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1. En förhistorisk kultplats? 
Vid kristendomens införande byggdes ofta kyrkor på förhistoriska kultplatser eller 
gravplatser. De ”kristna” eller kristet influerade gravarna förekommer på samma gravfält som 
de förkristna, ibland blandade med varandra, ibland i en särskild del av gravfältet med en 
tydlig avgränsning. 
 
Under järnålder var det vanliga att man brände sina döda på bål och markerade graven genom 
att bygga en hög eller ett stenröse över. Den traditionen hade man haft ända sedan 
bronsålderns mitt.  
 
När sedan den religiösa föreställningsvärlden blev influerad av kristendomen övergick man 
till skelettbegravningar. Man placerade den döde i kistor i öst-västlig riktning, med huvudet i 
väster. Agne Furingsten skriver i boken ”Lurö - centrum i Vänern” – ”att den definitiva 
förändringen från förkristet till ett kristet präglat begravningssätt tycks i de centrala delarna av 
Västsveriges kärnbygder ha ägt rum senast under 800- och det tidiga 900-talet e. Kr. Det finns 
indikationer på att detta också skulle kunna vara den tidpunkt när dessa områden ”kristnats” i 
mer traditionell mening, dvs. att merparten av befolkningen övergått till en kristen tro.” 
(Furingsten 1995:21-32) 
 
Om det legat en förhistorisk kultplats/gravplats på den plats där Åmåls första kyrka 
en gång byggdes, troligen i slutet av 1200-talet, är dock svårt att säga något om. Det finns 
inga kända förhistoriska gravar i nära anslutning till kyrkan. 
 
 
2. Medeltidskyrka 
Edsleskog var den katolska kyrkans centrum på norra Dal och det sägs att dess 
medeltidskyrka till utformning och storlek mest liknade en domkyrka. Socknen, och därmed 
kyrkan, nämnes i en bevarad originalskrift första gången den 15 augusti 1308. (Dalslands 
Diplomatarium sid 83) 
Det fanns dock en muntlig tradition, som nedtecknades år 1672 i ”Encomium Hesselskogiae 
Dalensium” av Nils B. Hesselgren, student vid Uppsala universitet. (se översättningen i 
Hembygden 1963 av S. Blomgren) Denna tradition säger att en kyrkoherde Nils dödats av 
ynglingar från Högheden på en äng kallad Kapellängen och att en helig källa sprungit upp på 
den plats där han dog. Händelsen skulle ha ägt rum före år 1220.  
I ett brev, daterat 4 november 1220, ger påven tillåtelse till biskopen i Skara att utdela avlat 
till de som besöker en kyrka som börjat byggas i stiftet. Det skall dock sägas att brevet inte 
nämner vilken kyrka i stiftet det gäller och att brevet är en avskrift och originalet saknas. 
(Dalslands Diplomatarium sid 43-44) 
 
I ett originaldokument daterat 21 september 1379 nämns Åmåls socken, Amortha sokn. 
(Dalslands Diplomatarium sid 135) Vi vet i och med detta att Åmål hade kyrka vid den 
tidpunkten och troligen från 1200-talets slut. 
 
Präststommen i Åmål, dvs den jord som prästen brukade till sin försörjning, låg  
söder om Åmålsåns utlopp, mellan ån och Kungsberget. 
När Åmåls stad sedan grundades år 1643 kom Åmåls stom att ingå i själva stadsområdet.  
Som ersättning för detta fick kyrkoherden då halva hemmanet Hanebol och tionde av 
församlingen. 
År 1655 blev Åmål självständigt pastorat och omfattade stad- och 
landsförsamling, med komminister Olavus Laurentius Hjerpe som kyrkoherde. 
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Åmåls sockens första kyrka var enligt traditionen en liten träkyrka och låg på 
samma plats som den nuvarande ödekyrkan.  
 
Den bevarade medeltida dopfunten, som dateras till slutet av 1200-tal, säger oss att den första 
träkyrkan kan ha tillkommit vid den tiden.  
Träkyrkan skulle i så fall ha varit omkring 350-400 år gammal när man rev den för att bygga 
ny kyrka år 1666. Det är ju ingen omöjlig sak, eftersom det finns exempel på medeltida 
träkyrkor som är i bruk än idag, t.ex. Hedareds stavkyrka i Västergötland, som är 
dendrokronologiskt daterad till 1500-tal och den timrade kyrkan i Södra Råda, Värmland, från 
1300-tal (tyvärr numera nedbrunnen). 
 
En präst vid namn Petrus Pauli lär ha varit den siste katolske prästen som mässade och 
förvaltade de sju sakramenten för Åmåls sockenbor. Vid reformationen, när 
katolicismen övergavs, sägs det att han hellre övergav pastoratet än sin tro, och han 
lämnade Åmåls socken år 1542.  
Den förste lutherske prästen som förkunnade den nya läran var Andreas Ericus. Det var också 
han som år 1593 undertecknade Uppsala mötes beslut och som slutligen markerade 
reformationens genombrott. 
Under 1530-talet kunde Gustav Vasa successivt genomföra en brytning med påven i 
Rom. Han konfiskerade stora delar av kyrkans jordar och inventarier för att stärka 
statsmaktens finanser. Åmåls kyrka fick släppa ifrån sig en kyrkklocka om 10 lispund, 8 lod 
silver samt 1 ½ mark i penningar.  
I ett inventarium från år 1583 står det att Åmåls kyrka ägde: En förgylld kalk med 
pathén om 32 lod, 3 st halvslitna mässhakar, 2 st förslitna mässärkar, ett hyfsat 
välbehållet altarkläde och en primklocka. I samma inventarium nämns också att själva 
kyrkobyggnaden var av trä och mest förlorad.  
 
 
3. Kyrkan i Åmåls stadssigill 

Bild 1. Åmåls stadssigill från 1643. 
 
Om man studerar kyrkan i Åmåls stadssigill 
från 1643, så ser det onekligen ut som om det 
var en tegelkyrka.  
I Dalsland fanns tegelkyrkor från mycket tidig 
medeltid. Att bygga i tegel så tidigt som 1200-
tal ansågs som lyx och är sällan förknippat 
med vanliga profana byggnader, utan med 
kyrkobyggnader. Exempel på dalsländska 
medeltida tegelkyrkor som fortfarande är i 
bruk är Örs kyrka uppförd år 1219 och 
Grinstads kyrka från 1200-tal. 
Andra kyrkor i tegel var Edsleskogs gamla 
kyrka, Högsäters gamla kyrka och 
Gestads gamla kyrka. Vi har även den 
märkliga anläggningen vid Murängen i Gestad 
socken, där en mängd föremål framkommit vid 
arkeologiska undersökningar, bl.a. medeltida 

tegel. På en av tegelstenarna har någon tryckt in orden Ave Maria i runskrift medan leran 
ännu var våt.  
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Åmåls medeltidskyrka var troligtvis en träkyrka. För detta talar bl.a. en akademisk 
avhandling av Lars Hesselgren från år 1718, där han skriver om Åmål att   
”Stadens gamla kyrka var av trä, en s.k. resekyrkia, emedan resta plankor bildade dess väggar, 
dylika kyrkor kunde man förr se flera i Dalsland. Då konung Gustaf II Adolf, trätt in i denna 
kyrka och fått se en inskrift, som angav kyrkans ålder, säges han hava yttrat till de 
omkringstående. `Få kyrkor töra finnas i hela mitt rike, som äro äldre än denna´. När den 
emellertid hotade att störta samman, byggde borgarna 1666 och följande år närmare Vänern 
en stenkyrka, som de fullbordade år 1669.” 
 
När Åmål blev stad år 1643 var den gamla träkyrkan ännu i bruk. En ny började 
byggas först 23 år senare, år 1666.  
Kyrkan som är avbildad i Åmåls stadssigill från 1643, borde ju tidsmässigt vara träkyrkan. 
Men det är inte särskilt troligt att det är den medeltida träkyrkan som är avbildad i sigillet. Det 
står ju i 1583 års inventarium att träkyrkan redan då var i det närmaste fallfärdig, och man 
avbildar säkert inte en gammal fallfärdig kyrka i en nybliven stads sigill. 
 
Lars Hesselgren skriver i sin avhandling från år 1718 ”Till vapen åt staden beviljades genom 
privilegierna en kyrka, vilken Högvälborne Herr Sekreterare Palmskiöld visat mig målad, 
mycket lik Åmåls nuvarande kyrka”.  
Han menar alltså den byggnad vi idag kallar ödekyrkan och som invigdes år 1669. 
Palmsköld målade helt enkelt en kyrka i sigillet, precis så som man tänkte och 
önskade att den nya, framtida och planerade kyrkan skulle komma att se ut. En 
tegelkyrka med katedralliknande strävpelare. 
 
Redan på 1640-talet fanns planer på en ny kyrkobyggnad. Vid denna tid 
uppvaktades nämligen Kungl. Maj:t av den blivande stadens borgare med en 
anhållan om bidrag till en ny kyrka. Staden fick då lov att uppbära restskatten från 
donationshemmanen, som var Näs, Mörtebol, Stommen, Rösen, Sjövik, Hanebol och Byn. 
Det fanns även privata bidragsgivare, en bland dem var stadens borgmästare Töres Pederson. 
När den nya kyrkan byggdes var det med tjocka murar av massiva granitblock och inte av 
tegel. 
”Sigillkyrkan” existerade alltså ännu inte i verkligheten vid tiden för bildens tillblivelse 
och Åmåls stads grundande. 
 
 
4. Hur såg den medeltida träkyrkan ut? 
Under medeltid byggdes i Sverige både stenkyrkor, tegelkyrkor, kyrkor av 
liggande timmer och stavkyrkor. Flertalet av dem finns kvar och är i bruk idag. Den 
av Hesselgren beskrivna ”Resekyrkian” i Åmål var troligtvis den samma som under medeltid 
och var enligt honom en stavkyrka av resvirke. 
 
År 1583 bestämdes att alla kyrkor i Skara stift skulle upprätta ett inventarium över 
sina tillgångar. För Åmåls räkning uppges i detta inventarium att ”Kyrkian aff trä ock 
är mest förloradt”. Stavkyrkan skulle då, år 1583, ha varit omkring 300-350 år 
gammal. Med tanke på de slitna inventarier som för övrigt upptas i detta 
inventarium, så får man förmoda att Åmåls församlingsbor var fattiga och heller inte hade 
råd med några större kyrkoreparationer. 
 
En ”resekyrka eller stavkyrka är konstruerad på så sätt att hörnstolpar, hammarband och 
syllstock tillsammans bildar ett ramverk i vilket stående väggstavar passas in. 
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Väggplankorna är avbladade upptill för att passa in i hammarbandet och nertill för att 
passa in i syllstocken. 
För att inte glipor skall uppstå längs väggplankorna är de utformade med fjäder längs 
ena kanten och nåt längs andra. 
De medeltida träkyrkornas grund utgörs av en oftast låg och smal kallmurad 
Stengrund med ett skift marksten. Hörnstenarna var något större och flata. Bredd och höjd kan 
variera på grund av terrängförhållanden. 

 

 
Bild 2. Genomskärning av vägg med fjäder och nåt (Lagerlöf 1985:59) 

 
Syllstockarna är i allmänhet något bredare än övrigt virke. Det 
dominerande virket i kyrkorna var ek. Väggarna i stavkyrkorna var vanligen tjärade 
på utsidorna, medan timmerkyrkorna kläddes med spån. Innerväggen kunde vara målade med 
bibliska motiv. 
Ingången till kyrkan var placerade i långhusets södra vägg, nära det sydvästra 
hörnet. Fönstren var under tidig medeltid mycket små och högt placerade. Längre 
fram i tiden - vid 1200-talets slut och omkring 1300 - satt fönstren högre placerade och var 
större. 

 
                     
                  
      Hammarband 

Stående väggplankor 
  

Hörnstolpar 
 

Syllstock 
 
 
 

Bild 3. Den enda idag bevarade stavkyrkan i Sverige är Hedareds stavkyrka väster om Borås. Den 
byggdes omkr. år 1500, och då i samma stil som föregångaren från 1200-tal. (Lagerlöf 1985:104) 
 
Stavkyrkans interiör var tvådelad och bestod av ett större, oftast rektangulärt långhus 
och ett mindre närmast kvadratiskt kor. Långhus och kor åtskildes genom ett 
genombrutet staket - korskranket.  
 
Sidoaltare eller helgonaltare var vanliga under medeltid. De stod uppställda vid långhusets 
nordöstra och sydöstra väggar. Mariaaltaret var det förnämsta och detta altare stod alltid vid 
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nordöstra väggen. Vid sydöstra väggen stod altare som var helgat åt kyrkans speciella 
skyddshelgon.  
I ett kyrkoinventarium från år 1748 finns en Mariabild upptagen. Under punkt 45 i 
inventariet står att ”Christi Bild üpsatt på norra sidan och Jüngfrü Marie bild på östra sidan 
af Altaret, bägge förgÿlda”. De härstammar troligen från den medeltida träkyrkan.  
I Åmåls kyrka har även funnits en helgonbild föreställande S:t Olof. Enligt kyrkohandlingarna 
bekostade vice borgmästaren Olof Åman år 1675 en renovering av ”Sancte Oluff”.  
Sankte Olof var den samme som Olof den Helige och han var kung i Norge under namnet 
Olof Haraldsson. Han stupade i slaget vid Sticklastad år 1030 och blev helgonförklarad året 
därpå. Hans kvarlevor ligger begravda i Nidarosdomen i Trondheim och pilgrimer från hela 
norra Europa vallfärdade dit under medeltid. Flera svenska kyrkor är vigda åt S:t Olof. 
Vid reformationen avlägsnades de flesta sidoaltare. 
 
Ett annat föremål från den katolska tiden i Åmål är ett rökelsekar 
som också tas upp både i 1697 och 1748 års inventarium. På 
Hembygdsmuseet i Åmål förvaras ett rökelsekar, som troligen är det 
samma som nämns i inventariet. Detta har daterats till 13-1400-tal. 
 
Högaltaret i koret var under medeltid i allmänhet av trä, försett med 
en altarskiva av sten eller en infälld stenplatta. De heliga kärlen fick 
inte ställas direkt på träunderlag.  
I våra medeltidskyrkor var altaret uppmurat med så stort avstånd 
från närmaste mur, att biskopen eller prästen vid de olika 
vigningsakterna kunde gå runt det. I många kyrkor  
avslutades koret med en absid, som var en halvrund utbyggnad. 
Altaret stod då på gränsen mellan koret och absiden.  

Några sittplatser 
fanns inte under 
katolsk tid, utan   
församlingsborna           Bild 4. Rökelsekar. 
fick stå under mässan. Den kunde vara i flera 
timmar och genomfördes på latin, vars språk 
gemene man inte förstod. Fasta bänkar 
infördes i allmänhet under 1600-talet. 
Läktare tillkom ursprungligen på grund av 
utrymmesskäl. 
Dalsländska kyrkor i trä var vanliga under 
medeltid. Lars Hesselgren skriver år 1718 om 
”resekyrkor” att ”dylika kyrkor kunde man 
förr se flera i Dalsland”. 
Båda våra grannar i norr och söder, Värmland 
och Västergötland, har haft träkyrkor.  
Åmåls stavkyrka, kan ha sett ut som Hedareds 
stavkyrka på bilden intill. 
 
Bild 5: Hedareds stavkyrka.  
Mått långhus: 7.2 x 5.8 m. Kor: 3.1 x 3.0 m. 
(Lagerlöf 1985:10) 

 
Grunden till en liten träkyrka kan se ut som på Ämbeskogs kapell i norra delen av Svanskog 
socken. Den ligger på Kyrkudden vid Emneskogssjön.  

 8



Kyrkogrunden undersöktes arkeologiskt år 1954. Den lilla träkyrkan har varit uppbyggd av 
liggande timmer och klädd med spån. Grunden är lagd av natursten i kallmur. Långhusets 
yttermått är ca 8 x 8 meter och koret 4 x 4 meter. I kyrkan hittades bl.a. 11 mynt, det äldsta 
präglat mellan åren 1268-1299. 
                                                                                                 

 
Bild 6: Grundstenarna till Ämbeskogs kapell. (Lagerlöf 1985:147) 
Samt planritning ur undersökningsrapporten år 1954. (Värmlandsmuseum, Karlstad)  
 
 
5. Åmåls medeltida stavkyrka.  
År 1968 gjordes en restaurering av gamla kyrkan i Åmål. Byggfirman DIÖS 
utförde arbetet och verkmästare på platsen var Karl-Eric Larsson. Han berättade för mig i 
april 1997, att när man grävde i golvet i kyrkan, fann man, förutom flertalet 
ekkistebegravningar, även grunden efter en äldre byggnad.  
 
Enligt Lars Hesselgren skulle 1666 års kyrka blivit placerad ”närmare Vänern”.  
I sockenstämmoprotokollet för Åmåls socken den 10 juli 1670 finns en paragraf som talar om 
att ”…nästkommande måndag 8 dagar till, skall hela församlingen komma tillhopa och riva 
den gamla kyrkan och inreda den nya med.” 
År 1669 är ju det officiella året för kyrkans invigning och det är det året som står på kyrkans 
vägg. Här river man ett år senare riva den gamla kyrkan och inreder den nya. 
Det finns exempel på att nya kyrkor byggdes omkring de gamla. Man lät helt enkelt den 
gamla kyrkan stå kvar inne i den nya, tills den nya stod färdig. Detta gjordes troligen dels för 
att nya kyrkan skulle byggas på redan helig mark och att församlingen inte skulle stå utan 
kyrka under byggnationen.  
Ett exempel kan ges från Köla socken i Värmland, där ny kyrka byggdes 1702. I 
sockenstämmoprotokollet den 5 februari 1702 står att: ”…. blef gambla kyrkian aldeles 
uthburen.….” 
Förklaringen till Hesselgrens påstående kan vara att den nya kyrkan byggdes omkring den 
gamla kyrkan och blev då följaktligen placerad närmare Vänern, kanske bara med någon 
meter.  
Hela grunden blev enligt Karl-Eric Larsson frilagd vid restaureringen år 1968. Grunden 
bestod av en stenrad och mellan dem syntes även trärester. Ur minnet ritade han upp grunden 
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som han mindes den. Det som tecknades liknade grunden från Ämbeskogs kapell. En liten 
romansk kyrka med ett rektangulärt långhus och ett smalare rakslutet kor. Denna äldre grund 
låg inom kyrkans östra del, framme vid koret och i samma väderstreck. 
 
 
6. Gamla kyrkan - ”Ödekyrkan” – 1669-1806. 
Det vi i Åmål kallar ”Gamla kyrkan” eller Ödekyrkan är den byggnad som ligger nere vid 
södra hamnplan i Åmåls stad. Kyrkan började byggas år 1666 och invigdes år 1669. Som 
ovan nämnts byggdes den förmodligen omkring den gamla, medeltida träkyrkan. Efter att ha 
använts som sockenbornas kyrka i 138 år togs den ur bruk 1806 och såldes till privatperson. 
Den användes sedan som lager- och magasinslokal i 160 år, fram till år 1968, då den 
renoverades. 

 
Bild 7: Gamla kyrkan från söder när den användes som lagerlokal. Fönstren har ändrats.  
Foto Hedvig Högdahl, slutet av 1800-talet. Ur Åmålsortens hembygdsförenings samling. 
 
 
7. Byggandet 
I mitten av 1660-talet pågick arbetet för fullt med kyrkan. Bönder och borgare var ålagda att 
göra dagsverken, köra fram sten, sand, bräder och timmer till hantverkarna. 
Liksom de flesta kyrkor lades den i väderstrecken öst - väst, med koret i öster. Kyrkobygget 
bekostades av socknen och staden gemensamt.  
Man murade upp de massiva väggarna av granitblock och avslutade murkrönet med ett 
hammarband av trä. För att ytterligare förstärka väggarna, lades långa järnstänger in, både 
längs med och tvärs över kyrkan. Dessa stänger avslutades med s.k. ankarslutar på utsidan av 
murväggen. Det är de vi ser idag i form av tecknen ANNO 1669, där varje tecken är ett 
ankarslut förbundet med ett annat på dess motsatta sidan. År 1668 kunde man lägga på 
yttertaket som var ett spåntak.  
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Kyrkan stod färdig år 1669 och invigdes av superintendenten i Karlstad, Andreas Killander. 
Den pampiga vita byggnaden dominerade säkert staden, med tanke på att bebyggelsen i övrigt 
utgjordes av låga träbyggnader. Den kunde också tjäna som sjömärke, där den låg skinande 
vit vid Vänerstranden. 
Stad och socken beräknas vid denna tid ha en sammanlagd folkmängd av högst 500 personer, 
varav ca 150 tillhörde staden. Resten av befolkningen i socknen bodde ute på landsbygden 
runt omkring staden. 
Kyrkan var i första hand ett verk av vice borgmästaren Olof Töresson-Åman, son till stadens 
förste borgmästare Töres Persson. Hans donationer möjliggjorde till stor del kyrkans 
uppförande. År 1672 står det i kyrkohandlingarna:  ”Låtitt förnya Ecce Homo, gifwet til 
Målaren 3 daler 24 öhre silfwermynt, hållet Målaren kåst i fiorton dhagar 3 daler.”  
(Ecce Homo = Kristusbild, latin: ”Se människan!”) 
Han skänkte också byggnadsmaterial - som t.ex. år 1670 - ”gifvit Plankor til den stora 
dörren, 32 st.” 
Och år 1675: ”Låtitt förnya dhess Sancte Oluff. Gaff iagh dherföre til Målaren 4 daler. Hållet 
honom kåst i 12 dhagar, 2 daler.”   
Och ”förährat til Kyrkian Altar-Kläde, som kåstade honom 15 daler” och en ljuskrona år 
1681.  

 
Bild 8: Utsnitt ur 
Fredrich Sixtus karta 
från 1686 visar kyrkan 
och kyrkogården. Kartan 
förvaras i Åmåls 
kommunarkiv. 
 
På lantmätare Fredrich 
Sixtus karta, från år 
1686 över Åmåls stad 
med omnejd, ser man 
att kyrkan var försedd 
med en s.k. takryttare. 
Den satt på västra 
delen av kyrkans tak. 
Takryttaren med 
klockorna nämns även 
i ett brev som 
åmålsprästen Andreas 
Sörström skriver till 
prosten den 16 januari 
år 1755: 
”då det gamla trätornet 
stod ofwanpå kÿrkan, 
och restades och 
skakades för hwar 
gång klockorna til 
ringning blefwo 
rörde.” (DKÄH) 
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”Körkan är”, skriver lantmätaren Boo Kempenskiöld år 1696  ”aff Steen skählig 
wacker med ett Torn och en Klåcka.”  
 
Kyrkan hade, vilket också syns på Fredrich Sixtus karta, ett litet vapenhus med 
ingång i söder.  
Gustaf Björlin skriver i sin bok ”Från en gammal svensk småstad” att vapenhuset framför 
ingången på södra sida, togs bort när handlanden Gustaf Kjellin gjorde om byggnaden till ett 
varumagasin år 1830. Söderportalen murades igen vid 1968 års restauration och själva 
dörrbladet står numera uppställd inne i kyrkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9: Älgarås kyrka med takryttare. (Lagerlöf 1985:88) 
 
Grunden under kyrkans gråstensmurar var dåligt lagd. Detta orsakade upprepade reparationer.  
På en visitation år 1706 konstaterades att ”Tornet på Kyrkian måste förbättras såsom ock 
Muhren kring Kyrkiogården.”   
 
År 1751 var kyrkan i stort behov av restaurering. Svåra brister avslöjades vid syn den 26 
november samma år. Det hade uppstått sättningar och sprickbildningar i grunden och 
murarna. Spåntaket på kyrkan var också ett ständigt reparationsobjekt. Starka röster höjdes 
redan då för byggandet av en helt ny kyrka.  
Den gamla takryttaren på taket med sina klockor var i så dåligt skick att det måste 
rivas i början av 1740-talet. Ett nytt torn av sten vid kyrkans västra gavel började uppföras i 
maj år 1745. Det var församlingens innevånare som med eget arbete och egna kostnader 
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byggde tornet. Det nya tornet, som var 46 alnars högt (ca 28 m) stod färdigt sommaren år 
1753. Men redan efter ett år syntes stora brister i tornbyggnaden. Under en stark storm, dagen 
före julafton år 1754 kl. 8 på morgonen rasade tornet. Tornet hade då bara varit i bruk i 1½ år. 
Prästen Andreas Sörström skrev i brev till prosten i Karlstad: ”I slütet af förleden sommar 
begÿnte wi, som närmare sågo på denna bÿggnad, med säkerhet redan at spå oss denna 
olycka”.  

 

 
Bild 10. Utdrag ur prästen Andreas Sörströms brev till biskopen i Karlstad år 1755. (DKÄH) 
”För Högärewördige Herr Probsten får jag den äran härmed gifwa tilkänna en besynnerlig 
kännbar olÿcka, som timat denna Åmåls Kÿrka och församling. Förleden den 23 Decembris, 
eller dag för Jülafton, klockan åtta om morgonen föll det här wid Kÿrkan af sten üpmürade 
klocketornet ifrån sielfwa gründen ned och förstörde med sig både watntaket och Kÿrkotaket, 
såsom ock til innanrede och fenster, så mÿcket som til det nedre korset af gången hörer. Ett 
sÿndastraff, som giorde wår Jüledag i lekamlig måtto mörk, och giorde tillika en 
wederstÿggelig sten- och lerhög i Kÿrkan til obeqwämliga sorgebänkar för en stor del ünder 
så godt som bar himmel. En olÿcka som gått mig, och alla rättsinta obeskrifwligen til hiertat, 
och Güd wet, om hon i wår tid kan blifwa reparerad.”  
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På kyrkans västra gavel, som endast går upp till samma höjd som de övriga murarna, ser man 
än idag att röstet där ovanför är utfört av trä. Detta på grund av att tornet bröt ner det gamla 
röstet av sten när det rasade.  
Nu var det en tvungen sak att reparera kyrkan och man startade en insamling, där bl.a. stadens 
befolkning bistod med 1.679 daler. Andreas Sörström bad prosten i Karlstad att han skulle 
rekommendera kyrkan hos biskopen och Hans Kungl. Maj:t, så att församlingen måtte bli 
benådad med en allmän kollekt över hela riket. Tornet byggdes aldrig upp igen. 
 
 
8. Gamla kyrkans inredning 
I kyrkan inre blev väggarna vitkalkade, putsade och dekorerade med 
draperimålningar och annan ornamentering. Golvet bestod av kluvna furustockar. 
Predikstol, altare, dopfunt och det som fanns kvar av inventarierna från medeltidskyrkan 
sattes in i den nya kyrkan. Men den gamla predikstolen från medeltiden var 
synnerligen bristfällig. På en sockenstämma år 1676 beslöt man att ”Predikestolen 
skal giöras”. Man träffade avtal med bildhuggarna mäster Nils Falck och Jonas 
Nilsson, att för 125 daler bygga en vacker predikstol med krona över. 
I mitten av 1700-talet kom klagomål över att det började bli trångt i bänkarna och år 
1746 byggdes en läktare på västgaveln. Till den krävdes ”65 tolfter bräder, hälften av 
staden, hälften av socknen - och 6000 spik.”   
Läktarens front dekorerades med bibliska motiv av kyrkomålaren Hans George Schüffner, 
som även målat takmålningarna i Fröskogs kyrka. 
I det s.k. Mandelgrenska arkivet som förvaras på Lunds folklivsarkiv finns en uppteckning 
gjord av Nils Månsson Mandelgren den 13 juli år 1866, då han besökte Åmål:  
”På Läcktarbröstet fanns ännu målningar som föreställde Skapelsen af Eva, Marias bebådelse,  
Christi födelse, Christi Döpelse och Nattvardens instiftelse. Målningen syntes vara från början  
af 1700 talet”. Samtidigt utrustades kyrkan med en murad, välvd sakristia med anslutning till 
nordöstra korväggen.  

Bild 11: Utsnitt ur 
lantmätare Boo 
Kempenskiölds karta över 
Åmål från år 1695.  
Kartan förvaras i Åmåls 
kommunarkiv. 
 
Arthur Gerdin beskriver i 
sitt häfte om Åmåls 
kyrkor (sid 30) om 
nydaningarna i kyrkan 
efter tornraset 1754. 
Bland annat att ett 
vapenhus då skulle ha 
byggts med ingång i 
söder. Men detta 
vapenhus fanns redan 
med på både Fredrich 
Sixtus karta från år 1686 
och Bo Kempenskiölds 
stadskarta från år 1695.  
 

De allra flesta kyrkor hade huvudingången genom en söderportal. 
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Nedan några av Åmåls kyrkas inventarier enligt 1748 års inventarium:  
 
No 1 - En Kalk af silfver, åfvan förgyld, med förgylt fot och förgyld Paten a 33 lod, 
           efter berettelse förerat af welborne Herr Major Rosenbielke på Nygård. 
No 3 - En oblate ask oförgÿld, om 11 ½ lod, hvilken äro blifvna giorda af en gammal 
           Silfver bägare. 
No 5 - Biblia Konüng Carl XII, nÿ och bra hållen. 
No 20 - Bårkläde 4 och ½ aln, med dübbel bredd, förährat af staden, hwarföre ock 
             staden här till brükat thet förütan bethalning, men här efter icke så. 
No 27 - En döpelse skåhl af Koppar med gammal förtenning. 
No 34 - Ett ührwärk af järn, som hörer staden til, mÿcket gammalt och illa medfaret. 
No 39 - Ett rökelse kar 
No 40 - Prädikestohl med Krona öfver. 
No 41 - Timmeglas förährat af Fiskalen Holm. 
No 43 - En nÿ altartafla, med Bok-Pulpet, öfverklädd med Rött tyg och små 

güldspetzar omkring sÿdda.  
Dito en tafla gifven af Hans Exellence Grefven de la Gardie til åminnelse af Carl XI   
seger öfver Danmarks Konüng Christian. Åhr efter Christi börd 1676, den 4 
December. 

No 44 - Ett förgÿlt Crucifix af trää. 
No 45 - Christi Bild üpsatt på norra sidan af Jungfru Marie bild på östra sidan af 
             Altaret, bägge förgÿlta. 
No 45 - En Döpelse fount af Telgsten. 
No 46 - Tvenne hüfvüd baner på östra gaflen i Choret efter Rosenbjelkars familia. 
 
I punkt 43 står om en tavla. Det är den tavla som rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardies 
skänkte till Åmåls kyrka år 1676. De la Gardie befann sig i kyrkan när han av en kurir mottog 
beskedet om Karl XI:s seger mot danskarna vid Lund 1676. Han tyckte att tillfället borde 
förevigas med en minnestavla till Åmåls kyrka. Den är ca 1.70 m bred och 1.80 m hög. 
Bakgrunden är svartmålad och med guldbokstäver beskrivs segern vid Lund och vem som 
skänkte tavlan. Tavlan förvaras nu på kyrkans södra läktare. 
 
De två epitafierna över Rosenbielke, enligt punkt 46, hängde på östra gaveln i gamla kyrkans 
kor. Dessa epitafier överflyttades inte till nya kyrkan då den byggdes i början av 1800-talet, 
utan skänktes till Åmåls Museum. Där hängde de tills museets hela samling förintades vid den 
stora stadsbranden i Åmål år 1901. (Se Rosenbielkes vapen sid. 19) 
 
Bänkarna eller stolarna i kyrkan var ”simple och släte”. De stod i två rader på var sin 
sida om mittgången. Placeringen i kyrkan var viktig. Männen hade sina bänkrader söder om 
mittgången och kvinnorna hade sina platser norr om den, på den s.k. ”spinnsidan”. 
Kyrkbänkarna på såväl manfolksraden som kvinnornas bänkplatser fördelades efter 
rang, heder och värdighet. De av församlingen utsedda gode männen fördelade bänkplatserna 
strikt efter fyrståndens rangskala: adel, präster, borgare och bönder. 
Den 4 september 1670 hölls ”et fulkommelige Stolabyte”. I första bänkraden satt frälset på 
Nygård och Sjövik och i andra bänk satt prästerskapet. Fru Rosenbielke på Nygård hade en 
egen bänk, och ”Körkioherdens Hustrus Stol närmast Wählborne Fruens på Nygård.” Bakom 
dem satt resten av församlingsborna i fallande rangskala. Bönderna placerades gårdsvis. 
Längst ned följde drängstolarna. I ett sockenstämmoprotokoll från år 1675 står det under 
paragraf 4: ”Om stolerum: Den som går i annans stool skal kastas uth”.   
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Någon kyrkomusik vid gudstjänsterna var man på 1600-talet inte bortskämd med. 
Det var klockarens uppgift att leda församlingssången med sin försång. Enligt 1684-86 års 
räkenskaper för kyrkan fick man dock vid några tillfällen under dessa år njuta av orgelmusik. 
Där står om betalning för musik till ”Organisten Mäster Mathias för han spelte i Kyrkian om 
Pauli Dagh effter gambel Plegsedh, 2 daler”. Han lät kyrkobesökarna lyssna till musik från en 
transportabel orgel, säkert till församlingens stora glädje. Först på 1820-talet fick kyrkan sin 
första orgel. Men redan tidigare, år 1772, hade en intresserad församlingsbo sökt realisera 
önskemålet om en orgel i kyrkan. Förhoppningarna grusades då av att landsförsamlingen inte 
ville vara med om att avlöna en organist i staden. 
 
 

 

 
 

 
Bild 12.  
Två av Åmåls präster. Vänstra bilden är en karikatyr som någon gjort i marginalen på ett 
sockenstämmoprotokoll från den 9 maj år 1686. (Volym nr 1) Den föreställer pastor Jonas 
Olavi Hammar, verksam i Åmåls församling mellan år 1674-1688. Pastor Hammar blev bland 
stadens folk betraktad som trätgirig och han drog sig inte för att från predikstolen kalla 
stadens borgare för skälmar och tjuvar. Detta berodde på att borgarna i staden var sena att 
betala in tiondet till kyrkan. Han var heller inte nöjd med kyrkoherdebostället Hanebol utan 
skaffade sig en gård inne i staden. (Edestam 1973:290) 
Högra bilden är hämtad ur Karlstad Stifts herdaminnen. Den föreställer pastor Bengt 
Jungblad, verksam mellan år 1788-1791. Han är beskriven som värdig, måttfull och 
oangriplig med klar blick för kallets höghet och krav. (Edestam 1973:126) 
 
 
 
 
 

 16



9. Kyrkogården 
Väster om kyrkan låg kyrkogården. I 1675 års sockenstämmoprotokoll kan man läsa att 
”kÿrkiogården skall förfärdigas medh portar”.  
Kyrkogården är ”wacker och tårr med en gammal Steenmuur omkring” skriver Kempenskiöld 
1695. På stadskartorna från den tiden kan man se att muren svängde ut i en rund båge mot 
väster. I sydväst var en smal port, varigenom man kom ut till en liten öppen plats, 
”Kyrksann”, där kyrkobesökande från landet kunde ställa sina hästar och åkdon medan 
gudstjänsten varade.  
 
Vid ett flertal tillfällen har det hittats rester efter gamla gravar i kyrkans golv. T.ex. år 1919 
meddelande herr Hakon Dahlén att vid samtal med den gamla kyrkovaktmästaren berättades 
bl.a. att under reparationsarbete omkring år 1879 då det gamla golvet av kluvna furustockar 
bröts upp, blottades en grav med 15 lik och en med tre. I en kista med bibehållen svepning låg 
en kvinna med ett spädbarn vid sidan. Arbetarna var i full färd med att bryta lös silverplåtar 
och beslag på kistorna då stadens läkare, doktor Waldenström, kom och förhindrade detta. 
Åmåls vågmästare Petter Larsson har även i ett brev till general Björlin i början av 1900-talet 
berättat om kistfynden i den gamla kyrkan.  
 

Bild 13. En öppnad grav i Åmåls 
gamla kyrka. (Foto: Länsmuseet i 
Vänersborg) 
 
Under det senaste 
renoveringsarbetet år 1968 
hittades först två kistor under 
golvet, därav en barnkista. 
Kistorna låg intill kyrkgången 
framme mot koret och var delvis  
sönderfallna. Ytterligare kistfynd 
hittades senare. 
Fynden undersöktes av tillkallad 
länsantikvarie. Sammanlagt 
hittades 8 stora kistor och 2 
barnkistor under kyrkgolvet. 
Kistorna stod parvis i den forna 
kyrkgången, bara någon 
decimeter under markytan.  
I en kista, som var helt intakt, då 
den öppnades, var skelettet helt 
bevarat från hjässan till fötterna 
och handbenen låg knäppta på 
bröstet. En underlig detalj här 
var skelettes placering. Det låg 
vänt med huvudet mot öster.  

Alltifrån kristnandet har människor begravts med huvudet i väster. I den kristna idévärlden 
betyder detta att människorna på den yttersta dagen skall väckas upp ur sina gravar och skåda 
ljuset som kommer från öster.  
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Bild 14. Kraniet från en av de gravlagda 
inne i kyrkan. Den nätta huvudformen med 
vackert välvd panna, släta ögonbrynsbågar 
med avrundad form på ögonhålor och den ej 
helt igenväxta suturen tyder på att skallen 
kan ha tillhört en ung kvinna.  
(Foto: Nilsgunnar Elfstedt 1968) 
 
I en av kistorna tillvaratogs ett broderat 
tygfragment från kistklädseln.  
De gravar som finns inne i Åmåls gamla 
kyrka är från tiden före år 1783. Det året 
bestämdes i lag att alla människor, 
vilken status de än hade i det levande 
livet, skulle begravas ute på 
kyrkogården. Detta var inte bara en 

markering att alla människor var lika inför Gud, utan hade också praktiska orsaker. Gravar 
inne i kyrkan kunde ibland sprida lukt inne i kyrkan.  
I sockenstämmoprotokollen för Åmåls socken finns flera noteringar angående begravningar 
inne i kyrkan. T.ex.: 
Den 2 februari 1697: ”klagade att stadsfolket lägga många lik i kyrkan som ond stank 
förorsaka och att golvet bliver där av fördärvat.” 
Den 4 augusti 1732, vid en biskopsvisitation: ”påminde visitator att intet lik måtte begravas i 
kyrkan och där bliva liggande, så framt icke gravarna väl betäckes och förvaras för likstank 
eller alldeles igenkastas, utan i fall någon skulle åstunda sitt lik få begravas i kyrkan så måtte 
det strax uttagas och läggas i kyrkogården.” 
 
Det var framförallt de mer välbeställda i samhället som kunde betala en gravplats inne i 
kyrkan. Ju längre fram mot koret, ju dyrare var gravplatsen. Med hjälp av de skriftliga källor 
kan man identifiera några av de människor som begravts inne i gamla kyrkan i Åmål. 
Enligt en sammanställning av frälsegravar i Karlstads stift från år 1756, och återgiven år 
1927 i ”Värmland förr och nu” står att ”i Åmåls kyrka äro 2:ne underofficerare Rosenbjelkar 
begrafne.” 
Det var bröderna Lars och Bengt Rosenbielke till Nygård och Sjövik. De tillhörde en 
gammal frälsesläkt. Fänriken Lars Rosenbielke var född den 28 januari 1662 och 
dog den 25 juli 1692 på Nygårds gård. Han begravdes inne i Åmåls kyrka. Hans bror 
fänriken Bengt Rosenbielke föddes 1 maj 1663. Dog den 15 december 1696 och 
begravdes inne i kyrkan. Deras gravhäll ligger nu som altarfundament i kyrkan. De fick sina 
minnestavlor eller epitafier uppsatta i koret. Dessa epitafier förvarades i Åmåls Museum, som 
låg vid torget, och brann vid 1901 års stadsbrand. 
Troligtvis är även deras familjemedlemmar begravda i kyrkan. Som t.ex bröderna 
Rosenbielkes far och mor Arvid Jönsson Rosenbielke och Christina Silfverswärd. Även 
brödernas farfar Jöns Bengtsson Rosenbielke, född år 1600 och död år 1671. Han ägde 
Nygård redan år 1637 och man kan följa ägarna till Nygård genom släktleden ända tillbaka till 
1500-talet och fogden Sven Kart. 
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Bild 15. Frälseättens Rosenbielkes vapensköld. 
 
Enligt död- och begravningsboken för 
Åmåls socken är följande tre personer 
begravda inne i kyrkan: 
”28 november 1736 begrovs herr 
Rådman Herman Silvius lilla dotter 
Hebla Johanna, lagd i kyrkan. Hennes 
ålder var 6 veckor.” 
”15 maj 1737 begrovs Rådman Nils 
Daniels änka Bothla Johansdotter, lagd i 
kyrkan.” 
”Johan Magnus Lidbeck död 11 februari 
1738 , begravd den 18 februari, lagd i 
kyrkan. Hans ålder var 3 år.” 
 
Vid en visitation år 1697 slogs fast att 
de som vill ha gravplatser inne i kyrkan 
skulle också betala för dem till kyrkan, 
”de som wilja niuta Grafplatser i 
Kyrkian, bör dhem til Kyrkian bethala”.  
Beslutet blev dock ej respekterat.  
Vid en senare visitation år 1716 kom de 
obetalda gravplatserna återigen på tal, 

däribland lantmätare Bo Kempenskiölds och rådman Olof Walkmans gravplatser.  
 
 
10. Den gamla ödekyrkan i folktron. 
Kyrkor och kyrkogårdar har ju alltid eggat fantasin och det finns en rik flora av folkminnen 
och sägner kring dessa. I västsvenska folkminnesarkivet finns en uppteckning från 1941, där 
en åmålsbo berättar: 
”Den stora spökplatsen i Åmål, där särskilt kvinnor och barn var rädda om kvällarna, var vid 
Åmåls gamla kyrka. Det var så många som hört orgelmusik inne i kyrkan mitt i natten. En 
svart hund gick från kyrkan ned till bryggeriet. Den hade många sett. Så var det svarta 
gestalter på kyrkogården. Det var de döda, som var uppe och spökade.” 
 
Till saken hör dock att mitt emot gamla kyrkan låg förr Rålins orgelfabrik, och enligt muntlig 
uppgift var nattimmarna den bästa tiden att stämma nytillverkade orglar på. 
 
 
11. Gamla kyrkans vidare öden 
Redan innan den nuvarande Åmåls kyrka var färdigbyggd beslöts 1804 på allmän 
sockenstämma att sälja den gamla kyrkan. Frågan om den skulle rivas eller få stå kvar 
diskuterades. Dess mursten kunde ju användas till den nya kyrkobyggnaden. Detta förslag 
blev dock förkastat och man beslöt att auktionera bort den gamla kyrkan. 
Enligt general Björlins anteckningar skulle kyrkan stått tom mellan 1807-1809, men när 
kronomagasinet på Norra Långgatan lades i aska vid en brand år 1809, tog 
staten den tomma kyrkan i beslag och använde den som magasin för krigsmaktens 
utrustning, huvudsakligen proviant. Åmål låg inom härjningsområdet för norrmännen 
på den tiden. 
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Efter att ha haft kyrkan som statligt magasin, överläts den till krigskommissarien 
Bengt Norström för 500 riksdaler riksgäld. I köpeavtalet ingick endast kyrkans murar, 
vattentak, golv och fönster. Läktaren, predikstolen, altartavlan, sakristian och vapenhuset 
skulle bli kvar i församlingens ägo. 
År 1828 sålde Norströms arvingar kyrkan för 5000 riksdaler till handlanden Gustaf 
Kjellen, som använde den till lagerlokal. Kjellen tog bort vapenhuset. 
År 1878 inköptes kyrkan av vågmästare Petter Larsson och han använde den från 1879 som 
brännvinsmagasin. Vågmästare Larsson plockade bort allt från kyrkan som fanns kvar från 
kyrkotiden - golvet bröts upp och alla gravstenar bortfördes och spreds ut lite varstans i 
staden. De användes till husgrunder, trappstenar och bakugnshällar. 
Petter Larsson ersatte även den ursprungliga takresningen med ett tak med lägre profil. 
Kyrkogården slutade användas år 1827. 
 
1920 startades en insamling för en reparation av kyrkan. Det var dock först 1947 
som kyrkan kunde köpas från J. P. Larssons sterbhus av en kommitté som hade 
bildats år 1943 av fabrikör Filip Enger. Man införskaffade fullmakter från samtliga 
sterbhusägare efter vågmästare Larsson. De var 19 stycken.  
Meningen var att kyrkan skall överlämnas till Dalslands fornminnesförening och inredas till 
museum. 
1957 förvärvade Åmåls stad byggnaden och det bestämdes att den skulle restaureras. Staten 
skulle stå för reparationskostnaderna och Åmål skulle bestå material och arbetsledning. Men 
ännu 1962 användes kyrkan som upplag för en byggnadsfirma. Landsantikvarien framhöll 
beträffande ödekyrkan att denna var en fast fornlämning som måste bevaras enligt 
riksantikvariens anvisningar. Den skandalfläck som kyrkan utgjorde var en negativ PR för 
staden, menade man. Mängder av turister hade klagat och framfört sin förvåning över att 
staden lät sin äldsta byggnad förfalla på detta otillbörliga sätt. 

I november 1967 beviljade Arbetsmarknads- 
styrelsen Åmåls stad statsbidrag med 
107.000:- för att som kommunalt 
beredskapsarbete bygga om kyrkan. 
Kostnaderna beräknas till 267.000:-. 
I början av år 1968 satte man igång. 
Ingången till långhuset togs upp på den 
västra gaveln. Den stora öppningen på södra 
långsidan murades igen. Det gamla taket 
revs.  
 
Bild 16. Arbete med kyrkans tak.  
 
Det sägs att det rådde något av guldfeber hos 
de mannar som var sysselsatta med 
reparationerna av kyrkan. En del berättelser 

från gamla tider, bevarade i minnet hos äldre åmålsbor, tydde nämligen på att man kunde hitta 
mynt från 1600- och 1700- talet under kyrkogolvet. Arbetarna uppmanades att sålla jorden i 
den delen av kyrkan där man trodde att det fanns möjligheter att påträffa dessa gamla mynt. 
Vad man vet hittades inga. 
Kyrkoherde Harald Ernevi uttryckte i en skrivelse till kyrkorådet, sin förhoppning att 
kyrkan åter skulle överlämnas till församlingen efter reparationen.  
”Platsen där kyrkan ligger är helig mark för åmålsborna. Fram till början av 1800-talet har 
åmålsbornas förfäder fått sin sista vilostad på denna helgade plats och i denna vigda jord.” 
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Kyrkan återinvigdes 19 oktober 1969 och förblev sedan tom och oanvänd, förutom 
någon enstaka gudstjänst, ett hembygdsmöte, samt att den visades för intresserade grupper. 
Det fanns varken uppvärmningsmöjligheter, elbelysning eller några sittplatser inne i 
byggnaden. 
Idag finns både belysning, uppvärmningsmöjligheter och bänkar. Den gamla kyrkan används 
som konsertlokal under sommartid, vid skolavslutningar och den är öppen för visning under 
sommartid. 
 

Bild 17.  ”Ödekyrkan” år 1959. Ur Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds arkiv, bild nr 63.  
 
 
12. Åmåls nuvarande kyrka 
Den nya kyrkan som används idag, invigdes 1806 av biskop Olof Bjurbäck. En ny kyrkogård 
anlades väster om nya kyrkan.  
De flesta inventarier som funnits i gamla kyrkan gick till spillo i 1901 års brand, då de 
var inrymda i ett mindre museum vid Kungsgatan. Av det ursprungliga inventariebeståndet 
som förvaras i nya kyrkan återstår en nattvardskalk i silver från 1758 och en vinkanna från år 
1764. Ett sockenbudstyg från 1790 bestående av oblatask med patén i silver och en silverkalk 
med invändigt förgylld cuppa. Två vinflaskor av glas graverade med ”Åmåhls Kyrka anno 
1757”. En kyrkklocka från 1725 hänger i klockstapeln på södra kyrkogården. Ett kalkkläde, 
broderat 1792 av fröken Kristina Maria Åberg. Vidare två mässhakar, en från slutet av 1600-
talet och en från 1749 i svart sammet brämad med guldspetsar. En 16-armad ljuskrona i 
mässing, gjord utav mäster Mårten år 1681, som nu hänger i söder närmast orgelläktaren i 
Åmåls nya kyrka. 
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Bild 18. Åmåls nuvarande kyrka, invigd år 1806. 
 
 
13. Sammanfattning 
Det tidigaste kända belägget för en kyrka i Åmål, är ett handskrivet dokument 
från år 1379, där Åmåls socken nämns. År 1583 nämns en träkyrka i ett inventarium av 
resvirke som var ytterligt förfallen, men som användes i ytterligare 83 år fram till 
1666. Troligtvis underhållen med smärre reparationer. De få inventarier som kyrkan hade var 
gamla och slitna, vilket kan tyda på att församlingen var fattig. 
Den kyrka som finns avbildad i Åmåls privilegiebrev år 1643, är inte den då befintliga 
stavkyrkan, utan en ny, framtida planerad kyrka som inte började byggas förrän 23 år senare, 
år 1666.  
En ny kyrka började byggas år 1666 och invigdes 1669. Den gamla träkyrkan revs 1670. 
1600-talskyrkan hade från början ingång både i västgaveln och genom ett vapenhus i söder. 
Taket var spåntäckt och hade en brantare lutning än det har idag. Klocktorn fanns i form av en 
rakryttare som revs någon gång mellan 1745 och 1753, när ett nytt torn vid västgaveln 
byggdes. Det nya klocktorn stod färdigt år 1753, var ca 28 meter högt och hade troligtvis inte 
genomgång in i kyrkorummet. Endast i 1½ år efteråt, i december 1754, föll det under 
en stark storm ned och förorsakade stora skador på kyrkan. Tornet murades aldrig 
upp igen. Sakristia och läktare tillkom efter tornraset. Vid 1968 års restaurering 
öppnades västporten igen och söderporten murades igen. 
 
En undersökning av den gamla grunden inne i ödekyrkan skulle kunna resultera i en 
tidsfästelse för när Åmåls första kyrka kom till.   
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