta funktionen av ett kapell (Anglert 
1984:15). Men arean antyder att bygden kan ha varit relativt tätt befolkad/välbärgad då 
underhåll av kyrkobyggnaden och dess hägnader var ett gemensamt ansvar (Bonnier 2008:145), 
tillika fanns också en stom. Detta tillsammans med ödekyrkogård, mur samt att skelettdelar 
påträffats utesluter sannolikt ett obemannat kapell i gruppen Capelle non Curate. Myntet som 
påträffats i Esbjörbyn, norr om platsen från Stralsund 1340-81 är intressant. Även med den 
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fossila åkern kallad ”Olsmässkullen”, som refererar till Olof den heliges festdag så är det svårt 
att motivera kapellet enkom som ett helgonkapell av typen Capelle non Curate då 
kyrkobyggnader kunde ha skyddshelgon (Theliander 2004; Hedvall et al Lindeblad 2007), som 
kunnat vara av betydelse för dessa lämningar.  
 Åstenskog som ett kolonisationskapell, beläget i marginalområden i samband med 
nyodling, betjänad av tillrest präst? Fångstgropar i området kan tyda på aktivt utnyttjande av 
utmarken, men av de jämförda platserna är detta den enda som ligger relativt nära ett troligt 
gravröse, vilket kan tala mot nyodling då man kan tänka sig att människor kan ha bott där långt 
innan kyrkan restes. Att området ingått i vågor av tillbakagång och nyodling kan inte uteslutas, 
varför graven inte måste indikera på obruten bebyggelsekontinuitet. Äldre kartmaterial tyder på 
omfattande uppodling av området, där också flera torp legat under huvudgården Åstenskog. 
Platsen och de geologiska förutsättningarna i den dalgång där Åstenskog ligger verkar 
gynnsamma. Området omkring kapellet känns därför mindre som en marginalbygd. Åstenskog 
kan ändå ses perifert jämfört de äldsta jordbruksbygderna intill Gillbergradalen och 
Vänerslätten omkring 1,5 mil österut (Rosell 1981:39). Detta förhållande speglar områdets ort- 
och gårdsnamn, som antyder opreciserade marginalbygder eller periferi. De historiska källorna 
påvisar dock medeltida bebyggelse genom kamerala källor, främst för Åstenskog och 
Esbjörbyn, där ortnamnen antyder ursprung ur medeltida gemenskap och bebyggelse. 
Myntfyndet i Esbjörbyn från 1300-talet stärker också detta. Sådana förhållanden kan möjliggöra 
spekulationer kring ett ursprungligt gårdskapell (Nisbeth 1992; Roeck- Hansen 2006), utifrån 
förutsättningar och eventuella förkristna gravar. Detta kan föra oss tillbaka till Capelle non 
curate-gruppen för kyrkans ursprungliga funktion, dock utan belägg. Långseruds kyrka i 
samma socken 7 km österut nämns första gången 1503. Med tanke på närheten till Ämmeskog 
är det möjligt att tänka sig någon form av rotation för prästernas betjäning av kyrkor, även om 
Ämmeskog under medeltid tillhörde Dalsland. Fernow nämner detta förfarande inom Gillberga 
gäll (Fernow 1977:105). Mycket tyder ändå på att platsen i huvudsak fungerat som en 
sockenkyrka utifrån lämningsmaterialet och landskapets förutsättningar. 
 Åstenskog är troligen inte ett sockenkapell som genom sockensammanslagningar blivit ett 
annex och förlorat sin sockenkyrkostatus under medeltiden utifrån den information som finns 
tillhanda. Socknen läggs ner och blir annex till Gillberga först 1540. Varför och när kyrkan 
senare lämnas öde är oklart även om Gyllenius nämner att ett blodsdåd skall ha ägt rum i 
byggnaden, varför en annan kyrka byggts ”mitt i” socknen (Gyllenius 1962:67). Kyrkan ”mitt 
i” kan ha varit Långseruds kyrka. Åstenskog kyrka kan varit öde innan socknen avlades enligt 
de historiska källorna, där tiondet och stommen ändå fanns kvar om denna kyrka ”mitt i” 
socknen var Långseruds kyrka, som också har medeltida anor. Krucifixet från cirka 1200 skulle 
kunna betyda att Åstenskog är den äldsta kyrkan i socknen (Björklund 2018:162). Dock kan 
Åstenskog under en period innan socknen avlagts fungerat som ett kapell om en 
sammanslagning skett med Långserud och definierats som ett sockenkapell under Långseruds 
socken under en tid. 

4.2.3 Lönnskog 

Byggnaden har tolkats ha en brukningsperiod mellan 1200-1500 (Helmersson 1995; Svensson 
1998), utifrån stil, konstruktion samt att den avläggs 1540. Utgrävningen 1959 påvisade en 
mycket liten byggnad, vilket storleksmässigt kan betraktas som ett kapell som också haft en 
stenhägnad. Frånvaron av fynd kan bero på att platsen uppodlats från mitten av 1800-talet, då 
också större delen av muren skall ha flyttats. Detta kan vara en orsak till det magra resultatet av 
georadarundersökningen som pekade på möjligheterna att konstruktionen haft betydelse för 
bevarandegraden, att lämningarna flyttats eller aldrig stått på platsen (Westergaard et al 
Hjertman m.fl.: 2021). Den sista möjligheten verkar osannolik då kapellet uppträder i historiskt 
material, grävts ut 1959, förekommer på historiska kartor, ingår i muntliga traditioner och 
platsnamn. Kapellet har ibland tolkats ha ett ursprung som gårds- eller pilgrimskapell (Roeck- 
Hansen 2006:22). Sådana funktioner skulle ligga nära gruppen Capelle non Curate som 
obetjänade kapell. Det är svårt att tolka Lönnskog som ett gårdskapell utan medeltida 



 

40 
 

bebyggelse (Björklund 2018:162). Undantaget är traditionen för den medeltida ödegården 
Hyen, men som ligger ganska långt från platsen. Gårdsnamn i kapellets närområde som kan 
utgöra äldre medeltida ursprung är Torpa omkring 1 km norrut. 
 Lämningslandskapet kring platsen rörande tolkningen av pilgrimskapell kan vara intressant 
i förhållande till källan med tradition öster om platsen tillsammans med traditionen som rör 
”gudstjänster i äldre tider” i norr. Detsamma gäller platsnamnet Tronhattehöjden. Även i det 
äldre kartmaterialet ses en källa ligga nordväst om den utritade muren. Också i kartor från sent 
1700-tal finns detaljer i markerad mur och referenser till platsen som ”kyrka” och ”kyrkegård”, 
”väg till kyrknäset”, ”kyrknäset” intill källan med tradition, vilket kan tyda på kommunikation 
till platsen från väst. Möjligen kan kapellet knytas till gruppen Capelle non curate i egenskap 
av vallfartskapell, men här saknas för mycket för att säkert knyta kapellet till denna grupp. 
 Lönnskog har troligen varit en marginalbygd under medeltid. Geografiskt ligger platsen i 
direkt skogsbygd vid periferin av Långseruds socken i norr. Lämningar i området tyder på 
utmarksbruk ifråga om fångstgropar. Kanske kan skifferbrotten i norr tyda på en mer 
diversifierat intensivt utmarksbruk, även om de är svåra att datera. Kapellplatsen ligger på en 
moränplatå, intill en dalgång i nord-sydlig riktning som befunnit sig ovan högsta kustlinjen 
vilket möjliggör odling, som också gjorts alldeles intill platsen för kapellet. Också ort- och 
gårdsnamn anspelar på marginal- eller gränsbygd, som antyder kolonisation anspelande på 
röjning eller yngre topografiska bebyggelsenamn. Undantaget är gårdsnamnet Torpa som kan 
ha äldre medeltida ursprung. Området saknar belägg för medeltida bebyggelse även om 
lämningstypen by/gårdstomt ofta uppträder i omgivningarna, dock främst från sent 1500-tal. 
Men tidigare bebyggelse behöver inte uteslutas (Nilsson 1992:64). Skatteuppbörden för 
området 1503 är låg och verkar dessutom betalas från de angränsande socknarna Sillerud och 
Gillberga (Björklund 2018:169). Området tycks ändå haft ekonomisk relevans eftersom det 
omnämns i det kamerala materialet från 1503. Kapellet skulle därför kunna knytas till gruppen 
kolonisationskapell genom att ligga i marginalbygd, men i ett tidigare kolonisationsskede under 
1200-talet. Från kapellets tänkta etableringsskede ses möjligen bara fångstgroparna för 
lämningslandskapet. Samtidigt anses Långseruds socken där Lönnskog ingår ha kontinuitet 
tillbaka till 1200-talet (Roeck- Hansen 2007:14). 
 Fernow menar att Lönnskog i äldre tid fungerat som socken genom att knyta 
omkringliggande hemman till en tidigare socken vilken betjänats som en redkyrka, med mässa 
var fjärde helgdag (Fernow 1977:105). Om Fernow har rätt kan Lönnskog i äldre tid varit 
annexförsamling under Gillberga och betjänats därifrån i intervaller, vilket skulle göra att 
Lönnskog kunnat falla in under både kolonisations- och sockenkapell. Det är svårt att verifiera 
Fernows utsaga, även om han tycks haft rätt i att platsen tidigare varit fredad och att muren 
avlägsnats under 1850-talet (Fernow 1977:105), av det äldre kartmaterialet att döma. Äldre 
kartmaterial och platsnamn refererar också till platsen som en kyrka, inte som ett kapell. 
Intressant är storskifteskartan över skog och äng från 1784 där utmarkerna kring Swartingebyn 
tillförts Lönnskog hemman som skulle kunna sammanfalla med området för det möjligen äldsta 
gårdsnamnet Torpa. Även i den geometriska kartan från 1646 ses fyra mindre uppodlade jordar 
ligga norr om platsen, avskilt från den schablonmässigt utritade bebyggelsen och åkrarna intill 
platsen för kapellet. En möjlighet i sammanhanget skulle kunna vara att de avskilda åkrarna 
tillsammans med de skiftade utmarkerna en gång kan ha utgjort socknens stom. Tar man även 
hänsyn till många av de gårdar med äldsta belägg från efter 1540 som kan ha utgjort tidigare 
bebyggelse och samtidigt faktiskt utgör de hemman Fernow nämner som grund för en socken, 
är det inte osannolikt att Lönnskog en gång varit en socken/kapellförsamling under gruppen 
kolonisationskapell som efterhand tillfogats Långserud socken och en tid fortsatt som ett annex 
eller sockenkapell innan upphörandet 1540. Kanske har Lönnskog som socken baserats på en 
äldre bygdegemenskap (Svensson 1998:56) kring ett vatten, dalgång eller skog som ortnamnet 
antyder. Möjligen kan socknens upphörande också förklara den ovanliga uppdelningen av 
skatteuppbörden för området mellan Sillerud och Gillberga, som en rest av denna mindre 
socken som slutligen läggs ner 1540. Det är inte otänkbart att kapellet ursprungligen tillhört 
gruppen kolonisationskapell, en tid varit en egen socken, som omsider kunnat betraktas som ett 
sockenkapell. 
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5. Resultat och sammanfattning 

Arbetet sökte nå ökad insikt i vad kapellbegreppet kan ha inneburit utifrån värmländska 
förhållanden utifrån Anglerts indelning av fristående kapell genom hänsyn till kapellplatsernas 
arkeologiska undersökningar, fornlämninslandskap, historiska kartor, geografiska/geologiska 
förutsättningar samt kännetecken rörande ortnamn mot de tre kapellplatserna Ämmeskog, 
Åstenskog och Lönnskog. Materialet ställdes därefter mot Anglerts tre grupper av fristående 
kapell för att söka nå syftet genom att försöka nå kapellens möjliga funktioner. Utifrån 
resonemanget i analys/diskussionsdelen når arbetet slutsatsen i likhet med tidigare forskning att 
begreppet kapell kan vara ett mångtydigt begrepp med varierande innebörder som är svårt att 
precisera (Andersson et al Granlund 1963; Anglert 1984; Boström et al Göransson 2011).  
 Anglert menade att kronologiska skillnader sällan är en förklaring till medeltidens olika 
innebörder av begreppet (Anglert 1984:13–15), men resultatet av frågeställningarna och 
metoden ger möjligheten att ett motsatt förhållningssätt kan vara giltigt för Värmland, då 
tidpunkten är av betydelse för kapellens funktion och hur de förhåller sig till Anglerts indelning 
av de tre grupperna. Inget av de undersökta kapellen kan ges en entydig funktion mot en viss 
kategori eftersom denna kan ha varierat över tid, vilket kan påverka tolkningen. Kapellens och 
dess landskap ställt mot Anglerts grupperingar av fristående kapell påvisar dynamik kring 
platserna, med betoning på förändring framför kontinuitet. Kapellen har möjligen haft flera 
funktioner vid samma tidpunkt eller getts nya innebörder efter tid och behov, varför det kan 
vara svårt särskilja begreppen kyrka och kapell. Ett problem också Anglert påpekat (Anglert 
1984:11). 
 Sporrong och Svedjemo pekar på betydelsen av den rumsliga dimensionen, eller hur 
landskapet använts, för att förstå förändringsprocesser och meningsbärande sammanhang 
(Sporrong 1994; Svedjemo:2010). Förhållningssättet kan ge flera svar. Anglerts gruppering av 
fristående kapell är ett intressant diskussionsunderlag som bidrar till att nyansera 
kapellbegreppet som samtidigt kan avgränsas utifrån rimlighet. Samtidigt visar sig indelningen 
vara beroende av kronologi, perspektiv och vilket material som anförs, som i all arkeologi. 
 Kapellen har ofta tolkats i samband med pilgrimsleder mot Nidaros (Ernvik 1955; Nisbeth 
1962; Lagerlöf 1985), betraktats som enskilda gårdskapell (Nisbeth 1992; Roeck- Hansen 
2006), eller som enheter som speglat en tidigare form av sockenetablering (Lindskog 1962; 
Nilsson 1992; Rosell 1992). Alla tolkningar kan vara rimliga beroende på vilket perspektiv eller 
vilken tid man anför. En slutsats av detta arbete är att det är vanskligt att tolka kapell som ett 
homogent begrepp med en särskild funktion, då det är svårt från källäget att särskilja funktionen 
för ens ett enda om brukningstiden varit hundratals år. Kanske kan den ovanliga kyrktätheten 
kring Långseruds socken (Helmersson 1995; Svensson 1998) i någon mån ses i ljuset av 
kapellens olika funktioner för olika tidpunkter som kan ha överlappat varandra, också rörande 
byggnadens status som kyrka eller kapell. 
 Kapellbegreppet är också för Värmland under medeltid flytande. Kapellens funktioner kan 
ha skiftat över tid och kan samtidigt haft flera funktioner under samma period gentemot 
Anglerts grupperingar av fristående kapell. Kapellplatserna bör utifrån detta arbete inte ges en 
tolkning, utan flera. Detta kan vara en av flera förklaringar till varför kapellen uppförts och haft 
lång brukningsperiod även i marginalbygder med mindre befolkningsunderlag. Sammantaget 
skulle dock samtliga av de undersökta kapellen vid något tillfälle kunnat vara ett 
kolonisationskapell som efterhand kan ha fungerat som en egen fristående socken och som 
omsider betraktats som ett sockenkapell under en tid. Åstenskog tycks dock under huvuddelen 
av sin brukningstid ha fungerat som en sockenkyrka med tanke på dess storlek, att begravningar 
troligen har ägt rum samt bevarade exklusiva inventarier som det emaljerade 
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processionskrucifixet. Ett förslag utifrån detta arbete vad begreppet inneburit för medeltida 
värmländska förhållanden är svårt att sammanfatta. Ett försök kan vara att byggnaderna vi kallar 
kapell varit dynamiska byggnader som på samma gång under lång tid svarat mot både 
kontinuitet och förändring och haft flera funktioner över tid, men sällan svarat mot ett enda 
specifikt behov precis som förutsättningarna för de utmarker de ofta byggts i. 
 Medeltidens inkonsekventa terminologi mellan vad som är kyrka och kapell skulle kunna 
beröra vår tid. Begreppet låter sig inte helt kategoriseras eller definieras av särskilda funktioner, 
statusskillnader, lämningar eller rättigheter, men som för värmländska förhållanden kanske kan 
ringas in genom att uppträda i platser som uppvisar dynamik och förändring. 
 Härigenom väcks också frågor om vad som ligger till grund för eftervärldens benämning 
av platserna som kapell och vilken möjlig funktion och brukningsperiod av byggnaden man 
avser, varför Riksantikvarieämbetets benämning av lämningstypen kyrka/kapell känns som en 
bra utgångspunkt för att närma sig begreppet. 
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Figur 5: Långserud, Åstenskogs kapell, uppmätning av den framgrävda stengrunden, Gilbert 

Svensson 1959. Källa: Fornminnesregistret Värmlands Museums arkiv 

Figur 6: Topografisk karta över lämningslandskapet för Åstenskog kapell, Källa: 

Riksantikvarieämbetets fornsök. Bearbetad av författaren 
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Figur 7: Långserud, Lönnskogs kapell, uppmätning av den framgrävda stengrunden, G. 

Svensson 1959, Källa: Fornminnesregistret VM arkiv 

Figur 8: Skärmdump från inventeringsbok:2. Dokument och bilder rörande 

L2006:2282 Kyrka/kapell. Fornlämning RAÄ-nummer: Långserud 7:2. 
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Figur 9: Topografisk karta över lämningslandskapet för Lönnskog kapell, Källa: 

Riksantikvarieämbetets fornsök. Bearbetad av författaren 

https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/7ecc58b9-8ff5-48a4-a9fc-80f1ae16ff1e (Hämtad 

2022-05-06) 

Figur 10: Skugglager med socken och landskapsgränser, Platser för lämningstypen 

Kyrka/kapell i sydvästra Värmland, RAÄ Svanskog 47:2, Långserud 19:1, Långserud 7:2) 

Källa: Riksantikvarieämbetets fornsök 

https://app.raa.se/open/fornsok/ (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 11: Lidarkarta över Jordarter 1:25 000-1:100 000, jordartskartan skala 1:50 000 över de 

undersökta kapellplatserna, från ovan Ämmeskog och Åskog i samma bild nedan Lönnskog. 

Källa: Sveriges Geologiska Undersökning, kartvisare jordarter 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 12: Detalj ur Häradsekonomiska kartan för området Ämmeskog omkring förra 

sekelskiftet, ur Rikets Allmänna Kartverks Arkiv, akt J112-62-3. Källa Lantmäteriet 

historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_

base=rak2&raki=J112-62-

3&sd_ktun=52414b5f4a3131322d36322d33&nbOfImages=1&aktid=J112-62-3 (Hämtad 

2022-05-06) 

Figur 13: Från Vänster: Detalj ur storskifteskarta för utmark 1817 för hemmanet Norra 

Hedane och kapellområdet, Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R72-16:3. 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=

false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52373

22d31363a33&aktid=R72-16%3A3 (Hämtad 2022-05-06) 

Till höger detalj ur storskifteskartan över hemmanet Norra Hedanes inägor för kapellområdet 

1795, Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R72-16:1. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=

false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52373

22d31363a31&aktid=R72-16%3A1 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 14: Detalj ur geometrisk karta över Ämmeskog 1646, Lantmäteristyrelsens arkiv, akt 

R48:r2:53. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=

false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52343

82d35383a52323a3533&aktid=R48-58%3AR2%3A53 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 15: Detalj ur ekonomiska kartan 1963 över Åstenskog, Rikets Allmänna Kartarkiv, akt 

J133-10c5c66. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_

base=rak2&raki=J133-

10C5c66&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304335633636&nbOfImages=2&aktid=J133-

10C5c66 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 16: Detalj ur häradsekonomiska kartan över Åstenskog från slutet av 1800-talet, Rikets 

Allmänna Kartverk, akt J112-62-3. Källa: Lantmäteriet Historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_

base=rak2&raki=J112-62-

3&sd_ktun=52414b5f4a3131322d36322d33&nbOfImages=1&aktid=J112-62-3 (Hämtad 

2022-05-06) 
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https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d35383a52323a3533&aktid=R48-58%3AR2%3A53
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d35383a52323a3533&aktid=R48-58%3AR2%3A53
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J133-10C5c66&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304335633636&nbOfImages=2&aktid=J133-10C5c66
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J133-10C5c66&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304335633636&nbOfImages=2&aktid=J133-10C5c66
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J133-10C5c66&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304335633636&nbOfImages=2&aktid=J133-10C5c66
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J133-10C5c66&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304335633636&nbOfImages=2&aktid=J133-10C5c66
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J112-62-3&sd_ktun=52414b5f4a3131322d36322d33&nbOfImages=1&aktid=J112-62-3
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J112-62-3&sd_ktun=52414b5f4a3131322d36322d33&nbOfImages=1&aktid=J112-62-3
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&sd_base=rak2&raki=J112-62-3&sd_ktun=52414b5f4a3131322d36322d33&nbOfImages=1&aktid=J112-62-3


 

48 
 

Figur 17: Detalj ur karta över geometrisk avmätning av inägor för Åstenskog 1747, 

Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R48-56:1. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=

false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52343

82d35363a31&aktid=R48-56%3A1 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 18: Detaljer ur geometrisk karta över Åstenskog från 1646, Lantmäteristyrelsens arkiv, 

akt R48-56:r2:52. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=

false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52343

82d35363a52323a3532&aktid=R48-56%3AR2%3A52 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 19: Från vänster: Detalj ur ekonomisk karta över Lönnskog 1966, Rikets Allmänna 

Kartverks Arkiv, akt J133-10c7c66. 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&arc

hive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304337633636&aktid=J133-

10C7c66 (Hämtad 2022-05-06) 

Till höger: Detalj ur häradsekonomiska karta 1883-85 över Lönnskog, Rikets Allmänna 

Kartverks Arkiv, akt J112-70-18. Källa Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&arc

hive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3131322d37302d3138&aktid=J112-70-18 

(Hämtad 2022-05-06) 

Figur 20: Detalj ur laga skifteskarta över Lönnskog hemman 1847, Lantmäteristyrelsens 

Arkiv, akt 17-lån-133. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nb

OfImages=45&sd_base=lm17&sd_ktun=0004d573&mdat=20210713232842631601&aktid=1

7-L%C3%85N-133 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 21: Detaljer ur storskifteskartan för skog och ängsmark över hemmanet Lönnskog och 

Swartingebyn 1784. Från vänster: väg norr om Kyrketjärnet mot ”kyrkenäset”. Till höger: 

Intill sjön Store Bör ”Kyrkenäset” (nu Storenäset) och ovan ”Lönskogs öhn” (idag 

Rambergsön), Lantmäteristyrelsens arkiv, akt R48-40:2. Källa Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=

false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52343

82d34303a32&aktid=R48-40%3A2 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 22: Detalj ur storskifteskarta över inägor för hemmanet Lönnskog 1778, 

Lantmäteristyrelsens arkiv, akt, R48-40:1. Källa: Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=

false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52343

82d34303a31&aktid=R48-40%3A1 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 23: Detalj ur geometrisk karta över hemmanet Lönnskog 1646, Lantmäteristyrelsens 

arkiv akt R48-40:r2:59. Källa Lantmäteriet historiska kartor 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=

false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f52343

82d34303a52323a3539&aktid=R48-40%3AR2%3A59 (Hämtad 2022-05-06) 

Figur 24: Diagram visande förhållandet mellan de undersökta kapellens invändiga areor i 

kvadratmeter. Källa: Riksantikvarieämbetets fornsök rörande lämningarna RAÄ Svanskog 

47:2, Långserud 19:1 och Långserud 7:2 

 

 

 

 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d35363a31&aktid=R48-56%3A1
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d35363a31&aktid=R48-56%3A1
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d35363a31&aktid=R48-56%3A1
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d35363a52323a3532&aktid=R48-56%3AR2%3A52
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d35363a52323a3532&aktid=R48-56%3AR2%3A52
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d35363a52323a3532&aktid=R48-56%3AR2%3A52
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304337633636&aktid=J133-10C7c66
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304337633636&aktid=J133-10C7c66
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3133332d31304337633636&aktid=J133-10C7c66
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3131322d37302d3138&aktid=J112-70-18
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3131322d37302d3138&aktid=J112-70-18
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=45&sd_base=lm17&sd_ktun=0004d573&mdat=20210713232842631601&aktid=17-L%C3%85N-133
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=45&sd_base=lm17&sd_ktun=0004d573&mdat=20210713232842631601&aktid=17-L%C3%85N-133
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=45&sd_base=lm17&sd_ktun=0004d573&mdat=20210713232842631601&aktid=17-L%C3%85N-133
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a32&aktid=R48-40%3A2
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a32&aktid=R48-40%3A2
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a32&aktid=R48-40%3A2
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a31&aktid=R48-40%3A1
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a31&aktid=R48-40%3A1
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=2&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a31&aktid=R48-40%3A1
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a52323a3539&aktid=R48-40%3AR2%3A59
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a52323a3539&aktid=R48-40%3AR2%3A59
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5234382d34303a52323a3539&aktid=R48-40%3AR2%3A59
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Tabellförteckning 

Tabell 1: Översikt för jämförelse mellan de olika kapellplatserna i relation till arbetets 

frågeställningar bearbetad och gjord av författaren 

 

 

 


