
NYA SVENSKA KYRKOR

DEL I SVEALAND

Riksantikvarieämbetet



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

Q-p
y-l—SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
CJ LJ RIKSANTIKVARIEÄMBETET





Coden RAÄ/SHMM - 90/0002

Lennart Illerstad

NYA SVENSKA KYRKOR
Del I Svealand

RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS HISTORISKA MUSEER

RAPPORT RAÄ 1990:2
THE CENTRAL BOARD OF NATIONAL ANTIQUITIES AND THE NATIONAL HISTORICAL MUSEUMS



Omslagsbild, framsidan: Markuskyrkan i Björkhagen, arkitekt Sigurd Lewerentz 
Foto: Lennart Illerstad
Omslagsbild, baksidan: Plan av Ansgarskapellet på Björkö, arkitekt Lars I Wahlman 
Antikvarisk - Topografiska Arkivet

Rapport RAÄ/SHMM 1990:2
Distribution: Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
Tel: 08-783 90 00
Copyright © 1990 Riksantikvarieämbetet 
ISBN 91 - 7192 - 781 - 6 
ISSN 0348 - 6826
Tryck: Löjdquist Tryckeri AB, Tierp 1990



INNEHÅLL

FÖRORD 3

INLEDNING 4-5

AB STOCKHOLMS LÄN 6-79

C UPPSALA LÄN 80-92

D SÖDERMANLANDS LÄN 93-109

S VÄRMLANDS LÄN 110-130

T ÖREBRO LÄN 131-141

U VÄSTMANLANDS LÄN 142-151

W KOPPARBERGS LÄN 152-166

SAMMANFATTNING 167-177

KYRKONAMNSREGISTER 178-187

LITTERATURFÖRTECKNING 188

i



Tfflflf.H I
. ' . .i

GOTTSUNDA KYRKA. Koret. Foto LI 1989.
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FÖRORD

Under de senaste årtiondena har det byggts ett stort antal nya kyrkor i vårt land. Den livliga byggnads
verksamheten är en följd av befolkningskoncentrationen till städerna och tillkomsten av förorternas sto
ra bostadsområden men den sammanhänger också med en ny syn på kyrkans roll i det moderna sam
hället. De nya kyrkorna, ofta kombinerade med lokaler för olika församlingsaktiviteter, har gestaltats 
i former som har föga gemensamt med den traditionella kyrk typen. De ger uttryck både förvår tids ar
kitektur och en funktionell och liturgisk förnyelse av kyrkplats och kyrkorum.

En inventering av Svenska kyrkans stora bestånd av nyare kyrkor och en överskådlig sammanställning 
av materialet har länge känts angelägen, särskilt sedan frågan om en översyn av reglerna om statens till
syn över kyrkobyggandet blivit aktuell under 1970-talet. I början av 1980-talet föreslogs såväl från riks
antikvarieämbetets sida som från kyrkligt håll att statens generella tillsyn skulle ersättas av en enbart 
kulturhistoriskt motiverad tillsyn. Förslagen togs upp och utvecklades i kyrkobyggnadsutredningens be
tänkande (Ds C 1986:11) Kulturhistorisk tillsyn över den kyrkliga miljön samt i regeringens proposition 
(1987/88:104) Kulturmiljövård. Den 1 januari 1989 trädde lagen (1988:950) om kulturminnen m m i 
kraft. Av lagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen framgår att kyrkobyggnader och kyrkotomter 
som tillkommit före utgången av 1939 inte får på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av riksantik
varieämbetet. Om riksantikvarieämbetet beslutar det skall bestämmelserna om tillståndsprövning tilläm
pas också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som tillkommit efter detta datum och som är 
märklig genom sitt kulturhistoriska värde.

För riksantikvarieämbetets urval av skyddsvärda kyrkor från tiden efter 1939 har den nu föreliggande 
inventeringen varit och kommer att vara ett gott underlag. Inventeringen som påbörjades under senare 
delen av 1970-talet har omfattat nyuppförda kyrkor under perioden 1920-1984. Valet av tidsgräns bak
åt beror dels på att det ingalunda stod klart hur stor del av det »moderna» beståndet av kyrkor som 
skulle undantas från statlig tillsyn när frågan togs upp till diskussion, dels på att 20- och 30-talens kyr- 
koarkitektur i klassicism och funktionalism ger anslaget och bakgrunden till den senare utvecklingen på 
området.

Inventeringen igångsattes av dåvarande byråchefen Sven Söderholm. Efter Söderholms bortgång 1979 
kunde arbetet återupptas 1981 och har sedan dess bedrivits av arkitekten Lennart Illerstad vid bygg- 
nadsavdelningens dokumentationsenhet.

Vid den omfattande insamlingen av material har värdefull hjälp lämnats av Svenska kyrkans försam
lingar, byggnadsnämnderna, den regionala kulturmiljövården och Kyrkfrämjandet i Uppsala. Vi tackar 
varmt alla som bidragit till arbetets genomförande.

Vi hoppas att denna publikation når en vid läsekrets inom Svenska kyrkan, i kommunerna och bland 
arkitekter och kulturmiljövårdare, att den blir till hjälp i vården och vid planeringen av kommande bygg- 
nadsuppgifter och att den skall bidra till ökad uppmärksamhet på de nyare kyrkornas kulturhistoriska 
och konstnärliga värde.

Margareta Biömstad Evald Gustafsson
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INLEDNING

Kartläggningen av svenska kyrkor tillkomna under 
perioden 1920-84 har inneburit många avgräns- 
ningsfrågor och delproblem. Som framgår av rap
portens titel omfattar den endast kyrkobyggnader 
tillhörande Svenska Kyrkan. De fria samfundens 
kyrkor har inte medtagits. Vidare har begravnings- 
kapell och krematorier hänförts till en separat re
dovisning. Detta har ibland föranlett en viss tvek
samhet eftersom ett begravningskapell i glesbygd 
ofta fungerar även i h ögm äs so s am m anh ang. I vissa 
fall har det också varit svårt att dra gränsen mel
lan kyrka och församlingshus som används för 
gudstjänst. De nya kyrkorna blir med sina många 
anslutna lokaler ofta förvillande lika dem som en
dast gäller som församlingshus.

Det stora antalet nya kyrkor (ca 750 st i hela ri
ket) har som följd en svårighet att återfinna alla. 
Utdrag ur Kyrkofrämjandets register i Uppsala 
gjorde det möjligt att upprätta ett underlag som 
sedan byggts på med enkäter och resor i länen. 
Bilddokumentationen har av tids- och kostnads
skäl, så långt det har gått, åstadkommits med vy
kort. Dessa har kompletterats med fotografering 
på platsen.

I princip har avsikten varit att ta med allt som 
byggts fram till nuläget men av praktiska skäl har 
1984 fått gälla som främre tidsgräns.

Det stora antalet kyrkor har motsvarat ett mycket 
begränsat utrymme för var och en, en exteriörbild 
och en interiörbild samt planritning i samma skala 
för alla för att underlätta jämförelser och ge en 
uppfattning om skillnaden i storlek. Skalan 1:400 
visade sig rymmas på A4-formatet även när det 
gällde de allra mest utbredda planerna. Samtliga 
är omritade till en enhetlig form efter ett mycket 
varierande underlag. Många gånger har det ut
gjorts av arbetsritningar erhållna från byggnads
nämnder eller församlingsarkiv. Dessutom ingår 
en komprimerad textdel för att komplettera bil
der och planer med det allra väsentligaste av en 
anläggnings topografiska och arkitektoniska förut
sättningar.

Materialet kommer att redovisas i tre volymer om
fattande Svealand respektive Götaland och Norr
land. Kyrkorna är uppdelade länsvis och redovisas 
med församlingsnamnet som huvudord komplet
terat med byggnadsåret. Församlingarna hittar
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man på länskartorna och i bokstavsordning inom 
länsavsnitten. Ett register framtill har en svea- 
1 andskarta med inlagda länsbokstäver och sidoan- 
givelser. Längst bak finns ett register över kyrkor
na ordnade efter namn.

Svealands gräns mot Götaland utgör en entydig 
linje där ingående länsgränser och landskapsgrän
ser sammanfaller. Gränsen i norr har några smärre 
avvikelser mellan landskapsgränsen, den egentliga 
svealandsgränsen, och länsgränsen. Kyrkor i Orsa 
Finnmark inom Dalarna hör sålunda till Jämt
lands län och hamnar därigenom i Norrlandsdelen.

Materialet har bildat underlag för riksantikvarie
ämbetets arbete med urval av kyrkor, byggda ef
ter 1939 års utgång, som skall åtnjuta skydd en
ligt 1988 års lag om kulturminnen (SFS 1988: 
950).

Förhoppningsvis skall det också bli till nytta för 
Svenska Kyrkans församlingar och fastighetsför- 
valtande organ, för byggnadsnämnder, kulturmin- 
nesvårdsorganisationer och andra som har att göra 
med vård och underhåll av kyrkorna samt för för
samlingar och arkitekter som står inför en ny- 
byggnadsuppgift.

I min sammanfattning har jag med utgångspunkt 
från det insamlade materialet försökt finna några 
huvudlinjer i kyrkornas förändringar under den 
aktuella perioden, önskvärt är att materialet kan 
bli ett hjälpmedel också för den typen av översik
ter och specialstudier kring vår tids kyrkobyggan- 
de.

Utskriften av texterna på composer-maskin har 
utförts av Inga-Lill Persson vid byggnadsavdel- 
ningens enhet för byggnadsdokumentation.

För boktrycket har vykorten undantagslöst ersatts 
av särskild fotografering. Bilder utan uppgift på 
fotografens namn är tagna av författaren.

GOTTSUNDA KYRKA. Gården sedd från för
hallen. Foto Lennart Illerstad 1989.

5



1 Adelsö 1930
2 Boo 1923
3 Boo 1960
4 Botkyrka 1973
5 Bromma 1925
6 Bromma 1959
7 Danderyd 1959
8 Danderyd 1962
9 Danderyd 1970

10 Danderyd 1984
11 Djurö 1935
12 Ekcrö 1980
13 Essinge 1959
14 Farsta 1929
15 Farsta 1960
16 S Göran 1958
17 Hammarby 1975
18 Huddinge 1970
19 Huddinge 1975
20 Huddinge 1976
21 Husby-Ärlinghundra 1955
22 Hägersten 1929
23 Hägersten 1961
24 Hässelby 1939
25 Hässelby 1971
26 Häverö 1932

STOCKHOLMS LÄN

6



27 Högalid 1923
28 Järfälla 1970
29 Järfälla 1976
30 Lidingö 1937
31 Lidingö 1972
32 Lidingö 1973
33 Nynäshamn 1930
34 Odensala 1975
35 Oscars 1959
36 Råsunda 1967
37 Salem 1974
38 Sigtuna 1961
39 Skarpnäck 1960
40 Skärholmen 1966
41 Skärholmen 1976
42 Sollentuna 1930
43 Sollentuna 1957
44 Sollentuna 1972
45 Solna 1961
46 Solna 1962
47 Spånga 1976
48 Spånga 1978
49 Sundbyberg 1973
50 Torö 1939
51 Trångsund 1954
52 Tumba 1957

53 Tumba 1958
54 Tumba 1970
55 Tumba 1973
56 Tvcta 1936
57 Tyresö 1973
58 Tyresö 1975
59 Täby 1976
60 Täby 1979
61 Vantör 1957
62 Vår dinge 1974
63 Vällingby 1960
64 Västerhaninge 1973
65 Västerled 1932
66 Västerled 1962
67 Västerled 1963
68 Västertälje 1966
69 Västertälje 1973
70 Vätö 1966
71 österhaninge 1937
72 österhaninge 1967
73 österhaninge 1971
74 östertälje 1962
75 östertälje 1964
76 österåker 1968
77 österåker 1970

A B

STOCK
HOLMS
OMRÅDET

7



ANSGARSKAPELLET. Västgaveln. Foto ATA.
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ADELSÖ 1930 ANSGARSKAPELLETAB (Up)

f

Kapellet har en närmast klockformad grundplan 
med absid och utåtsträvande långväggar. Rum
met öppnar sig åt väster i tre höga, rundbågiga 
öppningar. Byggnaden har utvändiga murytor av 
röd sandsten och spånklädda tak. Förplatsen är 
utformad som en stenlagd terrass. Där ställs 
bänkar som extraplatser. Från de langsgående 
stolsraderna i sidoskeppen syns både altaret och 
landskapet utanför. Ansgarsstatyn framför kor
absiden är utförd av Carl Eldh.

BOO 1923 AB (Up)

Lars I Wahlman

Foto ATA 1952

Martin Hedmark BOO KYRKA

Läget är högt på ett skogbevuxet berg. Kyrkan 
är formad som en basilika med klassicistiska de
taljer. Den är treskepp ig och uppförd av vitput- 
sat tegel med skifferklädda tak. En koromgång 
med högtsittande, dolda fönster ger ljus till den

rundade absiden med sin bronsfigur skulpterad 
av Mina Santesson. Församlingsrum är förlagda 
till en souterrängvåning med fönster i långhusets 
sydsida. Platsen framför står i förbindelse med 
den halvrunda, terrasserade kyrkbacken via trap
por längs stödmuren.
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BOO 1923 forts

Foto Albin Dahlström 1989

BOO 1960 AB (Up) Nils Tesch GRANINGE KYRKA

Kyrkan är uppförd i anslutning till Graninge 
stiftsgård. Den låga, vitputsade byggnaden är 
murad av lättbetongblock och har ett flackt, 
plåttäckt tak. Det rektangulära kyrkorummet 
har i söder ett sidoskepp med entrén förlagd 
i västra kortänden. Altartavla i träsnitt av Stig 
Wallgren.

Foto Albin Dahlström 1989

BOTKYRKA 1973 AB (Sö) Ove Eskesen NORSBORGS KYRKA

Kyrkan med församlingslokaler utgör en del av 
Norsborgs affärscentrumbyggnad. Förhallen har 
entréer både mot ljusgården vid snabbköpet och 
Hallundatorget där klockstapeln står. Kyrkorum
mets överljusbelysta del nära altaret har en rad

glasdörrar som kan ställas upp mot förhallen när 
den möbleras som en utökning av gudstjänst
rummet. Väggarna har grovkornig, vitfärgad 
puts på betongstommen. Taklanternincn ger 
rummets enda dagsljusbelysning. -
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BOTKYRKA 1973 forts

<5=

KORRIDOR TILL KÖPCENTRUM

FÖRHALL

Al-------

Foto Albin Dahlström 1989

BROMMA 1925 AB (Up)

Kyrkan med församlingslokaler är inrymd i en 
rektangulär och vitputsad tegelbyggnad som ti
digare även var kommunalhus. Den är uppförd 
i två våningar med valmat tegeltak och har del
vis hög sockel. Kyrkans entréplan ligger på nor-

C A Danielsson MARIEHÄLLSKYRKAN

ra långsidan och är uppterrasserad. Den nås 
från väster med trappor. Kyrkorummet går ge
nom båda våningarna på den västra gaveln och 
har korabsid mot söder med ett cirkulärt färg
glasfönster. Församlingssalen bildar en korsarm 
som kan avskiljas med skjutdörrar.-

röRSAKLINCSRUM
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BROMMA 1925 forts

BROMMA 1959 AB (Up) Björn Hedvall ÄNGBYKYRKAN

Kyrkan är ansluten till en vinkelbyggnad med 
pastorsexpedition och tjänstebostäder i en vå
ning. Väggmaterialet är vitslammat tegel och 
taktäckningen grå skiffer. Husen omgärdar till
sammans med klockstapeln en kuperad och del

vis försänkt gård. F örplatsen framför västgaveln 
har anslutning till gården. Från vapenhuset le
der trappor till souterrängvåning och orgelläk
tare. Kyrkorummet har en spetsbågig form un
der de branta takfallen. Korväggens mångfär- 
gade fondfönster är utfört av Randi Fischer.
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BROMMA 1959 forts

DANDERYD 1959 AB (Up)

DANDERYD 1962 AB (Up)

Kyrkorumsbyggnaden och en friliggande försam
lings del med två sammanbyggda huskroppar i 
vinkel bildar en plan förgård omgiven av ett sam
manbindande, stolpburet skärmtak. Den högt- 
belägna gården är öppen mot söder med kyrko- 
rumsentrén i sydvästra hörnet. Flacka, plåttäck-

Sven Hesselgren MARI AKYRKAN

Kyrkobyggnaden har en villaliknande karaktär 
med vinkelformad grundplan, slammade tegel
väggar och branta, valmade takfall täckta av 
tvåkupigt taktegel. Innanför huvudentrén ett 
vindfång med glasväggar och en förhall en halv
trappa upp. En halvtrappa ned församlingsrum 
med fönster mot en försänkt gård. I det nästan 
kvadratiska kyrkorummet ljusgrå, slammade te
gelväggar, naturfärgat, träpanelat tak med stora 
fönster kupor och öppen takstol. Fristående 
klockstapel av trä med plåttäckt skyddstak.

• . ' :■

Jan Wahlman PETRUSKYRKAN

ta takfall. Såväl exteriör som det rektangulära 
kyrkorummets interiör har slammade, ljusgrå 
tegelväggar. Korväggen är sluten bakgrund till 
ett stort, bredarmat kors i grönt glas utfört av 
Dagmar Lodén. I väster intill fondväggen ett 
brett korfönster från golv till tak.

13



14



DANDERYD 1970 SÄTRA GÄRDS KAPELLAB (Up)

Kapellet är inrymt i ett knuttimrat och tegel- 
täckt uthus i den tresidiga prästgården från 
1700-talet. Innertak och -väggar målade med 
fogfria, släta ytor, brädgolv. Rumshöjden är 
den lägsta möjliga. De små måtten präglar he
la inredningen med sina få, lösa stolar. Jfr ne
dan!

DANDERYD 1984 AB (Up)

Klaes Broberg

Bo Grefberg SÄTRA GÄRDS KYRKA

Kyrkan är ett rymligare alternativ till det 1970 
iordningställda kapellet . Se ovan! Den ersätter 
ett bortrivet vagnslider vid ekonomigården in
till prästgårdens infartsväg. På en närliggande 
bergknalle står den tidigare byggda klocksta
peln. Kyrkan har ytterväggar av faluröd, stå
ende träpanel på stomme av trä under ett sadel
tak av korrugerad eternit. Kyrkdörrarna öppnar 
sig mot den ursprungliga gårdsplanen. Invändigt 
tak av träpanel. Inredningen, med traditionella 
långbänkar, har olika lasyrfärger.

15



DJURÖ 1935 SANDHAMNS KAPELLAB (Up) Gustav Odel

På Sandöns högsta punkt nära lotsutkiken ligger 
kapellet i gles tallskog. Vitmålad, stående trä
panel i ytterväggar och skiffertäckta sadeltak. 
Norr om kapellet öppen klockstapel av trä. 
Långskeppet rektangulärt och enskeppigt utan 
avskilt kor. Sakristian tvärställd utbyggnad i 
nordost med egen ingång. Även vapenhuset se
parat med liten läktare ovanpå. Kyrkorummet 
helt i målat trä med överhöjt tak. Altartavlan 
är en kopia efter Rafaels målning Kristi för
klaring.

Foto Albin Dahlström 1989

f

Foto Albin Dahlström 1989

EKERÖ 1980 AB (Up) Rolf Bergh EKE BYHOVSKYRKAN

=0

FÖRSAMLINGSHUS
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EKERÖ 1980 forts

En förgård med planteringar nås från gatan ge
nom en portal, stiglucka, formad av bjälkar i 
anslutning till den lilla, öppna klockstapeln. 
Gården omges av faluröda, träpanelade för- 
samlingsbyggnader med dolda takfall och kyr
kobyggnaden av trä i fonden med brant takres
ning och korrugerad plåttäckning. Innanför bre
da glasdörrar och förhall ett kyrkorum med hög 
takresning av limmade träbalkar. Taknocken går 
tvärs över altargången. Golv av keramiska plat
tor, fristående altarbord av trä och langsgående 
bänkrader av kopplade stolar. Altartavla av 
Kajsa Melankton.

ESSINGE 1959 AB (Up) Cyrillus Johansson ESS INGE KYRKA

Församlingshuset byggdes först och salen bruka
des några år för gudstjänst tills kyrkobyggnaden 
anslöts via en pastorsbostad. Klocktornet fick 
formen av en fristående kampanii. Allt utvändigt 
murverk rött fasadtegel. Forsamlingsdelen tegel- 
täckta tak, basilikan och kampanilen koppartak, 
över huvudentrén mot söder tretton granitskulp
turer försänkta i murnischer - skulptör Thorolf 
Engström. Kyrkorummet har två sidoskepp, vit- 
slammade väggar och avskilt kor med höga sido- 
fönster bortom en triumfbåge med form typisk 
för arkitekten. Det lilla altarkrucifixet av metall 
är från 1200-talet.
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ESSINGE KYRKA. Klocktornet. Foto Lennart Illerstad 1986.
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ESSINGE i 959 forts

BOSTADER

PASTORSEXP

KYRKSAL

KLOCKTORN
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FARSTA 1929 AB (Sö)

Vitputsad, högt belägen, murad kyrka med tak 
av träspån. Klockstapel med faluröd, stående trä
panel. Ingång med separat vapenhus mot söder 
intill västgaveln. Långskepp med läktare och 
fasta bänkkvarter. Taket ett trebågsvalv med 
langsgående träpanel. Koret separat bortom 
valvbåge i det vitputsade murverket. Mot non
en korsarm med särskild gavelentre. Triumfkru- 
cifix av trä utfört av Sam Lindholm med kris
tusbild från Oberammergau. Altarskåp av Gun
nar Torhamn.

Hakon Ahlberg STORA SKÖNDALS KYRKA

Foto Albin Dahlström 1989

FARSTA 1960 AB (Sö) Hans Borgström 
Bengt Lindroos

SÖDERLEDSKYRKAN

Kyrkan är byggd på och omkring en våningshög 
bergknalle i kanten av det långsträckta Gubb- 
ängsgärdet. Ett församlingshus i vinkel med två 
våningar på nersidan bildar tillsammans med 
den fristående kyrkobyggnaden en öppen gård

där kyrkbacken leder upp mot ingången på 
kullens topp. Kyrkobyggnaden utgörs av en 
lägre del kring en sluten gård över vilken det 
tvärställda långskeppet reser sig vid bortre kort
sidan med en kyrksal korsvis ansluten mot det

20



FARSTA 1960 forts BILD 22

överhöjda koret i öster. Utvändig muming med 
brunt fasadtegel. Kyrkorummet med rött fasad- 
tegel delvis med framdragna och behuggna kopp
stenar. I den över höj da kordelen ett fönsterband 
mot väster ovanför det flacka och kopparklädda

sadeltaket. Ljuset faller på korväggen och Ivar 
Lindekranz' altarskulptur De vise männen och 
Jesusbarnet med fristående träfigurer på en 
hylla i muren. Rummet kan illumineras med 
gasfacklor längs hela långväggarna.

KYRKBACKE

PASTORSEXP

FÖRSAMLINGSSALAR FOYER

FOYER
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SÖDERLEDSKYRKAN. Koret. Foto Lennart Illerstad 1985.
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S GÖRAN 1958 AB (Up) Adrian Langendahl S GÖRANS KYRKA

Ett nytt långhus har ersatt det 1910 invigda ka
pellet. Tornet kvarstår från den äldre byggnaden 
av arkitekt Gustav Améen. Ett ljusbrunt fasad- 
tegel och kopparklädda takfall förenar gammalt 
och nytt. Ingång i västgaveln vid uppfarten mot 
Stadshagen på Kungsholmen. Tornet intill står 
i gathörnet. Högt, spetsbågigt mittskepp även 
omfattande det tre steg högre belägna koret. Al- 
tarväggen med al seccomålningar av Einar For- 
seth. Smalt sidoskepp i söder. Det bredare, 
norra sidoskeppet har läktare. I sou terrängvå
ningen sakristia och kolumbarium. -

HAMMARBY 1975 AB (Up) Hakon Ahlberg VILUNDA KYRKA

De envåningshöga, bruna fasadtegelbyggnaderna 
ligger på plan mark och har invändi ga takfall. 
Klocktornet har en kopparklädd huv med stjäm- 
form. Mellan kyrka och församlingshus en liten, 
central entrégård med en gångport i väster intill 
Vilunda centrums entré och bilport i öster intill

tornet. Kyrkdörrama i söderläge mot den st en- 
lagda gården. Litet vapenhus och kvadratiskt 
kyrkorum med plant kassettak av omålad fur. 
Ljusa, kopplade trästolar och mörkbruna fasad- 
tegelväggar. Altarskulptur av K G Beiemark i 
form av träsnidad kristusgestalt.
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HAMMARBY 1975 forts

HUDDINGE 1970 AB (Sö) Rolf Bergh SEGELTORPS KYRKA

Kyrkan ligger i en västsluttning och bildar vinkel 
med församlingsdelen. Entré i mellanlänken med 
väg från norr över en terrass. Kyrkorummet med 
pyramidformat, eternitfjällstäckt tak. Taktegel 
på församlingshuset och träpaneltak över kloc
korna i den öppna trästapeln. Kyrkorummet är 
kvadratiskt av »törebodatyp» med hög takres
ning buren av diagonalställda, limmade träbågar. 
Ljusgrå, panelade träväggar med fönsterband 
mot taklisten och ned till golv i hörnen. Rums
formen medger en möblering enligt »cirkum- 
stantesprincipen». Dagrum i souterrängvåning 
under kyrkorummet. Samlingssal i församlings- 
byggnaden.
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HUDDINGE 1970 forts

HUDDINGE 1975 AB (Sö) Harald Thafvelin VÅRBY GÄRDS KYRKA

FÖRSAMLINGSHUS

SIDOALTARE

KYRKORUMVAPENHUS

SAKRISTIA

Anläggningen står emot en bakomliggande, del
vis undan sprängd bergshöjd. Murverket skiftar 
mellan gult fasadtegel och grå kalksandsten. Tak
listband av träpanel i svart och rött under flacka 
takfall med omväxlande stort och litet språng. 
Klockstapel av enkel stolpresning med brant trä

paneltak. Entrén till kyrkorummet från söder 
med liten förplats mot sluttningen. Interiören 
med kalksandsten och varierad takuppbyggnad 
av träpanelsutfackningar i stomme av stålbalkar 
stödda på fristående pelare. Sidoaltare i kapellut- 
byggnad. Rörlig möblering med altarbord av trä, 
ambon och lätta, lösa trästolar.
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HUDDINGE 1975 forts

Foto Albin Dahlström 1989

HUDDINGE 1976 AB (Sö) Gunnar Cedervall FLEMINGSBERGS KYRKA

Kyrkan ligger intill gångstråket vid köpcentrums 
högre belägna, norra sida. Hög uppbyggnad med 
brunt fasadtegel och flackt tak mot omgivande, 
mycket höga och bjärt färgade bostadshus. 
Klocktorn av fristående betongpelare. Förhall 
med glasvägg mot en gård. En passage från hallen 
mynnar diagonalt i det kvadratiska kyrkorum
met med samma fasadtegel som utvändigt. Hörn- 
fönstret mot den uppvikta takdelen över in
gången lämnar sitt ljus till altarplatsen i motsatta 
hörnet. Omlottställda väggskivor bildar även fön
sterspalter från golv till tak. Altarreliefen är sku
ren i ljust trä av Per Nilsson-öst och visar Kristi 
uppenbarelse för lärljungama vid Tiberias sjö. 
Bildvävnad av Kerstin Ekengren.
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Malte Håkansson MÄRSTA KYRKAHUSBY-ÄRLINGHUNDRA 1955 AB (Up)

Foto Albin Dahlström 1989 Foto Albin Dahlström 1989

I svagt sluttande, glesvuxen skogsmark ligger 
kyrkan med liten, grustäckt kyrkbacke. Sprit- 
putsade fasadmurar med vita putslister under 
skiffertak liksom den fristående klockstapeln 
med sin öppna träkonstruktion. Interiören med 
fasta kyrkbänkar har altare och predikstol i 
fasadtegel. Lutande, träpanelklätt innertak med 
takfönsterbelyst, lanterninformat nockparti. 
Motbyggt och senare tillbyggt församlingshus på 
södra långsidan. Sal med stängningsbar öppning 
bildar en korsarm till kyrkorummet.

Hägersten 1929 ab (sö)

Kyrkan ligger på krönet av en brant klippa. En
kel, rektangulär form med plåt klätt sadeltak och 
ljusgråa, slätputsade murytor. Entrén är på väst
ra långsidan och vänd mot en gångväg längs bran
ten. Litet kyrkorum med fasta långbänkar, fa- 
sadtegelväggar och träpanelat tak. Ett kor med 
rundfönster mot söder tillbyggdes 1964. På mot-

Hakon Ahlberg MÄLARHÖJDENS KYRKA

satta gaveln en liten sal med stängbar öppning så 
att den vid behov kan möbleras som en fortsätt
ning på kyrkorummet. På ömse sidor trappor till 
en övervåning. Den ena från förrummet till läk
taren. Den andra till en liten, sedermera slopad, 
bostad. Lågt klocktorn med sakristia på östra 
långsidan framme vid koret.
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HÄGERSTEN 1929 forts

==!>

HÄGERSTEN 1961

MITTSKEPP

/ SIDOKAPELL

SAMLINGSSAL

SCEN

AB (Sö) Johannes Olivegren UPPENBARELSEKYRKAN
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På toppen av ett bergsparti i Hägerstensåsen 
ligger kyrkan som en integrerad struktur av 
mångsidiga rumssammanhang. Från en asfal
terad kyrkbacke på sydsidan går man under 
en brygga med klockor uppför en trappa till 
ett kringbyggt kyrktorg ursprungligen omgivet 
av ett skärmtak med cirkulär öppning men nu 
under ombyggnad till täckt kupol. Torget är

HÄGERSTEN 1961 forts centrum i en lägre, av gult fasadtegel, murad 
del med flackt tak. Den rymmer i väster en sal 
med stor scen och dessutom bostäder. Expedi
tion i norr. I öster som sidoskepp ordnade sam
lingssalar och sidokapell med vikväggar av skilj- 
bara från det till stor höjd separat uppbyggda 
mittskeppet som med smala väggskivor och 
rumshöga färgfönster bildar ett ljust, vidöppet 
kor. Kopplade stolar av rostfritt stål. Klinker- 
belagd mittgång. Träpanel i taket. Glasmål
ningarna utförda av Ralph Bergholz. Utsmyck
ning i metall av Randi Fischer.

Hässelby 1939 AB (Up) Folke Hjort zberg HÄSSELBY KYRKA

Foto Erik von Matern 1986 Foto Erik von Matern 1986
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HÄSSELBY 1939 forts

Fritt parkläge i villastaden. Slammade tegelmu
rar och kopparklädda sadeltak. Koret är sepa
rat med stort fönster mot öster. Långhuset får 
allt sitt ljus från två snedställda fönster över hör
nen vid entregaveln i söder. Vapenhuset har ö- 
verbyggd läktare. Kyrkporten av koppar flanke
ras av det öppna klocktornets sidomurar i fasad- 
tegel. Sakristian med senare tillbyggt förrum har 
särskild utbyggnad och entré. Kyrkorummet har 
träpanelat tak med välvd mittdel. Muralmålning 
på korväggen av Olle Hjortzberg. Krucifix av 
Carl Eldh.

HÄSSELBY 1971 AB (Up)

SAKR

IVAPE
NHUS

Johan
Fuchs HÄSSELBY STRANDS KYRKA

4

FÖRSAMLINGSDEL

KYRKORUM

FÖRHALL

VAPENHUS

Kvadratisk byggnad i två våningar vid centrum
torget. Mörkrött fasadtegel med inslag av profi
lerad betong. Dolda takfall. Entré från torget 
till en två våningar hög förhall omgiven av för
samlingsrum och med ytterväggen uppdelad på 
betongpelare med rumshöga glasutfackningar. 
Trappa till övre hall, sal och flera församlings
rum. Kyrkorummet innanför vapenhus med 
mindre ingång från förhallen och direkt från 
parkeringsfickan på baksidan. Kassettak av o- 
behandlad betong. Väggar av samma fasadtegel 
som utvändigt.
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HÄVERÖ 1932 HALLSTAVIKS KYRKAAB (Up)

Foto Albin Dahlström 1989

Liten fasadtegelkyrka med koppartak. Rundbå- 
gade fönsteröppningar med djupa, vitputsade 
yttersmygar i det röda murverket. Utbyggd sak
ristia på korgaveln. Även vapenhus i separat ut
byggnad på södra långsidans västra ände. For
men lika gammal uppländsk stenkyrkotradi- 
tion. Separat klockstapel på bergknalle mitte
mot entrén. Enskeppigt kyrkomm med läktare 
och fasta långbänkar. Välvt tak med målningar 
på träpanel. Altarm ålning av Gunnar T or hamn 
som även snidat triumfkrucifixet.

högalid 1923 ab (Sö)

Med sitt läge på bergshöjden och sina dubbla, av 
Visby domkyrka inspirerade, kopparklädda torn
spiror är den ett välkänt inslag i stadens silhuett 
mot Riddarfjärden. Tillfartsvägen går från öster 
mot korgaveln och över gården vid kyrkans syd
vägg till förplatsen i väster framför de tre gavel- 
portama. över vapenhuset och orgelläktaren 
spänner ett tunnvalv följt av långhusets sex 
kryssvalv och korets avslutande stjärnvalv. De 
djupa, av gångöppningar genombrutna, konter- 
forerna förenas av tunnvalv och bildar stora 
fönsternischer med särskilda, yttre takfall. Det 
mörkröda fasadteglet på utsidan motsvaras på 
msidan av slammat tegel smyckat med mural- 
måleri av Gunnar Torhamn och Olle Hjortz- 
berg. Norra tornet inrymmer dopkapell och 
det södra sakristia. Kolumbariet norr om lång
skeppet, med fresk av Arvid Fougstedt på um- 
gårdens halvcirkulära fondmur, stod färdigt 
1939. Utökat 1959 med en cirkulär tvåvånings- 
byggnad i sluttningen. De båda av Ivar Tengbom 
planerade byggnaderna söder om kyrkan, färdiga 
1927, detaljprojekterades av David Dahl.

Ivar Tengbom HÖGALIDS KYRKA

Ivar Tengbom
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HÖGALIDSKYRKAN
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Väst gaveln. Foto Lennart Illerstad 1985



HÖGALID 1923 forts
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JÄRFÄLLA 1970 VÄRDKASEKYRKANAB (Up)

Omgivningen är en östersluttning med öppen 
terräng. Kyrkan treskepp ig av monterings färdig 
»oresjötyp» med sidoskepp och församlingsloka
ler under flackt tak. Väggar av stående träpanel. 
Interiören under brant sadeltak i mittskeppet 
som är öppet upp till nock med langsgående 
fönsterband vid takfoten. Tympanon utgör ett 
stort, trekantigt gavelfönster över de uppglasade 
kyrkdörrarna. Heltäckande golvmatta. Piano i 
stället för orgel.

JÄRFÄLLA 1976 AB (Up) Jerk Alton KALLHÄLLS KYRKA

NARTHEX

FÖRPLATS

KLOCKSTAPEL

Kyrkan med församlingslokaler bildar en lång
sträckt anläggning i västersluttning med kyrko
rummet högt uppbyggt i söder. Klocktorn vid 
förplatsen i öster. Väggytor med ljusgult fasad- 
tegel. Flacka, plåttäckta takfall. Församlings de

len, låg, i en våning mot öster och souterrängvå- 
ning i sluttningen. Interiören med putsade vägg
ar. Träpanel i tak. Golv av keramiska plattor. De 
båda rumshöga hömfönstren har glasmålningar 
av Britta Reisch-Eriksson som även utfört alt ar
prydnad en av ofärgat fårskinn.
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JÄRFÄLLA 1976 forts

Foto Albin Dahlström 1989 Foto Albin Dahlström 1989

LIDINGÖ 1937 AB (Up) John Åkerlund B RE VIKS KYRKA

Högt läge med långhus, torn och korsarm med 
församlingssal kring en entréterrass i söder. Va
penhus i tornet med trappa till läktare. Vitput- 
sat tegelmurverk. Kopparklädda takfall och torn
huv. Interiör med fasta bänkkvarter. Trätak med 
tättställda bjälkar. Höga, rundbågade fönster. 
Kyrkorummet utan avsatt kor. öppningsbar vik
vägg mot församlingssalen. Tredelad, rumshög 
altarväggfresk av S Gate, E Jerkke och K Elm- 
berg.
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LIDINGÖ 1972 RUDBODA KYRKAAB (Up)

FÖRPLATS

KYRKSAL

Monteringsfärdig, kvadratisk träkyrka av »töre- 
bodatyp» med utfackningsväggar av plywood. 
Pyramidformat tak klätt av tätveckad plåt. Ent
rén ligger mellan kyrkan och församlingshuset 
som har souterrängvåning, samlingssal och ut
rymmen för bamverksamhet. Öppen, fristående 
klockstapel helt av trä. Interiör med natur färgad 
träfaner, korkparkett och diagonal mittgång mot 
altare i hörn. Lösa trästolar och ambon.

Rolf Bergh

LIDINGÖ 1973 AB (Up) BODALS KYRKA

Kyrkorummet utgör en med glasvägg markerad 
del av en rak, envånings byggnadslänga i impreg
nerad träpanel utefter Bodalsvägen. Dolda tak
fall. Interiören med jämnhögt i tak och bänk
kvarter av kopplade trästolar. Mittgång och en
kelt trä altare med väggprydnad av textil kallad 
»Madonnabild» av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse. 
Dörrar åt vardera sidan leder till samlingssal, 
hobbyrum och småbarnsskola kring var sin ent
ré. Sakristian ligger mellan kyrkorum och sal 
med dörrar mot båda.

KYRKORUM
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LIDINGÖ 1973 forts

Foto Albin Dahlström 1989 Foto Albin Dahlström 1989

NYNÄSHAMN 1930 AB (Sö) Lars I Wahlman NYNÄSHAMNS KYRKA

På toppen av en brant klippa, tidigare fyrplats, 
nära hamnen ligger kyrkan högt över omgivande 
bebyggelse. Uppförd av tegel med rödfärgad 
slamning, gråa, skifferklädda tak och koppar
klädd tornhuv. Huvudentré från norr mot den 
enda tillfartsmöjligheten. Symmetriskt ordnad 
entré med väg runt korgaveln även på södra lång
sidan mot utsikten. Under läktaren en sal med 
vikdörr mot långskeppet som har gråslammade 
väggar och högt sittande fönster. Brunfårgat trä
tak. Separat kor under tegelvalv. Bildvävnad av 
Dagmar Loden.

HUVUDENTRE

KYRKSAL

FÖRPLATS
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Nils Tesch VALSTAKYRKANODENSALA 1975 AB (Up)

u —i
KLOCtSTAML

Anläggningen ligger i sluttning mot ett centrum
torg som är uppdelat av det tvärställda, friståen
de klocktornet. Brunröda fasadtegelbyggnader 
med flacka takfall. Kyrkan med huvudentré mot 
torget. Terrängtrappa upp mot torget mellan 
kyrkan och församlingsbyggnaden. Sidoentré 
direkt till kyrkorummet mittemot församlings- 
byggnadens ingång med sammanbindande skärm
tak. Souterrängvåningar på nersidan. Kyrkorum 
med gråslammade tegelväggar. Tak av laserad trä
panel och kalkstensbelagda golv. Fasta bänkkvar
ter av ek i naturfärg. Korpodiet med nedsänkt 
dopbassäng för fria samfund. Altartextil av Maja 
Bernmark. Församlingsbyggnaden med helt 
kringbyggd gård omgiven av korridor till en 
mängd olika verksamhetslokaler.
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OLAUS PETRI KYRKA. Koret. Foto Rolf Hintze 1962.
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OSCARS 1959 OLAUS PETRI KYRKAAB (Up)

Kyrkorummet är förlagt till gaveln på ett fler
familjshus inom norra Östermalm. Entré från 
balkong som nås med yttertrappa. Efter en smal, 
tvärställd förhall med intemtrappor sker inträdet 
längs den glasade ytterväggen med dörr mitt
emot till trapphus med hissar. Rummets inre del

Peter Celsing

____O

BILD 39

mot alt arväggen överhöjt genom hela våningen 
ovanför. Ljusblonda träytor i orgel, kopplade 
stolar och lägre takdelar. Höga takdelen med 
målningar av Olle Nyman. Golv med vit marmor. 
Den fria grupperingen av principalstyckena och 
frånvaron av mittgång är nya inslag i diskussio
nen om kyrkorummet.

RÅSUNDA 1967 AB (Up) Georg Scherman RÅSUNDA KYRKA

KÖRRUM

KYRKORUM

I väster en plan, gräsbevuxen förgård. Biltillfar
ten ligger en våning lägre med souterrängingång 
till församlingslokaler. En bred terrängtrappa 
mellan kyrkan och den fristående klockstapeln 
förbinder de båda entrénivåerna. Kyrkan murad 
av rött fasad tegel med kopp ar klätt, veckat tak 
svävande över muravjämningen med ett glasband 
emellan som enda fönsteröppning. Även invän-

diga väggytor av samma fasadtegel. Takytor av 
naturfärgad träpanel inom bärande stålstomme. 
Kyrkportarna, helt av glas, ger även stängda ett 
öppet,visuellt sammanhang mellan kyrkorummet 
och förplatsen. Biutrymmen, även rum för orgel 
och kör, samlade i en låg byggnadskropp på 
nordsidan delvis med tegelgallerförsedda öpp
ningar mot kyrkorummet. Principalstyckena 
av vit marmor.
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Foto Lennart Illerstad 1986.RÅSUNDA KYRKA. Kyrkorummet mot väster.
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RÅSUNDA 1967 forts Foto Albin Dahlström 1989

SALEM 1974 AB (Sö) Rolf Bergh SÄBY KYRKA

Långsträckt envåningsanläggning där kyrko
rummet av »törebodatyp» endast utgör en 
liten del. Monteringsbyggt med impregnerad, 
omålad träpanel även på kyrktaket, övriga tak
fall inåtgående, dolda. Förgård täckt av bräder. 
Entré över den genomgående sambandskorrido
ren. Interiören med vägg- och takytor av natur- 
färgad plywood. Altare, ambon och lösa trästo
lar bildar en cirkulär krets omkring altaret som 
utgörs av ett granitblock mitt på det av röda 
golvklinker täckta golvet. Församlingsdelen inne
håller samlingssalar, studierum, barntillsyn och 
expedition m m.
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SALEM 1974 forts

SIGTUNA 1961 AB (Up) John Åkerlund S ANSGARS KYRKA
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SIGTUNA 1961 forts

Ligger högst bland byggnaderna i Kyrkans kurs
gård. Uppförd av tegel med vit slamning. Brant 
sadeltak med grå skiffertäckning. Klockstapel av 
trä på den närliggande bergstoppen. Gavelentré 
utan vapenhus. Mittgång mellan fasta bänkkvar
ter under brant, inre takresning med naturfärga- 
de träpanelytor. Synlig, mörkfärgad takstol. Vit- 
putsade väggar. Altartavla i träsnitt med klara 
färger av Nils Aron Berge och Erik Idar.

SKARPNÄCK 1960 AB (Sö) Sigurd Lewerentz MARKUSKYRKAN

Byggnaderna är låga med flacka takfall. Kloc
korna kröner sitt torn under bar himmel. Mar
ken är plan, gammal sjöbotten bevuxen med 
björkskog som avskärmar kyrkan från näralig
gande höghus. Församlingsbyggnadens sal an
sluter mot kyrkorummets västvägg med en stor 
skjutdörrsförsedd öppning på hävdvunnet sätt. 
Kyrkorummet har få fönster. Altaret vid öst
väggen är asymmetriskt placerat mot altar
gången längs sydväggen med sin direktentré 
utan vapenhus. Altargången har getts ytterligare 
kontakt med marken utanför genom två höga 
fönsteröppningar till golv mellan altare och pre
dikstol. Förplatsen får en slutnare karaktär av 
sidoordnad gågata mellan församlingsdelen och 
expeditionsbyggnaden. Härifrån går vägen mot 
sal, kyrkorum och altare via en rymlig, skärm- 
taksförsedd entréloggia och foaje. Såväl utvän- 
diga som invändiga golv av keramiskt material. 
Kyrkorummet har samma fasadtegelmuming 
som exteriören, dessutom även i takvalven. Kor
väggens gobelänger av makarna Barbro och Ro
bert Nilsson. Arkitekten har själv utformat bl a 
orgel och dopfunt.
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SKARPNÄCK 1960 forts BILD 46

FOYER

ARKIV
SCOUTER
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MARKUSKYRKAN. Spegeldammen. Foto Lennart Illerstad 1985.
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SKÄRHOLMEN 1966 Lennart Erkhammar SÄTRA KYRKAAB (Sö)

Kyrkan ligger i backsluttning i omedelbar anslut
ning till ett högt flerfamiljshus. Fristående 
klocktorn tätt intill korväggen. Entrékorridoren 
mot kyrkorummet har dels ingång i planet från 
gaveln mot bostadshuset dels trappa från sou- 
terrängdelen med särskild ingång från kyrkbac
ken framför sydöstra långsidan. Kyrkorummet 
har rektangulär form med stigande takhöjd mot 
altaret. Rikligt dagsljus från många fönster. Den 
gemensamma väggen mot salen är nedsänkbar. 
Exteriör och interiör vitputsade.

KLOCKSTAPEL

SKÄRHOLMEN 1976 AB (Sö) Ingrid Uddenberg SKÄRHOLMENS KYRKA 
Zakir Hussain

Kyrkorummet är helt kringbyggt av rum för an
slutna verksamheter. Ingång från förhall, kyrk
backe, på norra sidan. Hallen är genomgående 
med entréer i både väster och öster där torget 
framför tunnelbanestationen ligger. Där står det 
separata klocktornet. Förhall och kyrkorum har 
fönster mot en gård på västra sidan. Kyrkorum- 
uiet kvadratiskt med altare vid östra väggen. Lö
sa, kopplade trästolar på kalkstensgolv. Väggar 
av rött fasadtegel. Träpanelat, i stjärnform bru
tet, tak. Altaret fristående på podium. Lång och 
låg textiltavla på väggen bakom av Maria Triller. 
Intill en korsformad jesusfigur skuren i trä av 
Harry Svensson. Exteriören i gråbrunt fasadtegel 
med dolda takfall och invändig vattenavrinning.

Foto Albin Dahlström 1989
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SKÄRHOLMEN 1976 forts

SOLLENTUNA 1930 AB (Up) Evert Milles S ERIKS KYRKA

TORN

SAKR

Vitslammad tegelkyrka med grått, valmat skif
fertak. Högt klocktorn ställt mot gaveln på den 
utkyS§da sakristian i sydost. Entrén i västgaveln 
med vapenhus mellan brudkammare och trappa 
med rundfönster till liten läktare med orgel. Fas
ta bänkkvarter, rundbågade fönster med djupa 
nischer. Taket av träpanel har ordentlig överhöj
ning. Särskild korutbyggnad bortom valvbåge i 
gavelmuren. Altaruppsats med skruvkolonner 
och gavelmotiv. Krucifix av trä utfört av Ingrid 
Larsson. En kyrka i traditionellt, fritt höjdläge 
med både stilhistoriska och moderna drag.

48



SOLLENTUNA 1930 forts

SOLLENTUNA 1957 AB (Up) Lage Knape KUMMELBY KYRKA

Kyrkan är murad och spritputsad med vita bår
der av slätputs. Brant sadeltak med grå skiffer. 
Den anslutna församlingsbyggnaden med dolda 
takfall. Smal, fristående klockstapel av trä. Ent
re mot öster med förhall och kapprum i vinkeln 
niellan kyrka och församlingsbyggnad. Delbar 
församlingssal med igenstängbar öppning mot 
kyrkorummet som har en till exteriören motsva
rande, brant takresning med träpanelklädsel. Si- 
doskepp under den flacka takdelen med plats för 
kör och orgel. Lösa, kopplade trästolar. Tredelad 
altartavla med intarsiakomposition av Karl Erik 
Löfgren.

Foto Albin Dahlström 1989

SAKR

Foto Kyrkfrämjandet 1976
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SOLLENTUNA 1972 AB (Up Lars Olof Torstensson EDS BERGSKYRKAN

Förplats med fristående klockstapel i vinkeln 
mot sydost mellan kyrka och församlingsbygg- 
nad. Centralt belägen »invändig kyrkbacke» med 
entréer från förplatsen och från norr. Kubiskt 
kyrkorum med fritt ordnad möblering och asym
metriskt placerat altare vid nordväggen. Ingång i 
hörnet vid kyrkbacken. Omålad interiör med

kvistrik furapanel och synliga balkar och pelare 
av trä. Plywood i takytor. Golv av klinker. Lösa, 
kopplade trästolar. Tre smala, sammanhängande 
glasband kring hela kyrkorummet ger dagsljusbe
lysningen. Orgel med okonventionellt arrangera
de pipor från Hillerøds orgelfabrik. Ett litet ka
pell och stora församlingssalar ingår även.

FÖRPLATS

Foto Albin Dahlström 1989

Foto Albin Dahlström 1989
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SOLNA 1961 LÖFTETS KYRKAAB (Up) Carl-Ivar Ringmar

Med korgaveln mot gatan, inklämd mellan bo
stadshus, sträcker sig kyrkan mot söder i svagt 
motlut inåt kvartersgården. Intill gaveln står det 
öppna klocktornet som ett vertikalt knippe av 
stålpelare. Innanför, på olika nivåer, ligger ent
réerna till kyrkorummet och den avskiljbara sa
len. Interiören, liksom utsidan, har väggar av grå
slammat tegel. Kalkstengolv. Bänkkvarter av 
kopplade trästolar. Kyrkorummets ensidigt lu
tande tak bärs av öppna stålfackverk med drag
vajrar utspända av radiellt ställda stavar. Salen 
har jämnhögt tak. Orgeln står vid den slutna 
fondväggen i söder. Högt sittande, tättställda 
fönster mot öster. I källaren församlingslokaler 
i souterrängläge med entré i nordost och hiss 
upp till kyrkorumsplanet.

SOLNA 1962 AB (Up) Georg Varhelyi BERGSHAMRA KYRKA

Byggnaden har en platsgjuten betongstomme med 
fasadklädsel av kramlade, förtillverkade betong
skivor. Ytorna står utan puts- eller målningsbe- 
handling. Souterrängdel med församlingslokaler 
mot söder. Kyrkoentrén från förplats på norrsi
dan i anslutning till det högre belägna Bergshamra 
centrum. Spartansk interiör med fasta bänkkvar
ter och predikstol av ek. Svagt lutande betongtak. 
Langsgående läktare med extraplatser. Klockorna 
hängda öppet i byggnadens nordvästra hörn med 
fönster mot kyrkorummet som visar ringningens 
ljus- och rörelsespel.

4
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SPÅNGA 1976

Foto Albin Dahlström 1989 

AB (Up) Bertil Falk AKALLA KYRKA

KYRKORUM
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SPÅNGA 1976 forts

Expeditions- och församlingslokalerna bildar två 
flyglar till det mellanliggande, kvadratiska kyr
korummet. En pergola sluter gården som rym
mer ett kryssformat kors med artificiell klock
ringning i högtalare. Entrén vänder sig mot ett 
gångstråk på norrsidan och kyrkorummet har si
na dörrar mot den glasade passagen förbi gården

SPÅNGA 1978 AB (Up)

i öster. Församlingssalen ansluter mot en öpp
ning i sydväggen. Kyrkorummet har väggar av 
fasad tegel liksom exteriören. De höga, korslagda 
takbalkarna bildar kvadratiska kassetter med fa- 
nerytor som utfackningar. De yttersta facken är 
öppna med ett genomgående fönsterband på 
muravjämningen som ger överljus. Inredningen 
är av furu i naturfärg. Orgelns pipor är samlade i 
ett högtsittande väggskåp. Ett enkelt träkors är 
enda altarprydnad.

Zoltan Bedecs KISTA KYRKA
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Belägen vid Kista torg. Byggnaderna i huvudsak 
murade med rött fasadtegel. Kyrkan har en 
månghömig, rundad form med brant, plåttäckt 
tak. Den anslutna församlingsdelen med horison
tella, vågformiga takytor. Den fristående kam- 
panilen på betongfundament har trästomme 
klädd med rödbrun, diagonalställd panel. Entrén 
från torget med litet vindfång i den delvis marke
rade korsformens norra arm. Altaret i den mot-

SPÅNGA 1978 forts

SUNDBYBERG 1973 AB (Up)

satta. Den något sidolagda dopfunten i mitten 
under de båda motställda takfönstren i altar
gångens riktning accentuerar centralkyrkofor
men liksom entren från det invändiga kyrktor- 
get i den östra korsarmen med orgeln som mot
part . Fönstren i korsvinklama har glasmålningar 
av arkitekten. Kyrktorget nås från kyrkbacken 
med en sidoordnad entré nära kyrkporten. Det 
är kombinerat med en liten gård. En trappa i 
rymlig golvöppning leder ned till en full under
våning med ytterligare församlingslokaler och 
souterrängentré på sydsidan.

Åke östin FREDENS KYRKA

KYRKORUM

Kyrkan är del av ett bostadshöghus i anslutning 
till Hallonbergens Centrum. Ingång från en pelar
hall i bottenplanet. Rikliga entréutrymmen med 
kapprum och samlingsrum. Kyrkorummet delvis 
med glasväggar och vikvägg mot sal med scen och 
intilliggande gårdsrum. Kalkstensgolv. Väggar av

kalksandsten liksom exteriören. Taket brunmå- 
lat med synliga balkar. Kordelen är avsevärt för
höjd och försedd med överljus. Ekumenisk funk
tion med försänkt dopbassäng. Bänkkvarter med 
lätta trästolar. Murat altare med träskiva. Glas
väggen till doprummet med färgkomposition av 
José Samson.
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SUNDBYBERG 1973 forts

TORÖ 1939 AB (Sö) Ove Leijonhufvud LANDSORTS KAPELL

Kapellet och den närstående, öppna klocksta
peln av trä är belägna på var sin klipphäll inom 
lotssamhället. Enkel, vitmålad träbyggnad med 
stående panel. Sadeltak med plåttäckning. Ent
rén med hög yttertrappa och litet, utanpåliggan- 
de vapenhus. Kapellrummet med vitmålad inte
riör, tunnvälvt tak och fasta långbänkar. Rum
met har ej separat avskiljt kor. över altaret en 
tavla med skärgårdsmotiv av Axel Sjöberg.
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TRÄNGSUND 1954 Sture Frölen TRÄNGSUNDS KYRKAAB (Sö)

Fritt belägen kyrka i sluttande skogsmark. Put
sade, vita murytor och högrest sadeltak med 
skiffertäckning. Fristående, öppen klockstapel 
av trä på närliggande kulle. Souterrängentré till 
församlingslokaler i källaren från portik i korga
veln. Entrén till kyrkorummet från högre mark
nivå vid den motsatta gaveln. Entrén utbyggd i 
takfallet som börjar i golvnivån. Förhall med 
kapprum och trappa till läktare. Den inre tak
klädseln med laserad takpanel följer den yttre, 
buren av vitmålade balkar. Långskeppet har en 
glasvägg med färgkomposition av Ebba Valsten 
utbyggd som en långsträckt takkupa mot syd
väst. Koret bortom mur med parabelformad 
öppning. Bänkkvarter med lätta trästolar.

FÖRRUM

Foto Albin Dahlström 1989

Foto Albin Dahlström 1989

TUMBA 1957 AB (Sö) Ebbe Lidemark LIDA IDROTTSKYRKA

Kyrkan ligger i strandsluttning mot skogssjön 
Getaren i anslutning till friluftsgården. Kyrko
rummet har triangulärt tvärsnitt under ett brant 
etemitfjällstäckt sadeltak. Entré på översidan 
med litet vindfång. Golvet har låga gradin er i lut
ning mot altaret. Alt arväggen är nästan helt upp- 
glasad och väl indragen. Den ger utsikt över sjön 
mot stränderna bortom och är enda fönsteröpp
ning. Omålad träinteriör med bänkkvarter av 
fasta långbänkar. Bakom predikstolen trappa 
ned till souterrängdel med sakristia och biutrym
men.
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LIDA IDROTTSKYRKA. Koret. Foto Lennart Illerstad 1985.
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TUMBA 1958 TULLINGE KYRKAAB (Sö) Georg Rudner

Kyrkan ligger på höjdsträckningen längs Tullinge- 
sjöns östra strand. Tillfarten leder rakt upp mot 
entrén i östgaveln. Taket är valmat med fasade 
hörn och klätt med etemitfjäll. Väggar av sprit- 
putsat, ljusgrått murverk med släta, vita puts
ramar kring muröppningarna. Utbyggd sakristia. 
Höga, omgivande barrträd. Bortom korgaveln i 
väster öppnar sig en vidsträckt utsikt över sjön 
och slättbygden på motsatta sidan. Förhallen har 
kapprum och trappa till läktare. Interiören med 
tegeltäckt golv, fasta bänkkvarter och tunnvälvt, 
träpanelat tak. Koret något utvidgat men under 
samma tak som långhuset. Vitputsade väggar.

TUMBA 1970 AB (Sö) Rolf Bergh BROÄNGSKYRKAN

-FÖRHALL

Kyrkorummet av »törebodatyp» med sitt pyra- 
midformade, av korrugerad eternit täckta, tak 
utgör komplement till ett äldre träkapell med 
tegeltäckt sadeltak. Dessa byggnader samman
länkas av en lägre del med entré, sal med vikvägg 
mot kyrkorummet och en gemensam, rymlig för
hall. Sal och kyrkorum har genomgående altar
gång och separata sidoentréer.
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TUMBA 1973 AB (Sö) Börje Wehlin TUMBA KYRKA

VAPENHUS

SAKRISTIA

UNGDOMSDEL

Hela anläggningen med fristående klockstapel är 
byggd på jämnhög marknivå. Träväggar med 
brun skyddslasyr. Flacka takfall. öster om kyr
kan vid gatan ligger en betongmuromgärdad för
plats. Entréer med vapenhus på ömse sidor mot
svarar två symmetriskt byggda flyglar för för
samlings- respektive ungdomslokaler som omger 
en gård i väster. Vapenhusen leder i vinkel till en

förhall ansluten till sakristia och bilokaler. För
hallen utgör även dopkapell med glasvägg mot 
gården mittemot koret bortom den breda öpp
ningen till kyrkorummet. Korväggen är något 
förskjuten med rumshöga fönsterspalter. Väggar 
och tak har naturfärgad granpanel. Bänkkvarter 
med kopplade stolar av formbakad faner och 
böjträ. Golvet belagt med bruna keramikplattor.
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TVETA 1936 AB (Sö) Martin Westerberg PERSHAGENS KAPELL

Byggnaden är belägen i en skogsbacke med om
givande villabebyggelse och utgör ett enkelt, två
vånings trähus med fristående klockstapel av trä. 
Bottenvåningens östra del är kyrkorum. På väst
ra gaveln en sal intill entré, kök och trappa till 
en liten bostad i övervåningen. Kyrkorummet 
upptar hela hushöjden. Golvet är linoleumtäckt. 
Taket med överhöjning och blåmålad träpanel. 
Särskilt avsatt kor med sidofönster. Souterräng- 
våning med lokaler för kyrkans barn timmar.

TYRESÖ 1973 AB (Sö) Bo Sahlin BOLLMORADALENS KYRKA

FÖRSAMLINGSSALMUSIKRUM

___ 1
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TYRESÖ 1973 forts

Kyrkan ansluter till den vita höghusbebyggelsen 
i bostadsområdet. Läget är en bergig slänt mot 
det öppna dalstråket vid centrum. Församlings- 
och expeditionslokalerna bildar en vinkelbygg
nad i sluttningen med två våningar på nersidan. 
Kyrkan är snett motbyggd på den högre nivån 
med sin entré från den uppfyllda gården. Mura
de hus med gult fasadtegel. Flacka takfall. Det 
nästan kvadratiska kyrkorummet har intill kor- 
väggen ett stort, rumshögt fönster som i höjd
skillnaden mellan de båda motlutande takfallen 
övergår till ett lågt, genomgående fönsterband. 
Framför korfönstret är klockstapeln uppbyggd 
med tre klockor över varandra. Kyrkgolvet be
står av röda keramikplattor, väggarna av samma 
fasadtegel som exteriören. Takbalkar och panel
ytor av naturfärgat barrträ. Församlingsdelen är 
föremål för utbyggnad.

TYRESÖ 1975 AB (Sö) Oresjökyrka DEN GODE HERDENS KYRKA

FÖRSAMLINGSSAL
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TYRESÖ 1975 forts

En demonteringsbar anläggning av »oresjötyp» i 
Trollbäcken. Kyrkan med brant, plåttäckt sadel
tak över mittskeppet med dess högtsittande 
fönsterband. Sidoskeppen avskiljbara med skjut
väggar och har flacka takfall liksom vapenhuset. 
Ansluten församlingsdel med tegeltäckta sadel
tak. Fristående, öppen klockstapel av trä mellan 
omgivande, grovstammiga björkar. Kyrkorum
met präglas av den branta takvinkeln och det 
glasade, triangulära gavelfältet över entren.

TÄBY 1976 AB (Up) Göran Kessler TIBBLE KYRKA

SAMLINGSSAL, ÖVRE DEL

FOYER

PASTORSEXPEDITION

FÖRPLATS
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TÄBY 1976 forts

Anläggningen har plana tak och en vidsträckt, 
motbyggd terrass över ett bilparkeringsdäck till 
det närbelägna köpcentrum. Fasady tor med blå 
keramikplattor och stora fönsterytor. Innanför 
huvudingången från terrassen ligger en stor foaje 
genom hela byggnaden med lokaler för pastors
expedition och barnverksamhet efter var sin 
långsida. Genom hissar och en stor, cirkulär och 
öppen trappa når man underliggande våning med 
hel fasad mot den lägre marknivån på baksidan. 
Här är foyer till samlingssalen och ytterligare 
församlingslokaler. I mitten upptar samlingssalen 
två våningar. Den har scen. övre delen och läk

taren i huvudentréplanet. På kyrkcentrums plana 
takterrass reser sig kyrkorummet likaledes med 
plant tak buret av stålpelare med väggytorna i 
sin helhet av bara glas. I västra hörnet ett öppet 
klocktorn med stomme av stålpelare. Vapenhu
set utgör en passage från gångplan vid hissar och 
överst i trapphusets cirkelrunda glaslantemin. 
Det rektangulära kyrkommmet har diagonal hu
vudriktning mot altaret i östra hörnet men sak
nar mittgång. Invid entrén stor dopgrav för fria 
samfund. På golvet sintrade plattor. Enkel inred
ning av laserat trä. Väggarna med oregelbundet 
rutmönster av färgade glasskivor skilda från den 
utvändiga fasadglasväggen med meterbrett 
mellanrum. Trots genomgående sneddragning av 
väggytorna har akustiken blivit otillfredsställan
de.

SAKRISTIA
TAKTERRASS

täby 1979 AB (Up) Rolf Bergh NÄSBYPARKS KYRKA
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TÄBY 1979 forts

Kyrkan är lagd omedelbart intill förortsbanans 
station och centrumbebyggelsen. Den är av »tö- 
rebodatyp» och utgör tillbyggnad till en tidigare 
befintlig villa som ändrades till att hysa bamtim- 
mar och förskola. Entrén i souterrängvåningen i 
sammanlänkande mellandel. Lätt laserade furu
ytor i tak och väggar. Golv av kalksten. De ka
raktäristiska bärande träbågama och de typiska 
fönsterarrangemangen omramar en fri möblering 
med flyttbara furumöbler. Snidat träkrucifix av 
Olle Aldrin.

VANTÖR 1957 AB (Sö) Bernt Alfreds VANTÖRS KYRKA
Gunnar Larsen

HÖGDALSPLAN

Foto Albin Dahlström 1989

Foto Albin Dahlström 1989
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VANTÖR 1957 forts

Kyrkan har en sekundär souterrängentré med för
samlingslokaler mot Högdalsplan, torget vid köp
centrum. Huvudplanet i våningen över med kyr
korum och församlingssal har däremot sina ent
réer mot den högre belägna önskehemsgatan 
längs den motsatta,västra fasaden. Huvudporten 
med bronsskulptur av Margot Hedeman. Anlägg
ningen som helhet har i stort sett en rektangulär 
planform men med rikt varierad takhöjd under 
flacka takfall. Helt murad i rött fasadtegel. Dags
ljusbelysningen samlad till vertikala gallerverk av 
rumshöga fönster mellan tättställda, smala tegel

VÄRDINGE 1974 AB (Sö)

pelare. Mot torget utgör sidoskepp med läktare 
ett framskjutet fasadparti tillsammans med 
klocktornet, vars öppna del med betongpelare 
reser sig från torgporten som har utsmyckning 
av Fritz Sjöström. Kyrkorummet utmärks av 
takets veckade betongskalformer som bildar si- 
doskärmar på lägre nivå med dagsljuset från de 
rumshöga fönstren ovanför mot det högre mitt
partiet. Altarskulptur och väggmosaik av Arne 
Jones på korväggen i norr. Entrevägen från väs
ter mittemot trappan från torgporten till läkta
ren har förbindelse med kapprummet vid den 
scenförsedda samlingssalen som via sidopassa- 
ger har sammanhang med kyrkorummets bakre 
del avskilj bar med vikvägg till en separat sal.

Rolf Bergh S JOHANNES KAPELL

FÖRPLATS

Liten kalksandstensbyggnad med plant tak sånär 
s°m på en aluminiumklädd, högvälvd kupol med 
önster i midjelinjen över det rektangulära kyr- 
orummet. Den cirkulära, stensatta förplatsen i 
et öPPna parklandskapet får genom sin marke

rade form en mera medveten rumsgestalt och

ökad samhörighet med det via vapenhuset sam
manlänkade kupolmmmet som endast har små 
fönster för utblick i tre höm och tack vare över
ljuset extra goda möjligheter till en fri möble
ring. Kupolen är en renodlad limträkonstruk
tion.
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S TOMAS KYRKA. Koret. Foto Rolf Hintze 1960.
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VÄLLINGBY 1960 AB (Up) Peter Celsing S TOMAS KYRKA

förplats

FÖRSAMLINGSSAL

SAKRISTIA

VAPENHUS

KYRKORUM

Kyrkan ligger vid ett hörn av Vällingby torg med 
tunnelbanestationen och höga bostadshus som 
närmaste grannar i starkt sluttande terräng. De 
anslutna församlingslokalerna har möjliggjort en 
helt kringbyggd gård. Utåt har anläggningen en 
sluten form med jämnhög mur av brunt fasadte- 
gel runtom och dolda takfall. Marknivån i söder 
ar 1 höjd med församlingsbyggnadens övervåning.

Kyrkorummet upptar den norra sidan i gångtor
gets nivå med porten mot öster i fonden på det 
långsträckta biltrafiktorget. Utsidans tre fasader 
har kyrkporten som enda öppning. Framför står 
ett kors av rostfritt stål som tillsammans med en 
bågformad granitmur avgränsar den av en cirkel- 
formad mönsteryta i stensättningen ytterligare 
markerade förplatsen mot torget. Från det rym
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liga vapenhuset leder en sneddragen öppning för
bi ett litet bönekapell mot en bred sidogång 
längs kyrkorummets slutna nordvägg. Den södra 
långväggen har stora, rumshöga fönster mot går
den. Helhetens asymmetri har präglat interiören. 
Väggar av brunt fasadtegel. Golv av brun kalk
sten. Tak av naturfärgade betongelement burna 
av ett korslagt system av friliggande betongbal

VÄLLINGBY 1960 forts kar. Bänkraderna av lätta, hopkopplade trästo
lar. Orgeln vid gårdsväggen intill koret, över det 
långa altaret hänger ett träkrucifix av Bror Hjort. 
I dopfunten, ett kubiskt block av granit, har 
vattenskålen bräddavlopp och ett ständigt sor
lande tillflöde. Den delbara församlingssalen 
med öppna spisar i fönsterväggen ligger vid går
dens motsatta sida. 1976 tillbyggdes ett särskilt 
hus för bamverksämbeten i två våningar på väst
ra sidan intill klocktornet som tillsammans med 
en inglasad gångbro omsluter den lilla torgbild
ningen mellan byggnaderna.

VÄSTERHANINGE 1973 AB (Sö) Rolf Bergh TUNGELSTA KYRKA

VAPEN

HUS

FÖRPLATS

Anläggningen, murad av ljusbrunt tegel, ligger i 
öppen, lätt kuperad terräng. Församlingsdelen 
har s out err änglo kaler mot nordost, plant tak 
med hög, kopparklädd kant och sin foyer intill 
det långsträckta vapenhuset som utgör en låg 
mellandel i anslutning till kyrkan. Porten leder 
från en förplats i vinkeln mellan byggnaderna 
med den öppna klockstapeln av trä intill. Va
penhuset har ett dopkapell i fonden med glas
väggar och en av smäcker träkonstruktion välvd, 
kopparklädd kupol som reser sig över mellande- 
lens flacka tak. Det sär skilda i dopkapellet 
med sin bassäng samverkar med koret i söder 
genom den rymliga muröppningen. Kyrkorum
met är nära kvadratiskt med diagonal dragen 
mittgång och fasade hörn som altarvägg och in- 
gångsvägg krönta av var sitt färgglasfönster, lik
formiga och ovala, spetsade nedtill och mot noc- 
ken över de branta, utvändigt kopparklädda, tak
fallen. Inredning av naturfärgad furu.
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TUNGELSTA kyrka. 

Kyrkorummet mot entrén

F°to Lennart Illerstad 

1986.
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VÄSTERLED 1932 AB (Sö) Birger Borgström VÄSTERLEDS KYRKA

En kyrka i traditionellt högläge och med lång 
entrétrappa. Murad i rött fasadtegel. Horison
tella muravjämningar i gavelväggar och flacka, 
dolda takfall är radikala form drag i tiden. Ro
mansk valvslagning över muröppningar hör till 
den tidigare stilepoken liksom interiören med 
sina basilikaformer. Högt mittskepp med trä
tak. Utbyggd, mndad absid med muralmålning 
av Hugo Borgström. Sidoskepp i söder med valv- 
murad arkad på olikformade pelare. Glasmål
ningar av Einar Forseth. Tillbyggd 1968 av Hans 
Borgström med församlingslokaler på norrsidan i 
anslutning till vapenhusets rustika fönsterbands- 
fasader.
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VÄSTERLED 1962 S BIRGITTAS KYRKA

På bergshöjden ovanför Nockeby bro, intill för- 
ortslinje 12:s ändhållplats, står Birgittakyrkan 
med sin kupol och sina ljusa, putsade murytor 
som en modern variant på det gamla centralkyr- 
komotivet. Det långsträckta församlingshuset av
gränsar tillsammans med den snedvinkelställda 
kyrkan en trafikplats på dess östra sida där Väs
terledens bilväg och rälsbanan ändar. Vid den 
glasade förbindelsekorridoren mellan byggnader
na står klocktornet. Huvudentrén med vapenhus 
utgör en utbyggnad på baksidan. Kyrkorummets 
plan bildar ett liksidigt kors med grunda, utåt av
smalnande kors arm ar. Den inskrivna kvadraten 
motsvarar den kupoltäckta och kopparklädda 
lanterninens fönsterväggar. Korsarmarnas träpa- 
nelklädda snedtak är utvändigt skiffertäckta och

AB (Up)

indragna till en kvadratisk ljusöppning under lan- 
terninen, buren av fyra smala, runda betongpela
re. Lanteminfönstrens ljus reflekteras mot sned
taken och en upphängd, frisvävande, kupad be
tongskiva över ljusöppningen till ett jämnt, 
bländfritt ljus. Alla fyra kors armarna hyser 
bänkkvarter. Den östra har försänkt golv. Den är 
dessutom avskärmad med marmorbalustrader 
och det framdragna altaret till ett rum i rummet. 
En lillkyrka eller koromgång som förverkligar 
cirkumstantesprincipen. Trots den regelbundna 
centralkyrkoformen markeras riktningen väster
öster med altargång och glasmålningar av Uno 
Lindberg och Tore Bergh. Silverkmcifixet av 
Sigurd Persson har samma utseende från både 
fram- och baksidan.

Rolf Bergh

FÖRSAMLINGSSALBARNVERKSAMHET
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VÄSTERLED 1962 forts

Foto Albin Dahlström 1989

VÄSTERLED 1963

Foto Albin Dahlström 1989

AB (Sö) Olof Malmgren S ANSGARS K APET.T.

FÖRPLATS

HÖGHUS

Kapellet ligger i anslutning till ett höghus med 
studentbostäder. Mellan byggnaderna en stensatt 
förplats med vårdträd. Takfallet är enkelsidigt. 
Den norra väggen följer stigningen mot koret 
som en frigjord bågform med klockan i den 
framspringande hörndelen. Vapenhuset har glas
vägg mot förplatsen. Såväl utvändigt som invän
digt är murytoma konststensputsade. Kyrko
rummet har träpaneltak, golv av kalksten och ett 
rumshögt färgglasfönster av Bernt Helleberg vid 
altarväggen i sydöstra hörnet.
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VÄSTERTÄLJE 1966 S OLOVS KYRKAAB (Sö) Fritz Voigt

Byggnadema i Ronna centrum hålls samman av 
ett gångsystem med skärmtak kring en kvadra
tisk, t rådplanterad gård. Kyrkan utgör en av de 
fyra hömbyggnadema murad av kalksandsten 
och med plana tak utan språng. Kyrkorummet 
höjer sig betydligt över intilliggande bilokaler 
som har takhöjden gemensam med gångsyste
met. Enkel entré mot en gräsbevuxen sidogård. 
Vindfång och kapprum. Kyrkan med sluten al- 
tarvägg av kalksandsten och rumshöga, breda 
glaspartier på ömse sidor. Golv av kalksten. 
Mittgång. Bänkkvarter av lösa trästolar.

VÄSTERTÄLJE 1973 AB (Sö) Georg Scherman S MIKAELS KYRKA
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VÄSTERTÄLJE 1973 forts

Anläggningen har i sin helhet kvadratisk plan. 
Två sidor utgörs av kyrka och församlingshus 
med låga takfall. Återstående delen bildar en för
gård bakom murar av det röda fasadteglet. En 
grind i muren ger tillträde. På förgården står 
klocktornet av vit betong. Från en portik i hör
net leder entréer till församlingshusets kapphall 
och vapenhuset som också har dörr från park
vägen. Kyrkorummet mittemot samlingsrummet 
har mittgång och fasta bänkkvarter, trätak, tegel 
i väggar och korgolv. Altartavla av Bo Lundqvist.

VÄTÖ 1966 AB (Up) Rolf Bergh BJÖRHÖVDA GÄRDSKYRKA

Kyrkan ingår i en kursgård som hör till Engel- 
brekts församling i Stockholm. Det är en bygg
nad helt i trä. Även täckningen av det branta 
sadeltaket är av brunimpregnerad träpanel. Fri
stående klockstapel av öppen stolpkonstruktion. 
Sakristian inryms i lägre utbyggnad under flackt 
tak. Entré och vapenhus vid takfoten i kyrk- 
skeppets västra del. Motsvarande del i öster har 
körpodium och hel fönstervägg mot skärgårds- 
1 andskap et med stränder och vatten. Mittgång 
mot altaret längs nocken.

Foto Albin Dahlström 1989 Foto Rolf Dahlström 1968

ÖSTERHANINGE 1937 AB (Sö)

Vitputsad byggnad med flacka sadeltak. Läktare 
över vapenhuset ger en delvis högre taklisthöjd 
mot entrégaveln. Fasta bänkkvarter av trä. Koret 
i norr ingår i långskeppet. Den slutna gaveln ut
gör altarvägg. Vitputsad interiör med trägolv och 
mörkblått, något överhöjt tak. Utbyggd sakristia 
med egen ingång och källartrappa uppförd 1963.

Folke Zettervall S ESKILS KYRKA
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ÖSTERHANINGE 1967 AB (Sö) Rolf Bergh VENDELSÖ KYRKA

Fritt läge i öppen tallbacke. Huvudentré mot sö
der vid Skomakaregatan intill den öppna klock
stapeln. Vapenhus och sakristia i mellanlänk till 
kyrka och församlingshus med faluröda väggar 
av stående träpanel. Kyrkan av »törebodatyp» 
med pyramidformat tak. Svart och grå, korruge
rad etemittäckning. Över församlingshuset en
dast grå. Kyrkan i sluttning mot en äng i väster. 
Källarfasad med entré till souterrängsal under 
kyrkorummet. Detta är rest av fyra diagonal- 
ställda törebodabalkar av limträ. Högtsittande 
runtombelysning från fönsterband vid takfoten 
ger fri möblering. Vägghöga fönster över höm 
för utblick.
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ÖSTERHANINGE 1971 AB (Sö) Gunnar Cedervall JORDBRO KYRKA

Kyrkan, med väggar av stående träpanel, ligger i 
anslutning till Jordbro centrum. En central hall 
med kapprum nås från centrum eller talldungen 
på motsatta sidan, väster om kyrkan. Där står 
klockstapeln med hög resning av tre stolpar och 
det kringbyggda klockrummet infäst på låg höjd

i den undre delen. Dolda takfall utom över kyr
korummet som har brant, enkelsidigt fall mot 
koret i söder. Kvadratiskt kyrkorum med föns
terband runtom och över höm parställda, smala 
och trägallerförsedda fönster till golv. öppna 
takstolar av träfackverk. Klinkerklätt golv. Bänk
kvarter av lösa trästolar med mittgång.

ÖSTERTÄLJE 1962 AB (Sö) Rolf Bergh ALLA HELGONS KYRKA

Fritt gestaltad kyrka med betong som material 
och svängda ytor i både tak och väggar med ut- 
vändig isolering och puts. Tak över kyrka och 
fristående klockstapel av aluminium. Kyrko
rummets branta takfall med spetsig, smal nock- 
ryttare. Kyrkbacken i tallskog. Entrén delad på 
kyrkport direkt till kyrkommmet och öppnings
bar glasvägg mellan förplats och vapenhus som 
förbindelsemm till församlingshus med kappmm 
och entre i souterrängvåning. Kyrkommmet med 
obehandlade betongytor, tegellagt golv och fasta 
bänkkvarter av trä. Orgel och körplatser i sido- 
kor. Korväggen smyckad med glasmålningar av 
Folke Heybroek och bronsreliefer av Martin 
Holmgren på framgjutna väggplattor.
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Läge i parklandskap inom bostadsområde med 
höghus. Murad av rött fasadtegel med pyramid
tak täckt av svarta betongtakpannor. Det kvadra
tiska kyrkorummet bildar spetsen av en låg vin

ÖSTERTÄLJE 1964 forts kelbyggnad med församlingslokaler. Entré i den 
fasade innervinkeln med en förhall benämnd 
kyrktorg. Diagonal mittgång, putsade väggytor 
och naturfärgat granpaneltak buret av två lim
made träbågar. Lätta trästolar. Reservutgång 
som glasat dörrpar invid altaret. Sidolagd, upp- 
delbar samlingssal.

ÖSTERÅKER 1968 AB (Up)

ÖSTERÅKER 1970 AB (Up)

Rolf Bergh RESARÖ KAPELL

Nedmonterbar »törebodakyrka» av minsta om
fång med endast liten utbyggnad för vapenhus 
och sakristia. Lagd på liten kulle fritt i skogs
mark. Fristående klockstapel med stolpresning 
tidigare byggd med Nils Winblad som arkitekt 
1962. Kyrkan har tak av korrugerad eternit. 
Väggar av arsenikimpregnerad träpanel med 
fönsterband längs takfoten. Breda fönster över 
höm till golv. Lätt, obunden inredning i det 
kvadratiska kyrkorummet.

Lars
OlofTorstensson ÄKERSBERGA KAPELL
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ÖSTERÅKER 1970 forts

Ett omfattande kyrkcentrum i gult fasadtegel 
vinkelbyggt mot en gatukorsning med kyrkorum 
och fristående, murad klockstapel i spetsen. Plåt- 
täckta takfall. Över kyrkorummet enkelsidigt, 
diagonalt riktat takfall från högtsittande altar- 
fönster i ytterhömet. Stora utrymmen för för
samlingsverksamheten. Gemensam entre till 
foyerutrymme med glas ad förbindelsekorridor 
till församlingsflygeln. Det i stort sett kvadratis
ka kyrkorummet med gula fasadtegelväggar har 
hömport och diagonal mittgång mellan bänk
kvarter med kopplade karm stolar av trä på golv 
av kalksten.
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c UPPSALA LÄN

GÄVLEBORGS LÄN

ÖSTHAMMAR

VÄSTMANLANDS LÄN

UPPSALA

STOCKHOLMS LÄN

ENKÖPING

1 Enköping 1970
2 Enköping 1984
3 Gamla Uppsala 1967
4 Gamla Uppsala 1970
5 Gottsunda 1968

SÖDERMANLANDS LÄN

6 Gottsunda 1980
7 Ramsta 1926
8 Tolfta 1934
9 Uppsala Domkyrko 1959

10 Uppsala Domkyrko 1967
11 Uppsala H T 1960
12 Uppsala HT 1961
13 Vaksala 1959
14 Älvkarleby 1927
15 Ärentuna 1979
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ENKÖPING 1970 FANNAKYRKANC (Up) J ohn Högberg

En sluttande hörntomt med kyrkans sou terräng
våning mot Fann agatans gångbana. Fristående 
klockstapel i backen ovanför. Kyrkorum i plan 
med marken på översidan. Huvudingång på syd- 
gaveln till rymlig hall med trappa från undervå
ningen som rymmer församlingslokaler med egen 
entré i gatuplanet. Byggnaden har rött fasadtegel 
med kraftigt överhöjt kyrkorum och plana tak 
med plåtklädd kant. Kyrkorummet med över
höjd kordel, konfirmandsal som avskiljbart sido- 
skepp med lägre takhöjd. Putsade väggytor och 
träpanelat tak. Kopplade karmstolar av trä med 
armstöd.

ENKÖPING 1984 C (Up) Lars Bryde S LARS KYRKA

FOUIALL

Kyrkan kopplad till gaveln på ett trevånings bo
stadshus. Mellanlänken utgör en entréhall med 
ingång från två sidor. Församlingslokaler i bo
stadslängans bottenplan. Kvadratiskt kyrkorum 
med plåttäckt pyramidtak, fönsterband under

taksprånget runtom, gula fasadtegelväggar och 
rumshöga fönster över alla fyra hörnen. Fri möb
lering på golv av keramikplattor under träp ane- 
lade takytor. Lösa stolar av trä med karm och 
armstöd. Stor, ringformad ljuskrona av polerad 
mässing.
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GAMLA UPPSALA 1967 C (Up) Torsten Hansson TUNABERGSKYRKAN

Monteringsbar »vandringskyrka av oresjötyp». 
Kyrkorummet markerar sig med brant, plåttäckt 
sadeltak över annars låga, papptäckta takfall. Ga
veln över entrén är uppglasad. Vapenhuset har 
via en entrélänk förbindelse med församlings- 
byggnaden intill. Ytterväggar av stående träpa
nel. Mittskeppet med glasband längs takfoten 
och avskiljbara, låga sidoskepp. De branta tak
ytorna av naturfärgad träpanel liksom väggarna. 
Kopplade trästolar i bänkkvarteren. Antependiet 
av Silja Karlsson sträcker sig till taknocken.
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GAMLA UPPSALA 1970 LÖTENS KYRKA

Lars Ridderstedt

Foto Albin Dahlström 1989

Henry Åkesson

SUNNERSTA KYRKA

C(Up)

Alltigenom asymmetrisk anläggning med kyrko
byggnaden som yttersta del av ett teologiskt ins
titut med studentbostäder. Murar av kalksand
sten, svartmålade snickerier och enkelsidiga, 
branta takfall med etemitfjällstäckning. Kyrko
rummet med port i väster, mittgång och färg
glasfönster i altarväggen av kalksandsten. Högt- 
sittande fönsterband i söder mot taknocken. In
redning av kalkbonad ek med fasta bänkkvarter, 
träpanel i tak och golv av plastplattor, öppen 
förbindelse med sidolagd församlingssal med 
trappa till läktaren över vapenhuset, öppen 
klockstapel bortom korgaveln.

GOTTSUND A 1968 C (Up)

Byggnaderna på sandmo bland höga tallar. De in
bördes närliggande entréerna till kyrka och för
samlingshus nås via två infarter från Sunnersta- 
vägen. Gångentré mellan husen från parkerings
plats i norr och bilinfart direkt till förplatsen 
från söder. Branta takfall med täckning av svart, 
korrugerad eternit. Inklädd klockstapel av tradi
tionell form. Väggytor av liggande, faluröd lock- 
panel, svarta kantlister, luckor och dörrytor. 
Entrén med vindfång och rymlig hall. Kyrko- 
rumsinteriören med samtliga begränsningsytor 
och inredningsdetaljer i naturfärgat trä.
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GOTTSUNDA 1968 forts

SAKRISTIA

FÖRHALL

BARNVERKSAMHET

Kyrkans breda korgavel bildar fond för ett träd- 
planterat kyrktorg öster därom. Det bilfria tor
get mellan kyrkan och affärslängan mittemot har 
varit ett grundläggande krav med hänsyn till 
centrummiljön. Klocktornet står fritt på torgets 
nordsida mot parkeringsplatsen. Det har en dia
gonalställd, kvadratisk grundplan som i klockvå- 
ningen övergår till åttkantig. Takspetsen krönes 
av kyrktuppen. Kyrkoentrén vänder sig mot tor
get i form av en stor, öppen portik mittemot tor
net. En uppglasad korridorpassage norr om kyr
korummet leder in till förhallen vid västgaveln. 
Förhallen får sitt ljus från glasväggar mot en ut
draget åttkantig gård mittemot kyrkorummet.

Gården är bildad av omkringliggande försam
lingslokaler i en våning med egen entré vid pas
torsexpeditionen i nordvästra hörnet. Yttertaket 
är liksom på kyrkorummet tegellagt. Samtliga 
ytterväggar av lätt rosatonad, stående träpanel. 
Vindfång, förhall och kyrkorum hålls samman av 
ett enhetligt golvmönster av kvadratiska kera
mikytor åtskilda av vita marmorband. Kyrko
rummets västvägg är till hela bredden i den över
höjda mittdelen försedd med uppställbara dub
beldörrar med motsvarande stora luckor ovan
för. Kyrkorummet kan därigenom vid behov 
samverka med förhallen som då möbleras med 
reservstolar. Interiören är blond med granpanel i
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GOTTSUNDA KYRKA. Kyrkorummet mot västväggen. Foto Lennart Illerstad 1989.

Koret 2. Gården mot västgaveln. 167
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GOTTSUNDA 1980 forts

egenfärg i tak och väggar. Rödbruna långbänkar 
av trä. Rummets spännvidd är mindre i djupled 
vilket utnyttjats för en språngvis uppbyggnad 
med limträbalkar. Nocken slutligen bärs av 
öppen takstol. Det lägsta paret åsbalkar har till 
hela längden bildband av Sven Ljungberg efter 
medeltida illustrationer till Uppsala historia. 
Korabsidens väggytor rymmer en mosaik av sam
me konstnär efter ett bibelord. På en grund av 
guldmosaik sitter en blåklädd kristusgestalt 
överst på en regnbåge. Från gestalten utgår en 
källvattenström som en blå pelare ned till alta
ret mellan två rader av fruktdignande träd med 
skördande människofigurer i nutida kläder.

RAMSTA 1926 C (Up)

Murad och vitputsad kyrka på plan åkermark 
med ingång genom ett förhållandevis brett torn 
med kopparklädd huv och smal, spetsig spira. 
Långhuset och den utbyggda sakristian, med e- 
gen ingång, täckta med taktegel. Porten har vind
fång. Vapenhuset med trappa till läktaren tänk
tes från början som dopkapell. Funten senare 
flyttad till koret. Långhuset, med svängda, brun- 
målade takytor av träpanel och mönstermålade 
hanbjälkar, har slutna bänkkvarter och parabel- 
formad triumfbåge mot koret. På bjälke i mur
bågen står ett träkrucifix från 1300-talet. Liten, 
utbyggd läktare med orgel i det helt öppna tom
rummet bakom.

Sven Brandel RAMSTA KYRKA

Foto ATA 1968
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TOLFTA 1934 C (Up) L N Gram én NATANAELSKYRKAN

SAKRISTIA

KYRKORUM

Traditionell kyrka i vitputsat murverk, öppen, 
kopparklädd tornhuv. Ingång med klassicistisk 
utsmyckning och vapenhus i tornet. Läktare i 
anslutning till tomrum för orgeln med trappa 
från vapenhuset. Särskilt avsatt kor, under sam
ma branta, plåttäckta takfall som långhuset, med

Foto Albin Dahlström 1989

kvadratisk plan och valvslaget tak. Långhuset 
med tre bredare valv. Kyrkommmets tegelytor 
vitslammade. Separat utbyggd sakristia vid ko
rets norrvägg med egen entré från öster och di
rekt trappa till predikstolen. Trägolv. Traditio
nella, slutna bänkkvarter.

Foto Albin Dahlström 1989

UPPSALA DOMKYRKO 1959 C (Up) Peter Celsing ALMTUNAKYRKAN
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UPPSALA DOMKYRKO 1959 forts

Anläggningens huvudplan ligger en halv våning 
ovan markytan som i sin tur är undanschaktad 
till souterrängvåningsnivå längs tre sidor för 
fönsterfasader i källarvåningen. Mot gatusidan, 
den fjärde, öppnar sig en gård mellan de jämn
höga byggnaderna för kyrka och församlingshus 
med två bostadsvåningar över gården. En bred 
trappa i muren för upp till gården mot en hus
hög murfond med kyrkklockorna i slitsar intill

kyrkdörren längst bort i hörnet. Invid trappan 
en bronsskulptur, Pilgrimen, av Erik Stål. Entré
gården bildar en sluten plats avskärmad från när
liggande bostadsbebyggelse. Dolda takfall över 
fasadmurar av mörkbrunt tegel som präglar även 
interiören. Kyrkorummets tak består av tre 
langsgående tunnvalv av träpanel på limträbal
kar. Det södra valvet rymmer vapenhus med 
trappa till underliggande församlingslokaler, si- 
doskepp med smårutat glasparti mot gården och 
sakristia med egen ingång. Altartavla av Ragnar 
Johansson.

UPPSALA DOMKYRKO 1967 C (Up) Torsten Hansson S PERS KYRKA

Monteringsbar »vandringskyrka av oresjötyp» 
lika den samtidigt byggda Tunabergskyrkan i 
Gamla Uppsala. Låg, öppen klockstapel av trä 
vid förplatsen. Kyrkorummet markerar sig med 
brant, plåttäckt sadeltak över annars låga, papp- 
täckta takfall. Gaveln över entrén är uppglasad. 
Vapenhuset har via en entrélänk förbindelse med

församlingsbyggnaden intill. Ytterväggar av stå
ende träpanel. Mittskeppet med glasband längs 
takfoten och avskiljbara, låga sidoskepp. De 
branta takytorna av naturfärgad träpanel liksom 
väggarna. Kopplade trästolar i bänkkvarteren. 
Altartavla av Eva Spångberg. En ny, större sten
kyrka intar snart samma plats.
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UPPSALA DOMKYRKO 1967 forts

UPPSALA H T 1960 C (Up) Sten Gumaelius ERIKS BERGSKYRKAN

. 1 ±=^5=3-------0—T

KLOCKTORN

Foto Upplands Museum 1982

Kyrkan byggd på övre delen av en sluttande 
tomt med församlingsdelen utbyggd nedåt med 
souterrängvåning under en kringbyggd terrass
gård. Murverk av lättbetong med vit spritputs 
som även gäller kyrkorummets murytor. Det 
högvälvda taket över bänkkvarteren av obehand
lad granpanel. Golvet lagt med rött, planslipat 
och oxanoljeimpregnerat tegel. Litet vapenhus, 
mittgång och sidogångar med minimal takhöjd. 
Koret en del av långhuset med litet, rektangu
lärt färgglasfönster av Jan Brazda över altaret 
mot söder. Glasvägg i sidogången mot gården 
längs hela bänkkvarteret. Glasväggar även mot 
korridoren runt gården med anknytning till kyr
korummet och trappa i klocktornet på nersidan 
med souterrängentré.

Foto Mats Bergman 1990

UPPSALA H T 1961 C (Up) Gösta Wikforss S ANSGARS KAPELL

Kapellet utgör ett sidorum med högtsittande 
fönster till den låga entrékorridoren framför en 
sällskapsvåning i ett studentbostadsområde. Ent
rén skjuter fram mot en krök av Studentvägen. 
Passagen bildar liksom ett sidoskepp i kyrkorum

met. Koret markerat genom att rummets östra 
del har ett två stegs förhöjt golv. Altare intill den 
slutna östväggen. Lätta, kopplade trästolar. 
Byggnaden murad av gult fasadtegel. Invändig 
slätputs. Det flacka, enkelsidiga takfallet präglar 
även interiören.
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VAKSALA 1959 C (Up) Sten Gumaelius SALA BACKE KYRKA

Foto Albin Dahlström 1989

FÖRSAMLINGSSAL

Foto Albin Dahlström 1989
Fritt läge med stora, omgivande gräsytor. Hög
rest sadeltak med skiffertäckning. Kyrkorum
mets ytterväggar klädda med faluröda träspån. 
öppen, fristående klockstapel av trä med spån- 
klätt skyddstak. Takresningens höga limträbal
kar från golv till nock redovisade i interiören. 
Naturfärgat trä i tak och väggar samt i inred
ningens fasta bänkkvarter. Fönster i båda lång
väggarna. Stort takfönster mot söder ovanför 
den separat utbyggda sakristian invid den slut
na alt arväggen. Altartavla av Bror Hjort. Golvet 
lagt i mönster med rött tegel. Församlingsbygg- 
nad i vinkel närmast den närliggande bostadsbe
byggelsen.
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ÄLVKARLEBY 1927 MARMA KYRKAC (Up) Erik Karlstrand

Murad och vitputsad kyrka med valmat, svart 
plåttak och högtsittande, runda fönster. Det 
låga, öppna klocktornet är med ett skärmtak 
förbundet med den södra långväggen och utgör 
stiglucka till kyrkporten. Vapenhuset förbundet 
med ett kapprum från vilket man når den av- 
stängbara kyrksalen i väster och en dubbelsvängd 
trappa till läktaren ovanpå. Särskilt kök med e- 
gen ingång. Slutna bänkkvarter. Avsatt kor med 
triumfbåge. Utbyggd sakristia. Kyrkorummet 
jämnhögt i tak med rustik träpanel. Trägolv. Al
tartavla av Einar Forseth.

KYRKORUMFÖRSAMLINGSSAL

KLOCKTORN

ÄRENTUNA 1979 C (Up) Rolf Bergh STORVRETA KAPELL

Anläggningen nås från gatan genom en alléplan- 
terad gångväg från norr längs östra långfasaden 
thl en förplats ungefär på mitten. Förplatsens 
två motsatta entréer riktar sig mot söder och 
norr. På södra gaveln, bortom en långsträckt ent
réhall, ligger ett litet cirkelrunt kapell med vik- 
väggsöppning mot en större församlingssal. Kyr
korummet täcks av ett sadeltak buret av en rygg-

åsbalk på pelare vid ändarna framför var sitt 
fönster. Ett tredje fönster sitter bakom altaret 
ytterst i rummet. Vid dop har funten sin plats i 
rummets mitt. Tak av naturfärgad panel. Såväl 
yttermurar som kyrkorumsvägg av kalksandsten. 
Yttertak av plåt. Vid norra gaveln församlingsut- 
rymmen och expeditionen längs passagen i 
mitten.

91



STORVRETA KAPELL. Kyrkorummet. Foto Rolf Dahlström 1980.
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1 Eskilstuna Fors 1962
2 Eskilstuna Fors 1979
3 Eskilstuna Kloster 1929
4 Eskilstuna Kloster 1974
5 Eskilstuna Kloster 1977
6 Hällby 1931
7 Julita 1932
8 Katrineholm 1966
9 Katrineholm 1972

10 Kila 1963
11 Mellösa 1965
12 Nyköpings Nicolai 1969
13 Nyköpings östra 1972
14 Oxelösund 1957
15 Sköldinge 1962
16 Strängnäs Domkyrko 1928
17 Strängnäs Domkyrko 1974
18 Västermo 1950
19 Västra Vingåker 1965
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ESKILSTUNA FORS 1962 ANSGARSKYRKAND (Sö)

Den röda, treskeppiga fasadtegelkyrkan ligger i 
en backsluttning med koret på nersidan mot 
Engelbrektsplan och i fonden på Sturegatan. 
Kyrkbacken framför entrégaveln på översidan 
nås med gångvägar och trappor. Inne bland 
träden ett fristående, murat klocktorn. Vapen
hus med sidodörrar till sakristia och trappa till 
läktare och souterrängvåning som har entréer 
nedtill i markplanet från båda sidor. Mittskep
pets fönsterbandsförsedda uppbyggnad bärs av 
pelare och betongbalkar. Sidoskeppen har glas
målningar av Randi Fischer och Ralf Bergholtz. 
Läktarbarriär, predikstol och korskrank av ek.

Johannes Olivegren

Foto Albin Dahlström 1989

ESKILSTUNA FORS 1979 D (Sö) Lars Olof Torstensson MARIAKYRKAN

Envånings, fasadtegelmurad anläggning på plan 
mark. Flacka, plåttäckta takfall. Församlings- 
byggnad och expedition bildar två flyglar till det 
högre kyrkorummet. Flyglarna sluter kring en 
gatstensbelagd entregård där den träpanelklädda 
klockstapeln står. Den smala entrepassagen till 
gården kan stängas med grindar. Rymlig förhall 
med överljus benämnd kyrkbacke med extra- 
platser och vikvägg mot kyrkorummet som har 
större bredd än djup. Vid altaret litet, utbyggt 
dopkapell med överljus. Fasadtegelväggar, tak 
av gasbetongplank. Kopplade trästolar på kalk
stensgolv. Altartavla, Blommande kors, av konst
nären Maria Berenmark.

94



ESKILSTUNA FORS 1979 forts
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ESKILSTUNA KLOSTER 1929 forts

Kyrkan ligger norr om stadskärnan på motsatta 
sidan om ån med tre huvudportar mot söder i 
det dubbelkrönta tornhuset. Huvarna är koppar- 
klädda och takfallen tegeltäckta över mörkröda 
fasadtegelmurar. Byggnaden står i sin helhet som 
ett konsekvent mumingshantverk med ribbvalv- 
slagna tak. Sidogångarna, innanför separata va
penhus med trappor till läktarna, går genom de 
kraftiga konterforpelarna och bildar en rundad 
koromgång. Väster om koret en tornprydd ut
byggnad med entre från en bilficka vid Väster
gatan, genomfartsleden över bron. Utbyggnaden 
innehåller även dopkapell och sakristia. Mitt
emot på östsidan en likadan sidoentre som dess
utom har motsvarigheter i både östra och västra 
vapenhuset. Interiören är helt i rött fasadtegel 
med slammade valvkupor. Fasta bänkkvarter av 
målat trä med volutformade bänkgavlar. Glas
målningar av Yngve Lundström.

Foto Albin Dahlström 1989

ESKILSTUNA KLOSTER 1974 D (Sö) Lars Olof Torstensson S PETRI KYRKA

F—S

Läget är en trädbevuxen bergshöjd omedelbart 
söder om en trevånings bostadsbebyggelse. 
Kyrka och vinkelbyggt församlingshus med 
souterrängvåningar i sluttningen formar en för
plats på bergshöjdens topp avskärmad mot be
byggelsen i norr och öppen mot naturmarken i 
söder där den tättställda klockstapeln med svart 
träpanelsklädsel står. Byggnaderna av rödbrunt 
fasadtegel. Förplatsen med smågatsten och

kyrkport direkt mot altargången. Den sidolagda 
entrén till församlingshuset har glasat vindfång 
och långsträckt foajé framför salar och sakristia. 
Foajén har även två dörrar till kyrkorummet och 
förbindelse via trappa med en souterrängentré. 
Kyrkorum med fasad tegelväggar och djupa föns
ternischer, långbänkskvarter och golv av kalk
sten. Altargobeläng av Anna-Lisa Odelqvist- 
Kruse.
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S PETRI KYRKA. Förplatsen. Foto Lennart Illerstad 1987.
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ESKILSTUNA KLOSTER 1977 D (Sö) Gustaf Lettström S PAULI KYRKA

ENTREHALL

Strängt symmetrisk träbyggnad med souterräng- 
våning och plåttäckt sadeltak. Förplatsen plan- 
gjord genom uppterrassering med betongmurar. 
De dubbla genomgående limträbalkama på stol
par bildar en utdragen takkonstruktion över en 
öppen entrehall som motsvarar kyrkorummet 
i andra änden under den gemensamma taknoc-

ken. Framför står den öppna trästapeln för två 
klockor. Entrehallen i mitten omges av bilokaler 
med sakristia och sal med öppning mot kyrko
rummet som genomgående har ljusa fumytor. 
Plywood på väggarna, limträbalkar, kopplade 
trästolar, ljuskronor av trä. Golvet av bruna ke
ramikplattor. Bakom altaret utblick genom ett 
brett, rumshögt fönster.
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s PAULI KYRKA. 

Kyrkorummet. 

Foto 1987. 

Lennart Illerstad
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ESKILSTUNA KLOSTER 1977 forts

HÄLLBY 1931 D (Sö) Hugo Grefveberg HÄLLBY KYRKA

Foto Albin Dahlström 1989

Slammad, gulgrå tegelbyggnad med branta sadel
tak täckta med tvåkupigt tegel. Fristående, öp
pen klockstapel av tjärat trä. Ingång från söder 
med vapenhus och förrum med trappa till läkta
re. Biutrymmen med ovanförliggande bostads
lägenhet och separat entré på västra gaveln. Kyr
korum med läktare och utbyggd altarabsid i det 
upphöjda koret.
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JULITA 1932 JULITA SKANS KAPELLD (Sö)

KATRINEHOLM 1966 D (Sö) Johannes Olivegren NÄVERTORPSKYRKAN

□ma SAKR

FFF a
ht !.' f—^

t

Murad och vitputsad kyrka. Det vinkelbyggda 
församlingshuset och kyrkans ingångsgavel for
mar tillsammans en entregård med klockstapel 
på hörnet. Stapeln har sjutton klockor för spel. 
Kyrkorummet är av modifierad centralkyrko- 
form med dominerande längdaxel mot koret.

Läktare över vapenhuset och i korsarmama. ö- 
ver koröppningen en hög takstol av trä. Den rek
tangulära korsmitten har två stegs försänkt golv
yta med bänkkvarter av kopplade trästolar. In
teriören vitputsad med trätak. Glasmålningar av 
Randi Fischer och Ralf Bergholtz.
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KATRINEHOLM 1966 forts

Den slammade tegelbyggnaden med sina dolda 
takfall är anlagd i en sluttning mot gatan. Ent
reer i gatuplanet till souterränglokaler för ung
domsverksamhet. Via trappor längs korgaveln

nås en entregård på översidan i vinkeln med för- 
samlingsbyggnaden. Entre i hörnet till ett ge
mensamt förrum för kyrkorum och sal med vik- 
dörrsförsedd mellanöppning. Sakristia intill ko
ret.
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KATRINEHOLM 1972 forts

KILA 1963 D (Sö)

t

Vitslammad tegelkyrka i ekbacke. Taket över 
långhuset har dolda fall. Friliggande klockstapel 
av trä. Originellt format torn över koret med två 
grova, fristående tegelmurpelare med mellanlig
gande lantemin för överljus till kor och sakristia. 
En rundbyggd, asymmetriskt placerad absid mel
lan tompelarna avskärmar altaret. Den mosaik- 
klädda skärmväggen är endast manshög. På fond
väggen ovanför och bortom altarbilder av Bengt 
Olof Kälde. Interiören med röda fasadtegelväg- 
gar och fasta bänkkvarter. Läktare över vapen
huset. Glasmålning av Jan Brazda i mndfönster 
över dopfunten.

Kurt von Schmalensee KILA KYRKA

Foto Albin Dahlström 1989
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MELLÖSA 1965
Johannes

D (Sö) Olivegren HÄLLEFORSNÄS KYRKA

Vitputsad betongkyrka i gles tallskog. Fritt va
rierat, korsformat kyrkorum under ett brant sa
deltak med täckning av svarta etemitfjäll. Ent
rén är riktad mot det anslutna kapprummet med 
intilliggande sakristia. Därifrån omvänd rörelse
riktning mot en sidolagd ingång till kyrkorum
met. Detta framstår som starkt slutet med sina 
små fönsteröppningar och avsaknad av den tra
ditionella, raka processionsvågen mot altaret. 
Putsad interiör.

NYKÖPINGS NICOLAI 1969 D (Sö) Ore sjö kyrka ARNÖ KYRKA

Treskeppig kyrka med brant, eternitfjällstäckt 
sadeltak över mittskeppet och flacka tak i övrigt. 
Väggar av stående, gråmålad träpanel. Interiör 
med fönsterband längs takfoten. Sidoskeppen 
avskiljbara med vikväggar. Mittgång. Bänkkvar
ter av kopplade trästolar. Heltäckande golv
matta.

Foto Mårten Ericsson 1972

Foto Mårten Ericsson 1972
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NYKÖPINGS ÖSTRA 1972 FRANCISKUSKAPELLETD (Sö) Nils Tesch

Kyrkan ligger på en höjd med kyrkbacken på 
den uppterrasserade översidan invid toppen där 
den öppna klockstapeln står. Entré och vapen
hus i vinkeln mellan kyrkan och församlings- 
byggnaden. Invid vapenhuset en rymlig trappa

till souterrängvåningen och övervåningen i för
samlingshuset. Läktaren i kyrkorummet delvis 
underbyggd med andaktsrum och stolförråd. 
Murarna av brunt fasadtegel. De flacka takfallen 
plåtklädda.

OXELÖSUND 1957 D (Sö) Rolf Bergh S BOTVIDS KYRKA

rriucoRUM

Foto Albin Dahlström 1989
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OXELÖSUND 1957 forts

Den högt uppbyggda centralkyrkan med sitt 
öppna tom över korsmitten har sin förplats sö
der om tillfartsgatan i form av ett terrassplan 
mellan entrén i östra korsarmen och församlings
huset mittemot. Tre kors arm ar har höga, breda 
fönsterpartier i ändväggama. Under den flacka 
kupolen finns fönster på traditionellt sätt över 
korsmitten. Tomöverbyggnaden bär klockorna 
och utgör även ett sjömärke mot havet utanför. 
Varken puts eller målning förekommer utvän
digt i byggnadens konsekventa betongarkitektur. 
Västra korsarmen med sluten vägg rymmer koret 
med dopkapell och sakristia på ömse sidor som 
utbyggnader i korsvinklama. Altarväggsutsmyck- 
ning av Åke J önsson med sidoljus från ett föns
ter över öppningen mot dopkapellet. Glasmål
ningar i södra och norra fönstren av Tore Bergh. 
Läktare över ingången i östra armen.

SKÖLDINGE 1962 D (Sö)

Foto Albin Dahlström 1989

Johannes Olivegren VALLA KYRKA

Kyrkan lagd i sluttande terräng med ingång på 
översidan i den låga sidobyggnaden med loggia 
och entré. Vapenhus med trappa till souterräng- 
våning som rymmer kapp mm och en uppdelbar 
församlingssal motsvarande det o vanförligg an de 
kyrkorummet med sitt högresta sadeltak. Vid 
koret ett särskilt körrum med öppningsbar vägg 
mot loggian. Kyrkorummet har trätak och trä
inredning med fasta bänkkvarter. Golvet är be
lagt med tegel. Altartavla av arkitekten.

lQ

ÖL
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STRÄNGNÄS DOMKYRKO 1928 D (Sö) Carl Westman SUNDBY SJUKHUS KYRKA

KYRKORUM

Kyrkan lagd i sluttande terräng på sjukhusom
rådet. Souterrängvåningen har rum för obduk
tion och bisättning som krypta under koret. 
Kyrkan murad och slammad med tegeltäckt 
sadeltak. Entré från översidan i norra gaveln 
med kapprum för herrar och trappa till läk
tare. Entré med kapprum för damer intill koret 
i tvärställd, lägre byggnadskropp i souterräng- 
gaveln. Sakristia med egen entré på motsatta 
sidan. Koret i mitten uppbyggt till kyrkorum
mets nockhöjd. Putsad interiör med mittgång 
och fasta bänkkvarter. Tunnvälvt, dekorerat 
trätak över hela rumsbredden. Altaret med 
klassicistisk dekor.

STRÄNGNÄS DOMKYRKO 1974 D (Sö) Anders Berglund MIKAELSKYRKAN
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STRÄNGNÄS DOMKYRKO 1974 forts

Kyrkorummets kvadratiska form markerar sig 
med ett pyramidformigt, av korrugerad eternit 
avtäckt tak buret av fristående stålpelare. För
samlingslokalerna formar två likvärdiga flyglar 
med platta tak på ömse sidor om det brett ut
dragna vapenhuset och en förgård. Faluröda trä
fasader och en interiör helt i naturfärgat trä. Alla 
inventarier lätta och flyttbara. Lösa stolar kan 
grupperas kring en mittplacerad dopfunt. Am
bon och även orgel är lätta att flytta. Rummet 
kan ändras även till föreläsningssal. Det är slutet 
med helt runtgående fönsterband vid takfoten 
för allsidig dagsljusbelysning. Golv av slipad kalk
sten.

VÄSTERMO 1950 D (Sö) Erik Fant VÄRHULTA KAPELL

Rektangulär byggnad med stående, faluröd trä
panel och valmat, tegeltäckt sadeltak. Entré på 
långsidan med biutrymmen på gaveln. Kyrko
rummets hela interiör av naturfärgat trä. Altaret 
i särskild korabsid med cirkulärt, högtsittande 
fönster i takkupa.

VÄSTRA VINGÅKER 1965 D (Sö)

Murad och vitputsad, asymmetrisk kyrkobyggnad 
på plan trädgårdsmark i anslutning till Kjesäters 
folkhögskola. Huvudskeppet och det enda sido- 
skeppet har motställda pulpettak täckta av svart 
plåt. Koret har fönstervägg mot en muromgär- 
dad kapellgård med två skilda portar utifrån och 
dörr till sakristian. Huvudskeppet har dessutom 
högtsittande fönsterband i hjärtväggen över sido- 
skeppet som saknar skymmande pelarrad. Bänk
kvarteret fortsätter obrutet fram till altargången. 
Vitputsade innerväggar. Trätaket naturfärgat.

Bengt C ar lb er g S GÖRANS KAPELL
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VÄSTRA VINGÅKER 1965 forts

S GÖRANS KAPELL. Kapellgården. Foto Lennart Illerstad 1988.
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VÄRMLANDS LÄN S

1 Blomskog 1929
2 Brunskog 1930
3 Dalby 1928
4 Eda 1961
5 Forshaga 1921
6 Grums 1960
7 Gåsborn 1947
8 Hammarö 1957
9 Karlstads Domkyrko 1966

10 Karlstads Domkyrko 1968
11 Karlstads Domkyrko 1977
12 Lungsund 1930
13 Munkfors 1920
14 N Finnskoga 1969
15 N Råda 1960
16 Norrstrand 1959
17 Norrstrand 1974
18 Norrstrand 1980
19 Nyskoga 1927
20 Rämmen 1971
21 Stora Kil 1979
22 Storfors 1959
23 Säffle 1965
24 Visnum 1956
25 Älvsbacka 1924

\ +U

KOPPARBERGS LÄN

NORGE

TORSBY

KAGFORS

CHARLOTTENBERG

SUNNE

MUNKFORS

ARVIKA

FILIPSTAD

FORSHAGA
+ 12 <j 

STORFORSÅRJÄNG

1+6 S 
GRUMS

KARLSTAD 1017

KRISTINEHAMN

ÖREBRO LÅt*

J +23 1 
SÄFFLE

ÄLVSBORGS LÄN

SKARABORGS LÄN

110



BLOMSKOG 1929 S (Vr) Bror Almquist BLOMSKOGS KYRKA

VAPENHUS KYRKORUM

Foto Bertil Danielsson 1990

BRUNSKOG 1930 S (Vr)

Högtbelägen kyrka i öppet landskap. Murad av 
tegel och vitputsad. Efterträder nedbrunnen 
korskyrka av trä från 1600-talet. Vapenhus i 
västtornet med sin rikt formade, kopparklädda 
huv. Väl avsatt kor i separat utbyggnad med te
gelvalv och altartavla av Olle Hjortzberg. Predik
stol med trappa från den utbyggda sakristian. 
Tegelgolv i långhus och kor.

Foto Bertil Danielsson 1990

Bror Almquist EDANE KAPELL

Vitputsat kapell i tallskog. Rektangulär plan
form innefattande västtom och kor. Sakristian 
upptar sydvästra hörnet intill vapenhuset vid 
sydentren. Valmat tegeltak och kopparklädd 
tornhuv, överhöjt trätak med synliga bärbågar. 
Trägolv.

f
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BRUNSKOG 1930 forts

DALBY 1928 S (Vr) Bror Almquist DALBY KYRKA

Foto Albin Dahlström 1989

Träkyrka på den jämna bottnen mellan höga, 
skogklädda sidor i Norra Klarälvdalen. Ersätter 
den rivna föregångaren, som på uppmätnings- 
ritning visar stora skevheter i plan. Långhuset 
treskeppigt med rader av runda, kapital smyc
kade pelare och motsvarande uppdelning av de 
skiffertäckta takfallen. Utvändigt vitmålad med 
kopparklädd tomhuv. Mittskeppet med tredelat 
takvalv. Vapenhuset i tomet format som åtta- 
höming med entre i söder. Kor och sakristia som 
separata utbyggnader. I korets båda bortre höm 
medeltida madonnabilder av trä.

112
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EDA 1961 ÄMOTFORS KYRKAS (Vr) Johannes Olivegren

KYRKORUM

SAKR
1111111111111 n i • i • 111

Vitputsad betongkyrka i brukssamhällets mitt. 
Snedvinkligt långhus med branta, skiffertäckta 
takfall. Kyrkorummet tillspetsat i båda ändar 
med ett rumshögt, färgat korfönster i öster. Vit- 
putsade väggar och keramikplattor på golv. Tak 
av träpanel. Entre från söder mot mitten där en 
undandragbar vägg kan dela kyrkorummet i två 
delar med separata dörröppningar från kapprum
met. Utbyggd sakristia.

FORSHAGA 1921 S (Vr) Bror Almquist FORSHAGA KYRKA

=5 SAKR

- VAPENHUS KYRKORUM

Vitputsad stenkyrka med tegeltäckt långhus. 
Kor och sakristia i särskild utbyggnad. Tom med 
vapenhus och trappa till läktare i väster. Huven 
täckt av tjärade träspån. Kyrkorummet med 
fasta bänkkvarter. Triumfbågen i korväggen har

dekorativ bård målad al fresco. Tredelat tak med 
svängda ytor. Altarskåpet i barockstil är överta
get från Grava moderkyrka. Skuret år 1696 av 
»Bildhuggare Bengt» i Kristinehamn. Batiktavlan 
över dopfunten av Ann Margret Robinger.
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GRUMS 1960 S (Vr) Johannes Olivegren SOLBACKSKYRKAN
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GRUMS 1960 forts Basilikalt uppbyggd kyrka av gult fasadtegel
även i interiören. Fristående klockstapel av vit
målad betong. Församlingssalar i altargångens 
förlängning mot det vinkelbyggda församlings
hemmet. Souterrängrum under kyrkan i slutt
ningen vid koret. Fönsterband i mittskeppets 
överbyggnad och färgfönster till tak bakom al
taret. Lätta, kopplade trästolar. Tegelbelagt golv.

GÄSBORN 1947 S (Vr) Einar Lundberg GÄSBORNS KYRKA

— VAPENHUS

Uppförd av tegel med ockrafärgad slamning. Er
sätter tidigare uppbrunna föregångare av trä. Se
parat kor, utbyggd sakristia och tom med vapen
hus i väster. Takfallen och tomhuven i sin helhet 
klädda med skiffer. Kyrkommmets tak har en 
spetsbågig form med träpanel i långhuset och 
slätputsad valvmuming i koret. Korväggen har 
målning av Simon Sörman. Fasta bänkkvarter på 
golv av trä.

HAMMARÖ 1957 S (Vr) Aage Porsbo SKOGHALLS KYRKA

KYRKORUM

Vitkalkad tegelkyrka med branta skiffertak. 
Kyrksal med överbyggd orgelläktare utgör en se
parat utbyggnad bakom vikvägg i långhusets för
längning. Koret endast markerat genom förhöjd

golvnivå. Ansluten portbyggnad med försam
lingsrum. Entrén mot norr med två separata för
rum. Fasta bänkkvarter på golv av tegel. Kalkad 
träpanel i tak. Dopfunt av Folke Heybroek.
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GÄSBORNS KYRKA. Kyrkorummet. Foto Lennart Illerstad 1987.
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KARLSTADS DOMKYRKO 1966 S (Vr) Göran Lindell RÄTORPS KYRKA

Kyrkan är en ombyggd träbyggnad i villaförstad. 
Väggar av träpanel och etemitfjällstäckt tak. 
Entré med kapprum och trappa till orgelläktare. 
Separat inbyggt kor med högt altarfönster. Ko
ret kan avskiljas med vikvägg. Långhus med li- 
noleumgolv, lösa stolar och anslutet kök. Vägg- 
och takytor av målade träfiberskivor. t

KAPPRUM

KYRKORUM

KARLSTADS DOMKYRKO 1968 S (Vr) Janne Feldt HERRHAGENS KYRKA

Innerstads kyrka i anslutning till Herrhagens 
centrum. Takfallen dolda av avtrappande mur
skivor. Rött fasadtegel även i interiören. Entréer 
från gånginfarten mellan Herrhagsgatan och bu- 
tikstorget. Klockstapel av betongpelare indragen

i fasaden. Separata ingångar från foajén till kyr
korummet och salen vid östra änden. Sidoskepp 
för kör och orgel med fönster mot liten, kring
byggd gård. Vid gården även sakristian. Lösa 
stolar i kyrkorummet på golv av sintrade, röda 
plattor.
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KARLSTADS DOMKYRKO 1968 forts

KLOCKSTAPEL

t

KARLSTADS DOMKYRKO 1977 S (Vr) Janne Feldt VÄSTERSTRANDSKYRKAN
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KARLSTADS DOMKYRKO 1977 forts

KLOCKTORN

FÖRHALL

FÖRSAMLINGSSAL

Foto Bertil Ludvig sson 1989

Väl sammanhållen, stor kyrkoanläggning i gult 
fasadtegel. Flacka takfall och rikligt med över- 
ljuslanteminer. Souterrängvåning mot biltrafik
leden omedelbart söder om byggnaden. Entrén 
från parkmarken på nordsidan. Kvadratiskt kyr
korum med diagonal altargång. Koret i sydvästra 
hörnet är i nivå med kyrkorummet. Gemensamt 
golvmaterial av sintrade plattor. Väggar av gult 
fasadtegel. Träpanel i taket. Litet andaktskapell 
vid entrén med eget altare mot norr. Längs mitt
korridoren en svit av fyra församlingssalar mot 
söder. De två närmast kyrkorummet avskilda 
med vikväggar. Bänkkvarter av kopplade stolar.

LUNGSUND 1930 S (Vr) Bror Almquist LUNDSBERGS KYRKA
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LUNGSUND 1930 forts

Byggnaden är ansluten till Lundsbergs skola. 
Den har samma gråputsade murverk på rustik 
gråstenssockel och branta tegeltak. Tornhuv av 
koppar. Entré från skolbyggnaden via en in
byggd gång som också har portar mot skolgård 
och baksida. Kyrkorum med tunnvälvt trätak. 
Mittgång och fasta långbänkar. Separat avsatt 
kor fem steg högre bortom en kraftig, murad 
triumfbåge. Mot skolgården en kors armsvis ut
byggd orgelläktare intill tornet som har en se
parat entré med skärmtak till sakristian i kor
kryptan.

MUNKFORS 1920 S (Vr)

Kyrkan återuppförd efter brand 1987. Belägen 
på älvdalsplanets yttersta rand mot älven. Slam
mat murverk av tegel. Tornhuven klädd med trä- 
spån. Två entréer i väst med skilda vapenhus. 
Tomentrén i norr för till det rymliga sidoskep- 
pet med de urspmngliga tegelvalven förstörda 
vid branden. Huvudskeppet med tredelat, välvt 
trätak. Separat avsatt kor med dekorerad valv
båge. Ny altartriptyk av Per Andersson.

Foto Albin Dahlström 1989

N FINNSKOG A 1969 S (Vr)

Ny kyrka uppförd på den tidigare brunnas plats. 
Det branta, kopparklädda sadeltaket bärs av lim- 
träbalkar som står direkt på marken. Väggar av 
målad träpanel. Interiör av salkyrkotyp med kor

Bror Almquist MUNKFORS KYRKA

VAPENHUS

Foto Albin Dahlström 1989

Lars Erik Havstad N FINNSKOGA KYRKA

utan särskild markering och i plan med övriga 
långhuset. Sakristia och vapenhus vid västgaveln 
under orgelläktare. Slät interiör av omålad gran
panel. Fönster i södra takfallet. Fristående 
klockstapel av limträbågar.
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N FINNSKOGA 1969 forts

SAKS 1

-rrl

VAPENHUS

k u

TI--- -iltd

a.!

Byggnaden, länge i bruk som sädesmagasin, är 
från början byggd och använd som kyrka, slutli
gen flyttad till Uddeholms herrgårdspark och å- 
teruppförd i sin ursprungsroll. Utvändigt stående 
träpanel och brant, skiffertäckt sadeltak. Fristå
ende klockstapel av trä. Entrén vinkelrätt mot 
herrgårdens mittaxel. Separat utbyggt vapenhus. 
Invändigt nakna timmerväggar, överhöjt, ljus- 
laserat granpaneltak med dekorerade dragbjäl
kar. Tresidigt kor med fönster i snedväggama. 
Slutna bänkkvarter.

KLOCKSTAPEL

-------- 1----- C_z-------1------c-----------1------

- KYRKORUM

tf

Foto Bertil Ludvigsson 1989

a a o o

S(Vr) Hans Schultberg UDDEHOLMS KAPELLN RÅDA 1960

Foto Bertil Ludvigsson 1989
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NORRSTRAND 1959 NORRSTRANDS KYRKAS (Vr) Sten Gumaelius

öppet läge i parken vid Sundstatjäm. Kyrkorum 
med träspånklädda ytterväggar och församlings
lokaler av vitputsat murverk öppnar sig mot en 
helt kringbyggd gård. Invändig gångförbindelse 
runt gården. Kyrkan med brant sadeltak på lim- 
träbågar. Täckning av etemitfjäll. Koret endast 
avskilt med förhöjd golvnivå. Oljebehandlat te
gelgolv. Traditionella långbänkar av trä. Läktare 
med trappa från litet vapenhus med pelarburet 
skärmtak över porten i väster. Träsp ån klätt 
klocktorn vid entrén till forsamlingsdelen. Den 
vin kelby gg da församlingssalen har helt öppen 
gavel mot koret.

SAMLINGSSAL

NORRSTRAND 1974 S (Vr) Janne Feldt KROPPKÄRRSKYRKAN

I SAMLINGSSAL

EXPEDITION

FÖRHALL

KLOCKSTAPEL

t

Träkyrka i radhusstadsdel. Kyrkorummet med 
branta, eternitfj ällstäckta takfall på lim träbågar. 
Limträ även i klockstapeln vid den tresidigt 
kringbyggda entrégården. Församlingsdelen med
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NORRSTRANDS KYRKA. Kyrkorummet. Foto Lennart Illerstad 1987.
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NORRSTRAND 1974 forts

NORRSTRAND 1980 S (Vr)

Kyrkan är del av en centrumbyggnad i stadsde
len Kronoparken med dessutom bl a bibliotek. 
Fristående klockstapel av trä. Entré dels gemen
sam med biblioteket dels från separat förgård

dolda takfall. Två salar har öppningsbar kortvägg 
för sammanhang med kyrkorummet som har 
plastbelagt golv i samma plan som koret. Lösa, 
kopplade trästolar. Taknocken har horisontella 
ljusintag under täckning av plastkupoler i hela 
sin längd. Låga fönsterband vid takfoten. Trede
lad altartavla av Ethel Halvarsson.

Janne Feldt KRONOPARKSKYRKAN

via glasad mellanlänk till friliggande församlings- 
byggnad. Den senare leder till församlingssalen 
som har vikvägg mot kyrkorummet. Brant tak
fall mot altarväggen som är en del av huvudbygg
nadens gavel. Kyrkorummet har betydligt större 
bredd än djup och saknar upphöjd kordel. Lätt 
inredning med kopplade stolar. Såväl invändig 
som utvändig väggmuming av fasadtegel. Från 
fönst erhöj d är väggytorna av diagonalställd trä
panel som även utgör tak.

SAMLINGSSAL
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NYSKOGA 1927 NYSKOGA KYRKA

Högt läge bland skogsåsarna. Utvändigt vitmålad, 
stående träpanel. Valmat, skiffertäckt tak. Kop
parklädd, tunn tornspira. Invändiga ytor uteslu
tande trä. Högvälvt, tredelat tak. Entre med va
penhus och ovanförliggande orgelläktare i tor
net. Separat korutbyggnad. Mot långhusets 
främre del öppnar sig en korsarm med intillig
gande sakristia och egen entré.

S (Vr) Bror Almquist

KYRKORUM

RAMMEN 1971 S (Vr)

Liten, faluröd timmerkyrka med stående träpa
nel och valmat, plåtklätt tak med branta, gråmå- 
lade fall. Entre i södra långväggen med förrum 
och trappa till orgelläktare. Invändigt naket ligg
timmer och granpanel i tak. Allt ofärgat sånär 
som de rödmålade limträbalkama bärande tak
konstruktionen direkt från golvet. Lätta, kopp
lade trästolar. Textilprydnad på altarväggen av 
Alma Hådell.

Åke Sjöman LESJÖFORS KYRKA

Foto Bertil Ludvigsson 1989

ar
Iä ji
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STORA KIL 1979 NÄRHETENS KYRKAS (Vr) Rolf Bergh

Kyrkan är en del av ett all aktivitetscentrum i 
stationssamhället Kil som innehåller bl a även 
sporthall. Kyrkoentrén ligger ytterst mot gat
hörnet innanför den fristående klockstapeln, 
över murarna av rött fasadtegel med ett stort, 
runt färgfönster i vardera gavelspetsen reser sig 
ett högt, blänkande aluminiumtak med konkava, 
branta fall. Nocken ligger tvärs altargången bu
ren av grova limträbalkar. Invändiga murytor av 
gulbrunt fasadtegel. Golv av sintrade plattor. 
Fasta bänkkvarter och mittgång. Entredörren i 
norra gavelväggen. I långväggen mittemot altaret 
en bred öppning in mot kyrksalen som har något 
mindre mått men med samma riktning. Den lig
ger i anslutning till övriga församlingslokaler. Al- 
tarväggen pryds av en rumshög textiltavla i grå
toner av Ethel Halvarsson.
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STORFORS 1959 S (Vr) Tor Engloo STORFORS KYRKA

1

Högt, smalt långskepp och mot väster anslutande 
församlingsdel. Kopparklädda sadeltak över 
väggytor utan undantag klädda med grågrön gla- 
vaskiffer. Fritt parkläge med porten från en 
loggia mot östersluttande gräsytor med friståen
de klockstapel framför sydväggen. Högt kyrko
rum med slätputsade väggar och sågad ädelträ
panel i tak över golv av sintrade plattor. Lång
bänkar i fasta kvarter med assymetriskt placerad 
altargång och altare. Snedställd hömdel av södra 
långväggen möter med högtsittande, ensamt kor
fönster uppe vid tak med nedhängande textil
bård mot dopfunten. Högt uppbyggd orgel på 
läktare i hörnet över porten, öppningen mot 
kyrksalen i väster senare igensatt.
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SÄFFLE 1965 Gunnar B ornö SÄFFLE KYRKAS (Vr)

n---------------------
k= t=d

LM
1 "il SAKRISTIA

Stor anläggning av brunt fasadtegel med försam- 
lingsbyggnad och friliggande klockstapel i anslut
ning till park i Säffle stad. Flacka, kopparplåt- 
täckta takfall. Liten, anspråkslös entré med vind
fång. Interiören har stor volym med högt till det 
plana taket. Väggar av slammat tegel. Ej avsatt 
kor med tre stegs förhöjning, öppning i syd
väggen till sal i korets nivå. På motsatta sidan or
gelläktare ovanför sakristian. Trärelief på kor
väggen av Sven Lundqvist.

n , -L-ir

' 1

VISNUM 1956 S (Vr) Cyrillus Johansson BJÖRNEBORGS KYRKA

SAKR

KYRKORUM

128



VISNUM 1956 forts Fasadtegelkyrka med tegeltak i skogsglänta nära 
Björneborgs bruk. Från en murad stiglucka i 
sydöst för entrévägen till port i utbyggt vapen
hus på sydväggen. Kyrkorummet med träpanel
tak buret av träbågar. Mittgång med dörr i väst- 
gaveln mot kyrkogården. Fasta bänkkvarter på 
tegelgolv. Tät fönsterrad i sydväggen med djupa 
fönsternischer. Separat korrum bakom en mur
båge av för arkitekten typisk form. Altarväggens 
monumentalmålning av Sven Rapp. Väggen nå
got snedställd för att möta ljuset från lanterni- 
nen i södra takfallet.

ÄLVSBACKA 1924 S (Vr) Osvald Almquist ÄLVSBACKA KYRKA

SAKR
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ÄLVSBACKA 1924 forts Vackert läge på näset mellan två sjöar. Murad 
och vitputsad med skifferklätt, brant och valmat 
sadeltak. Äldre, vitmålad klockstapel av trä mitt 
framför porten i västgaveln. Den nya kyrkan har 
ersatt den gamla efter rivning. Stapeln utgör stig- 
lucka mellan förplatsen och kyrkogården bor
tom. Kyrkorummet, med tredelat, högvälvt trä
tak, har traditionell inredning med fasta bänk
kvarter och orgelläktare. Separat avsatt kor 
bortom murad triumfbåge. Altarskåpet och de 
båda obeliskerna längst fram i altargången ut
förda av Gunnar Torhamn.

ÄLVSBACKA KYRKA. Kyrkorummet. Foto Mats Holmstrand 1964.
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1 Bo 1933
2 Fellingsbro 1970
3 Fellingsbro Norra 1923
4 Hallsberg 1944
5 Hardemo 1935
6 Karlskoga 1983
7 Kumla 1973
8 Kvistbro 1927
9 Lerbäck 1930

10 Ljusnarsberg 1925
11 Mikael 1960
12 Mikael 1983
13 Ramsberg 1972
14 Sköllersta 1936
15 Örebro Nikolai 1970
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BO 1933 ADVENTSKYRKANT (Nä)

KYRKORUM

Martin Westerberg

Träkyrkobyggnad på plan kyrkogårdsmark i 
Hjortkvam. Samtliga ytterväggar och takfall 
klädda med tjärat kyrkspån. Tornets bottenplan 
består av vapenhus med vindfång. Långhuset om
sluter med sakristia och trapphus till orgelläkta
ren. Kyrkorummet med rymlig, förhöjd kordel 
under gemensamt, i tre delar välvt, tak av målad 
träpanel liksom väggytorna. Golv av klarlackat 
trä. över altaret smalt, högt fönster med glasmål
ning av Jan Brazda.

FELLINGSBRO 1970 T (Vs) Nils Tesch FINNÄKERS KAPELL

Enkel, faluröd träbyggnad med tegeltäckt sadel
tak i Finnåkers brukssamhälle. Liten klockstapel 
av trä. Vapenhuset flankeras av sakristia och 
brudkammare. Kyrkorum med fasta bänkar men 
utan separat avskilt kor. Tegellagt golv och altare 
av tegel. Släta, målade väggytor och klarlackat 
trätak.

f
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FELLINGSBRO NORRA 1923 T (Vs)

Litet kapell med valmat, skifferklätt tak och 
ljusmålade ytterväggar av stående träpanel. Fri
stående klockstapel. Ljus, målad interiör med ö- 
verhöjt tak och orgelläktare. Kordelen ej avsatt 
men något upphöjd. Altartavla av Edgar Wallin.

Olof Deas-Olsson SPANNARBODA KYRKA

HALLSBERG 1944 T (Nä) Lars Arborelius ADVENTSKYRKAN

KYRKORUM VAPENHUS

Kyrkans torn med entré utgör fond för huvud
gatan i Hallsbergs stationssamhälle. Vitputsade 
yttermurar, tegel på långhusets sadeltak och 
skifferklädd tornhuv. Det kraftiga klocktornet 
ger ett rymligt vapenhus, öppet mot kyrkorum
met och med överbyggd orgelläktare. Koret är 
ej avsatt och har taket gemensamt med långhu
set. Rymlig, rundad absid med relief i altarväg- 
gen. Golvet är tegeltäckt med upphöjd kordel, 
väggarna vitputsade och taket klätt med Ijus- 
laserad träpanel.
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ADVENTSKYRKAN. Kyrkorummet. Foto Lennart Illerstad 1988.
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HARDEMO 1935 S OLOFS KAPELLT (Nä

f
) Martin Westerberg

Litet träkapell med fristående klockstapel vid 
landsvägskanten. Separat utbyggt vapenhus och 
sakristia. Branta sadeltak. Interiören med målad 
träpanel, stående liksom den utvändiga. Kyrko
rummets tak välvt med langsgående panel. Fasta 
bänkkvarter. Koret endast avskilt genom ett 
stegs golvförhöjning.

KARLSKOGA 1983 T (Vr) Janne Feldt ÖSTERLEDSKYRKAN

Foto Axel Unnerbäck 1987
Läget öppet vid fjärrtrafikleden. Gulbruna fasad- 
tegelmurar. Böjda, plåttäckta tak på kyrkorum
mets överljuslantemin och klocktornet vid ent
réns långt utskjutande skärmtak. Kyrkorummet 
är bredare än sin längd och asymmetriskt genom 
lanternintakets form. Ytterväggarnas fasad tegel 
även invändigt, över dörrhöjd diagonalspikad 
träpanel. Träpanel även i tak. Golv av trä utan ö- 
verhöjd kordel. Bakåt ansluter en kyrksal bor
tom en öppningsbar vägg. Dessutom en separat 
samlingssal med intilliggande kök. Även souter- 
ränglokaler.

KYRKORUMKYRKSAL

1 I“

KLOCKTORN

KYRKSAL t
Foto Axel Unnerbäck 1987
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KUMLA 1973 T (Nä) Rolf Bergh HÄLLABROTTETS KYRKA

Kyrkan först uppförd i Kumla som provisorium 
vid den gamla kyrkans återuppbyggnad efter 
brand. Senare flyttad till Hällabrottet med till
byggnad av arkitekt Jerk Alton. Vandringskyr- 
kans kvadratiska kyrkorum, av arkitekt Rolf 
Bergh, är kompletterad med en faluröd länga 
med samlingssal avdelbar för barntimmar. Till
byggnaden har traditionell form med stående 
träpanel och plåtklätt sadeltak.

KVISTBRO 1927 T (Nä) Martin Westerberg MULLHYTTANS KAPELL
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KVISTBRO 1927 forts

Litet, murat och vitputsat kapeli med plåtklätt 
sadeltak. Fristående, faluröd, klockstapel av trä. 
Utbyggt vapenhus med separata entréer till för
samlingssal i kyrkorummets förlängning och litet 
kök. Altaret placerat i absid. Fasta bänkkvarter. 
Överhöjt, träpanelat tak med dragstag av järn.

LERBÄCK 1930 T (Nä) Olov Stylin MARIE DAMS KAPELL

Kapellet inrymt i ett ombyggt skolhus. Utbyggd 
altarabsid med ansluten sakristia. Liten orgelläk
tare. Utvändiga väggytor av vitmålad träpanel. 
Plåtklätt sadeltak. Klassicistiskt formad entré 
med runda träpelare. Invändigt vitmålad träpanel 
i väggar och tak. Fasta bänkkvarter.

LJUSNARSBERG 1925 T (Vs) Lars Arborelius HÖRKENS KYRKA



LJUSNARSBERG 1925 forts

Knuttimrad kyrka i utpräglat nationalromantisk 
stil. Takytor, tornväggar och gavelspetsar klädda 
med kyrkspån. Interiören med obehandlade fu
ruytor sånär som bänkkvarter och vikvägg mot 
kyrksalen i ärggrön lasyr. Altartavla av Jerk 
Werkmäster. Planen, med sin korsarmsvis place
rade församlingssal mot söder, godkändes redan 
1914. Salen har separat entré i klocktornet.

MIKAEL 1960 T (Nä) Erik Wiren S MIKAELS KYRKA

Foto Albin Dahlström 1989

MIKAEL 1983 T (Nä)

Om- och tillbyggd befintlig byggnad i ekbacke. 
Den murade tillbyggnaden är numera riven lik
som den fristående klockstapeln av trä i sam
band med tillkomsten av en större anläggning. 
Den inrymde församlingssal som förlängning av 
kyrkorummet, sakristia och kapprum med sepa
rat entré. Ombyggnaden vitputs ad med tegel- 
täckt sadeltak. Den kvarstår med kyrkorummet 
omändrat till musiksal med övertäckt passage till 
den nya anläggningen.

Foto Albin Dahlström 1989

Janne Feldt S MIKAELS KYRKA

Läget är norr om den tidigare kyrkan från 1960. 
Fasad tegelmurar krönta av takfotsdetaljer av 
lackerad aluminiumplåt. Från förplatsen i söder, 
benämnd kyrkbacke, leder entrén till en rymlig 
entréhall kallad kyrktorg. Kapprum bakom 
manshöga, cirkulära halvstensskärmar, som lik
som övriga, murade väggytor är slammade. Kyr
korummet har rektangulär, tvärlagd form med

rundad koruppbyggnad omgiven av fasta bänk
kvarter. Taket har välvda träytor mellan bärande 
limträbalkar med högtsittande bågfönster som 
möter takformen. Västväggen är helt öppnings
bar mot kyrktorget och den intilliggande försam
lingssalen. Längre mot väster sträcker sig expedi- 
tionsflygeln. Två spiral trappor i anslutning till 
kyrktorget leder ner till souterränglokaler.
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MIKAEL 1983 forts

Foto Albin Dahlström 1989

FÖRSAMLINGSSAL

KYRKORUM

KYRKBACKE

1 QO



RAMSBERG 1972 S ANNA KYRKAT (Vs) Rolf Bergh

Belägen i Stråssa gruvsamhälle. Byggd som »tö- 
rebodatyp». Entrén i vinkeln mot expeditions- 
byggnaden är dubbel. Dels via vapenhus i mellan
länken och dels över kapprum i sidobyggnaden. 
Kyrkorummet saknar i stort sett sakral utsmyck
ning men väggarna är klädda med sågad panel i 
rytmisk relief. Lösa furustolar.

KYRKORUM

SKÖLLERSTA 1936 T (Nä)

Högt läge på tallås. Brant sadeltak med tegel
täckning. Vinkelbyggd forsamlingsflygel med 
flackare tegeltak. Vitputsade murytor. Friståen
de klockstapel med stående, faluröd träpanel

Martin Westerberg PÄLSBODA KYRKA

och smal, nedåt utsvängd, skifferklädd spira. 
Kyrkorummet har målade väggytor. Taket ett 
enda, panelklätt tunnvalv. Koret i en utbyggd, 
rak absid. Altartavla av Torsten Nordberg.
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SKÖLLERSTA 1936 forts

ÖREBRO NIKOLAI 1970 T (Nä)

SAK*

VAPENHUS

Foto Albin Dahlström 1989

KYRKORUM

VAPENHUS

Lars Englund ADOLFSBERGS KYRKA

En gräsbevuxen kulle med enstaka, stora lövträd 
uppterrasserad med en låg naturstensmur utgör 
kyrkans vackra, fria läge. Hög uppbyggnad med 
röda fasadtegelmurar och flacka takfall. Kyrk
klockorna hängda i ett utkragat konsolarrange
mang i nordöstra hörnet. Utbyggnad mot söder 
med vapenhus medelst trappa förbundet med 
souterrängentré i västra gaveln. Interiören med 
fasadtegelväggar och okonventionell ljusföring. 
Fasta bänkkvarter på golv av sintrade plattor.

Foto Albin Dahlström 1989
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1 Hallstahammar 1955
2 Hubbo 1977
3 Kolsva 1939
4 Ramnäs 1937
5 Rytterne 1925
6 Skinnskatteberg 1942
7 Västerås Badelunda 1971
8 Västerås Lundby 1966
9 Västerås Lundby 1974

10 Västerås Skerike 1972
11 Västerås Skerike 1973
12 Västerås Skerike 1983
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HALLST AHAMMAR 1955 S LARS KYRKAU(Vs)

Långskeppet har tegelmurar med markerade för- 
styvningspelare i långfasadema. Plåttäckt sadel
tak med brant resning. Fristående klockstapel 
med öppen träkonstruktion. Traditionellt kyr
korum med fasta bänkkvarter. Golv av mönster
lagt tegel. Separat kor med särskilt takfönster 
och förhöjd golvnivå. Altare mot fondväggen. 
Utbyggd sakristia.

Foto Albin Dahlström 1989

HUBBO 1977 U(Vs)

Jan Dahlstedt

Foto Albin Dahlström 1989

Nils Olof Tollbom HÖKÄSENS KYRKA

Församlingshus med litet kyrkorum som avskilj- 
bar del av större samlingssal. En våning med väg
gar av stående faluröd panel och långa fönster
band. Dolda, invändiga takfall. Genom det avse
värda husdjupet har de inre utrymmena brist på 
dagsljus, överhöjd del med takljusspalt mot al- 
tarväggen längs vilken löper en planteringsyta 
med prydnadsväxter. Denna rymmer även altaret 
och har ett golvfönster över ytterhörnet. Altar- 
gobeläng formad av Britta Carlsson.
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HUBBO 1977 forts
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KOLSVA 1939 U(Vs)

KYRKORUM !

Foto Albin Dahlström 1989

RAMNÄS 1937 U(Vs)

Kyrkan ligger vid en äldre kyrkogård där klock
stapeln restes 1925 med klocka ritad av prins 
Eugen och gjuten vid Påvens Klockgjuteri i Rom. 
Stapeln flyttad till nuvarande läget när kyrkan 
byggdes i den branta skogsslänten. Koret är av
skilt i norr. Mot väster är ett gravkor för släkten

Hampus Bergman KOLSVA KYRKA

Belägen i lummig parknatur. Brant, valmad tak
resning med skiffertäckning. Faluröda väggar av 
stående träpanel, öppen klockstapel av trä. 
Centralt entréutrymme med salen och kyrko
rummet på ömse sidor. Kyrkorummet med hög- 
välvt, spetsbågigt tak av langsgående granpanel. 
Koret endast avskilt genom något överhöjd 
golvnivå. Läktare och fasta bänkkvarter.

Herman Lagercrantz VIRSBO KYRKA

Lagerkrantz utbyggt. Kyrkan har tegelklädda sa
deltak, murade och putsade väggar. Gavelfält av 
stående träpanel. Kyrkorummet har tak med 
grova bjälkar, gråputsade väggar och fasta bänk
kvarter. Triumfkrucifixet och altartavlan i 1600- 
talsbarock är hemförda från Tyskland.
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RYTTERNE 1925 U(Vs) TIDÖ SLOTTSKAPELL

Kapellet är inrett i några kryssvalvslagna mm med 
ingång från den slutna borggården. Inredningen 
sammanställd av gamla inventarier. Altartavlan 
har tydlig barockkaraktär. Golvet är tegellagt, väg
gar och tak vitputsade utan dekor. Fönster i båda 
långväggarna. Små, fasta bänkkvarter.

X /'

v.y
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SKINNSKATTEBERG 1942 U(Vs) Henry Carlsson RIDDARHYTTANS KAPELL

Kyrkan utgör en vitmålad träbyggnad med stå
ende träpanel. Sadeltak med flacka fall. Fasa
derna har en funktionalistisk karaktär med föns
terband. Några fönster är runda. Entrén har 
dock ett skärmtak med runda pelare i klassicis
tisk stil. Entréhallen betjänar, förutom kyrk
salen, även bibliotek och klubbrum. Kyrksalen 
har väggar av stående granpanel. Bänkkvarter 
av lösa, kopplade karmstolar. Det separat av
satta koret kan helt avskärmas med hjälp av 
skjutdörrar.

BIBLIOTEK

SAKR'

t

VÄSTERÅS BADELUNDA 1971 U(Vs) Nils Tesch TOMASKYRKAN

Anläggningen belägen på plan mark inom bo
stadsområde. Kyrkorummet är friliggande på en 
gård som bildas av två flankerande envånings
byggnader med kompletterande lokaler och en 
låg mur i öster. Röda fasadtegelmurar med trä
luckor på klocktornet över vapenhuset. Flacka 
takfall. Det separat avskilda koret har ett kvad
ratiskt enlufts fönster i sydväggen och en låg

ljusspalt mot tak längs hela bredden. Altartavla 
i fem delar av Karl Kylberg. N aturfärgat trätak 
av granpanel i hela kyrkorummet. Putsade väg
gar. Golv av kalksten. Bänkkvarter av lösa sto
lar. Sakristian belägen norr om vapenhuset.

Foto Albin Dahlström 1989 Foto Albin Dahlström 1989
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VÄSTERÅS BADELUNDA 1971 forts
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Västerås lundby 1966 U(Vs) Gösta Ekroth MIKAELIKYRKAN

Foto Albin Dahlström 1989
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VÄSTERÅS LUNDBY 1966 forts

r n 
%, Jt

BIBLIOTEK

FÖRHALL SAMLINGSRUM

Kyrkan har ett öppet läge i parkmark. Den är 
treskeppig med murar av ljusgrå kalksandsten 
och ljusa fogar. Takfallen är flacka och ensidiga, 
stigande mot koret i mittskeppet och motsatt i 
sidoskeppen. Mot förhallen ansluter en lång
sträckt utbyggnad med samlingssal, bibliotek 
och sakristia. Vid sidoentrén står ett högt, fritt 
klocktorn av vertikala betongpelare. Sidoskep
pen är olika breda och avslutas med cirkulärt

insvängda murar mot koret. Det smalare är även 
kortare och lämnar plats för ett stort fönster 
till golv i koret. .Högt sittande fönster på fond
väggarna i sidoskeppen som har taken nedsväng- 
da bakåt. Takytor av brunfårgad träpanel. Pelare 
och balkar mellan skeppen av obehandlad be
tong. Murarna lika som i exteriören. Slutna 
bänkkvarter på golv av kalksten med överhöjd 
kordel. Tredelad altartavla av Helge Andersson.

VÄSTERÅS LUNDBY 1974 U(Vs) Gustav Rosenberg BÄCKBY KYRKA

I KONFIRMANDSALKYRKORUM

VARDAGSRUM

Den tillbakasatta glasväggen med entrén till för
hallen bildar tillsammans med klockbäraren av 
limmade träbalkar fond i det långsträckta cent
rumtorget. Kyrkan har flacka takfall och väggar 
med stående träpanel. Kyrkorummet har väggar 
med liggande träpanel och trätak på limmade

148



VÄSTERÅS LUNDBY 1974 forts

träbalkar. Bakre delen avskiljbar med skjutvägg 
till konfirmandsal ansluten till vardagsrum med 
öppen spis och dörr från entréhallen. Golv av 
sintrade plattor med överhöjd del som enda mar
kering av koret. Altare mot fondväggen. Altar- 
gobeläng av B Rendahl.

VÄSTERÅS SKERIKE 1972 U(Vs) Helmut Horn RÖNNBY KYRKCENTER

Kyrksalen infogad i en köpcentrumanläggning av 
mörkrött fasadtegel med gångstråken övertäckta 
av skärmtak på höga limträkonsoler. Från gång
banan nås kyrkorummet direkt genom dubbel
porten. Högt sadeltak med bräder på åsar över 
öppna träfackverk. Väggar av kalkstruken fasad- 
murning. Klocktornet vid altarväggens hörn bil
dar även en rumshög fönsterspalt. Golv av sint
rade plattor. Lösa stolar.
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VÄSTERÅS SKERIKE 1973 U(Vs)

Foto Albin Dahlström 1989

Kyrkan utgör komplement till en skola med in- 
vändig förbindelse mellan de båda anläggningar
na och gemensam förplats som även hyser en 
hög klockstapel av vertikala betongpelare. Kyr
korummet uppbyggt i gult fasadtegel med sadel
tak täckt av naturfärgad aluminiumplåt. Omgi-

VÄSTERÅS SKERIKE 1983 U(Vs)

Kyrkan har låga byggnadskroppar lagda i en gles 
dunge av blandskog. Röda fasadtegelmurar och 
flacka sadeltak. Entréhallen har glasvägg mot 
förplatsen. Församlingsrum och bibliotek i 
samma plan. Trappa till souterränglokaler mot 
söder. Kyrkorummet har en rumsbred korabsid

Peter Hoffman GIDEONSBERGSKYRKAN

KYRKORUM

FÖRSAMLINGSRUMBIBLIOTEK

vande, lägre lokaler täckta med takpannor av be
tong. Rymlig foaje med separat ingång till sido- 
skepp kallat Lilla Salen. Interiören med fasad- 
tegelväggar. Koret har en hög absid med tre ra
der stolar som sittplatser för kören bakom det 
framskjutna altaret.

Peter Hoffman ÖNSTA KYRKA

FOAJE KYRKSAL

LILLA SALEN

friställd med glasväggar. Golv av kalksten. Kor
delen utan förhöjning. Ett sammanhållet bänk
kvarter med rader av tyristorreglerade, elektriska 
golvkandelabrar vid sidogångarna. Väggar av 
samma röda fasadtegel som utvändigt. Mittför 
södra sidogången ett korsformigt fönster med ut
blick mot förplatsen i väster.
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GIDEONSBERGSKYRKAN. Kyrkorummet. Foto Lennart Illerstad 1988.
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2 Bj ursås 1970
3 By 1958
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ASPE BODA 1962 ASPEBODA KYRKAW (Dr)

KYRKORUM

Foto Dalademokraten 1982

Ersätter nedbrunnen kyrka. Den gamla klock
stapeln av trä kvarstår. Kyrkan har rektangulär 
form utan markerad kordel. östväggen något 
snedställd. Lågt fönsterband runt hela takfoten. 
Det branta och valmade plåttaket med sin höga 
takryttare i mitten bärs av kraftiga betongpelare 
i hörnen. Ytterväggarna är murade med rött fa- 
sadtegel. Det utbyggda vapenhuset med sydent- 
rén mot kyrkbacken är uppfört av liggtimmer. 
Dessutom finns separat utbyggnad med sakristia 
och vapenhus vid västentrén. Mot västväggen i 
kyrkorummet ett högt podium för kör och orgel 
med trappa till läktare över entréutrymmet i 
sydvästhömet. Mot norr dessutom en »gapskulle» 
för kör ovanpå separat utbyggnad. Kyrkorum
mets tak är bevarat från den nedbrunna 1600- 
talskyrkan genom att det då tillfälligt var ned
taget för restaurering. Altartavlan är skuren i trä 
av Ivar Lindekranz.

Rolf Bergh

Foto Albin Dahlström 1989

BJURSÄS 1970 W (Dr) Lars Ridderstedt SÄGMYRA KYRKA

SAKRISTIA

KYRKORUM

separat ingång. Äldre, friliggande klockstapel 
med faluröd träpanelklädsel och etemitfjälls- 
täckta takfall. Kyrkorummets väggytor har stå
ende granpanel. Fasta bänkkvarter.

Brunfärgad liggtimmerbyggnad med högrest,plåt- 
täckt sadeltak. Entréer från söder till kyrka och 
tillbyggt församlingshus. Utbyggd sakristia med
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BJURSÄS 1970 forts

Foto Dalademokraten 1984

Foto Albin Dahlström 1989

BY 1958 W (Dr)

Högt läge i en västersluttning. Kalkslammade 
murväggar och brant, skiffertäckt sadeltak. Ut
byggd sakristia på norra långsidan. Strävpelare av 
betong i långväggarna har medgett den fria rums- 
volymen till taknoeken utan tvärgående drag
band. Stort korfönster med kupa i takfallet mot 
söder. Interiören med röda fasadtegelväggar. Trä
panel i tak på synliga takstolar och åsar av trä. 
Fasta bänkkvarter på golv av kalksten. Orgelläk
tare över entrén i väster.

Murad och vitputsad kyrka med brant sadeltak 
täckt med svart skiffer liksom tornspirans kraf
tigt svängda former. Huvudentré med vapenhus 
och rymlig förplats mot söder. Ingång även från 
väster med trappa till orgelläktare. Koret tradi
tionellt förhöjt. Avgränsat med murad triumf-

ENVIKEN 1957 W (Dr)

Carl-Olof Deure 11 HORNDALS KYRKA

Sven Ahlbom ENVIKENS KYRKA

båge och hängande träkrucifix. Tornet placerat 
på norrsidan med egen entré och trappa till över
liggande tornrum med spetsbågig balkongöpp
ning mot långhuset. Taket buret av synliga, gro
va bjälkar. Fasta bänkkvarter. Altarskåpet utfört 
av Nils Aron Berge.
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ENVIKEN 1957 forts
Foto Dalademokraten 1982

FALU KRISTINE 1962 W(Dr)

Anläggningen består av tre byggnadskroppar med 
etemitfjällsbelagda sadeltak. Kyrkorummet har 
betydligt brantare takfall burna av limträbågar. 
Hela mellanväggen till församlingsrummet är öpp
ningsbar. Ovanför öppningen ett triangelformat 
gavelfönster vilket tillsammans med den ringa 
längden ger den överhöjda delen en karaktär av se
parat kor i det sammanslagna rummet trots att 
det hyser predikstolen och fungerar även enskilt. 
Den högre delen markeras med fasadtegel i exte
riören. Det gäller även altarväggen. Fristående, 
öppen klockstapel på runda trästolpar.

Birger Enstedt S ÖRJANS KAPELL
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FOLKÄRNA 1924 KR YLBO KYRKAW (Dr)

FÖRSAMLINGSRUM

Ligger intill trädbevuxen gata i stationssamhället. 
Murad och putsad med taktegel på branta takfall. 
Forsamlingsdelen i två våningar vänder gaveln 
med kyrkoentrén mot gatan. Förrum med skilda 
dörrar till församlingsrum och kyrkorum. Kyrko
rummet med vitputsade väggar och överhöjt trä
paneltak i bågform tack vare läget i envånings vin
kelbyggnad. Fasta bänkkvarter. Den tredelade al
tartavlan utförd av Gunnar Torhamn.

GRÄNGESBERG 1974 W (Dr)

FORSAMLINGSSAL
SAKRISTIA

Låg, rektangulär byggnad murad i brunt fasadte- 
gel. Församlingsutrymmen samlade runt kyrko
rummet. Detta har avsevärt högre uppbyggnad 
med fasadmurar och en krönande takkonstruk
tion i form av ett liggande, plåtklätt kors med 
överljuskupoler i mitten. Huvudentré från »kyrk
backen» i väster. Innanför ett långsträckt »kyrk-

Martin Westerberg

Janne Feldt GRÄNGESBERGS KYRKA

torg» med kapprum. Därifrån går altargången 
mot korväggen i norr med sina rumshöga släp- 
ljusfönster i öster och väster. Kyrkorummet är 
exakt kvadratiskt med en stor öppning i östväg
gens främre del mot den sidolagda församlings
salen som har en separat entré i söder med trap
pa till souterränglokaler.
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GRÄNGESBERGS KYRKA. Foto Lennart Illerstad 1989



VIKMANSHYTTANS KYRKA. Norrfasaden. Foto Lennart Illerstad 1985.
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HEDEMORA 1966 W (Dr)

SAKRISTIA

FORSAMLINGSRUH

Jean Allpere VIKMANSHYTTANS KYRKA

ISt iå.

j ,
™ ' ftr i--wam+sm» *■ a - — Ił *

Kyrkorummet murat i slammat tegel till domine
rande höjd med cirkulär absid och utbyggd sak
ristia. Anslutna församlingsrum lågt byggda i trä. 
Ovanför sakristian ett stort nordfönster till tak i 
kordelen. Interiören i gulbrunt fasadtegel med 
rött tegelgolv och bänkkvarter i naturfur. Kor
podium, altare, predikstol och dopfunt murat i 
grönskimrande slaggsten från bygdens masugns-

drift. Kyrkporten sitter i sydöstra hörnet omedel
bart intill en öppen förhall till församlingsrum
met, vars norrvägg har högtsittande fönster direkt 
under tak och en rad fönsterdörrar mot förplat
sen. Församlingsrummets östgavel är helt öppen 
mot det två steg lägre belägna kyrkorummet. Från 
gatan i norr nås alla utrymmen från en entré med 
kapprum intill sakristian.

HUSBY 1952 W (Dr) Martin Westerberg LÄNGSHYTTANS KYRKA

KYRKORUM

SAKR t

Foto Dalademokraten 1986

Rektangulär, vitputsad byggnad med tegeltäckt 
sadeltak. Ingång med kapprum och trappa till or
gelläktare. Sakristian likaledes vid västgaveln. 
Kyrkorummet med tredelad takvälvning av brun- 
färgad träpanel. Fasta bänkkvarter på parkett
golv. överhöjt kor med målning av Einar Rosen.

Foto Dalademokraten 1986

159



IDRE 1968 W (Dr) Jack Hansson STORSÄTERNS KAPELL

Genuin träkyrka med spånklädsel både på vägg
ytorna och det branta sadeltaket som bärs av 
limträbalkar utdragna till marken. Belägen i en 
barrskogsglänta. Långhuset är treskeppigt med 
bänkkvarteren i det överhöjda mittskeppet. Tak
fotens nivåsprång utgörs av langsgående fönster
band liksom långväggarna. Utbyggd entrédel 
med sakristia. Även koret i separat utbyggnad. 
Altarbrett, rumshögt fönster i östgaveln.

Foto Albin Dahlström 1989 Foto Albin Dahlström 1989

JÄRNA 1935 W (Dr) Magnus Dahlander VANSBRO KYRKA

SENARE TILLBYGGNAD

i
rdł>-A-A-cŁ-( Faluröd träbyggnad med valmat plåttak i hög 

och gles tallskog. Smal takryttare på åsens mitt. 
Entrén i norra långväggen under läktaren i väs
ter. Mittemot en passage till senare byggda för
samlingslokaler. Traditionell interiör med många 
klassicistiska drag. Spetsbågig, valmad takvälv- 
ning av träpanel. Koret ingår i långhuset.

Foto Dalademokraten 1984
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LUDVIKA 1973 W (Dr) Tore Wirke LILLKYRKAN

FÖRSAMLINGSRUM

KYRKORUM

En anläggning på plan mark helt byggd i trä så
när som på kyrkorummets gavelväggar som är 
murade av tegel och slammade. Stående vägg
panel med falu rödfärg. Svarta takpannor av ce-

Foto Dalademokraten 1986

ment. Fristående klockstapel av trä. Kyrkorums- 
interiören med o färgad granpanel. Lösa trästolar 
och altargång i mitten. Till vänster vid den ej av
satta kordelen en öppning mot intilliggande för
samlingsrum.

Foto Dalademokraten 1986

MALUNG 1935 W (Dr) Magnus Dahlander MALUNGS FORS KAPELL

SAKR

Murad och slammad tegelbyggnad med brant, 
valmat och plåttäckt tak. Entré med litet vapen
hus utbyggt mot norr. Rakt framför står den 
murade klockstapeln med en öppen portal som 
stiglucka. Den har en plåtklädd spira med stor, 
klotformig bas. Sakristian är utbyggd från öst
gaveln och i västgaveln bildar salen en motsva
rande utbyggnad. Kyrkorummet har vitputsade 
väggar och synliga, grova bjälkar i taket. Fasta 
bänkkvarter på trägolv.
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MALUNG 1935 forts Foto Evert Mattsson 1986

ORSA 1962 W (Dr) Olof Hambraeus HORNBERGA KAPELL

Foto Dalademokraten 1986

Liten, knuttimrad byggnad med skiffertäckt sa
deltak. Fristående, öppen klockstapel. Interiör

STORA TUNA 1924 W (Dr)

med fasta bänkkvarter och granpanelade vägg
ytor. Läget är öppet på en gräsbevuxen höjd.

Edvard Dahlbäck KVARNSVEDENS KYRKA
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STORA TUNA 1924 forts

KYRKORUM SAL

c=» =====

Vitputsad, låg byggnad med valmat tegeltak. 
Entrén från norr har kapprum med separata 
dörrar till kyrkorum och sal vid västgaveln. Ut
byggnad för bostadsrum med egen ingång mot 
söder. Kyrkorummet med vitputsade väggar. 
Koret är ett med långhuset. Fasta bänkkvarter.

STORA TUNA 1927 W(Dr)

Foto Dalademokraten 1982

Liten, spånklädd, brunfärgad träbyggnad med 
plåtklätt sadeltak. Ursprungligen byggt som Fol
kets Hus av gruvarbetarna 1904. Ombyggt till 
kyrka 1924. Vitmålat entréparti i klassicistisk

STORA TUNA 1936 W (Dr)

Kyrkan utgör en flygel till gamla stadshuset i 
Borlänge. Entrén är markerad med ett uppbyggt 
klocktorn. Putsade, lejongula ytterväggar. Tak 
med flacka, plåttäckta fall. Interiören färgstark

Adolf Andersson IDKERBERGETS KAPELL

stil med skärmtak buret av pelare. Interiören 
med överhöjt tak och väggar av täckskivor måla
de i himmelsblått. Kopplade stolar. Klockstapeln 
byggdes 1952 efter ritningar av arkitekt Martin 
Westerberg.

John Åkerlund HAGAKYRKAN

med o ranga takbjälkar, djupblåa långbänkar och 
vitputsade väggar. Rymlig absid med himlafa- 
rande kristusfigur i mosaik av Simon Gate som 
även utfört korpodium, altare, predikstol och 
dopfunt i brunfloporfyr.
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STORA TUNA 1936 forts

STORA TUNA 1975

FÖRHALL a KYRKORUM

W (Dr) Ivan Frank FINNSÄSENS FÄBODKYRKA

Enklaste tänkbara byggnad med brunfärgad, 
stående träpanel utvändigt. Plåttäckt sadeltak. 
Fristående klockstapel av naturvuxen trädklyka. 
Den lilla klockan rings med dragkläpp. Interiö
ren med stående granpanel och idel o färgade trä
ytor. Lösa stolar.

Foto Dalademokraten 1986

TRANSTRAND 1969 W (Dr) Lars Ridderstedt SÄLENS FJÄLLKYRKA

Foto Kyrkfrämjandet 1976
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TRANSTRAND 1969 forts
Foto Kyrkfrämjandet 1976

Kyrkan är belägen på fjällheden i björkskogs- 
gränsen. Det är en ren knuttimmerskonstruktion 
utan väggklädsel såväl utvändigt som invändigt. 
Högt, valmat sadeltak täckt av smårutig asfalt
papp. Fristående klockstapel med brädtak. Kyr
korummet har plant, överhöjt tak av granpanel 
över hela det rektangulära rummet som rymmer 
såväl kor som läktare. Vapenhus och sakristia i 
separata utbyggnader. Fasta kvarter av långbän
kar.

TRANSTRAND 1975 W(Dr) Roland Hedenström GAMMELSÄTERNS
FJÄLLKYRKA

Ren knuttimmerbyggnad belägen i skogslandet. 
Planen rektangulär med fasade höm på 1700- 
talsmaner. Fasningen går igen i det valmade, 
pappshingeltäckta taket. Ofodrade väggytor 
både ut- och invändigt. Granpanelat innertak 
med yttertakets kontur ända upp i nock och 
dragstag av kätting i takfoten. Koret överhöjt 
och avsatt med indragna väggstycken i bryt- 
ningsvinklama. översta stocken går tvärs över 
rummet och markerar en triumfbåge. I koret 
såväl predikstol som orgel. Vid entrén både 
trappa till läktare och källare. Fasta bänkkvar
ter. Altarbonad av Barbro Strömgren.

Foto Albin Dahlström 1989 Foto Albin Dahlström 1989

VENJAN 1939 W (Dr)

Murad och vitputsad kyrka med svart skiffer på 
det högresta sadeltaket. Fristående, brunpanelad 
klockstapel med kopparhuv. Kor, sakristia och 
vapenhus i separata utbyggnader. Interiören vit
putsad med enkelvälvt tak. Slutna bänkkvarter. 
Orgelläktare i väster. Triumfbågen är cirkulär. 
Kortaket utgörs av ett tegelslaget kryssvalv. Al- 
tarväggen har en fresk av Erik Alm.

Edvard Dahlbäck SIKNÄS KYRKA

KYRKORUM

165



VENJAN 1939 forts

Foto Dalademokraten 1984

ÄLVDALEN 1965 W(Dr)

Kapellet och den fristående klockstapeln har vit
målade väggar med stående träpanel. Flacka, 
plåttäckta takfall. Det lilla kapellrummet är helt 
uppfyllt av fasta långbänkar i ett kvarter så att 
mittgång saknas. Kyrkgången med entré är i stäl
let förlagd till ett sidoskepp. Enkel, vitmålad in
teriör. Altarväggen har klädsel av naturfärgad 
träpanel.

Foto Dalademokraten 1980

Foto Dalademokraten 1984

Ernst Auby NORNAS KAPELL

FÖRHALL

KLOCKSTAPEL

Foto Daladcmokratcn 1980
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SAMMANFATTNING

GOTT SUNDA KYRKA. Västgaveln från gården. Foto Lennart Illerstad 1989.
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Hö GALID SKYRKAN FRÄN ÖSTER

1) 70

2) 29
3) 31 OCH SÅRKÅNY 1966

4) 31

5) 9
6) 17
7) 111

□

Den mansålder som förflutit sedan Första världskriget har in
neburit omfattande förändringar i sättet att utforma en kyr
ka. Det har också varit en period med ett mycket stort antal 
nybyggnader. De ovan redovisade kyrkorna inom Svealands 
sju län, en tredjedel av det totala beståndet i landet, utgör 
ett gott genomsnitt av riksmaterialet. De efterföljande två de
larna för Götaland och Norrland kommer knappast att kunna 
förändra bilden av huvudlinjerna i den moderna kyrkans ut
veckling.

Det tidiga 20-talet har många exempel på den då aktuella 
klassicismen liksom på den redan övers tån dna nationalroman
tiken. Det är också tydligt hur trögt stilskiftningarna sker in
om hela mellankrigstiden även om en påverkan av funktiona
lismen kan skönjas i Västerleds kyrka från 1932. Ren funk- 1) 
tionalism möter 1939 i Hässelby kyrka av Folke Hjortzberg 2) 
Stora, slätputsade, ljusgråa murytor står mot fönsterytor sam
lade till hela glasväggar. Ursprungligen var även det öppna 
klocktornets tegelbåge slätputsad.

Högalidskyrkan, färdig 1924, är med sin tegelbyggnadstradi- 3) 
tion och sina tomformer efterliknande S Maria i Visby ett na- 
tionalromantiskt monument av Ivar Tengbom. Formen har i 
huvudsak bestått från tävlingsförslaget 1911 även om långhu
set då var orienterat med koret mot norr.

Tengboms lilla kyrka i Hallstavik från 1932 är ytterligare ett 4) 
av hans verk i samma anda. Martin Hedmarks kyrka i Boo 
från 1923 är, såväl beträffande det basilikaformade lång- 5) 
skeppet som de många klassicistiska detaljerna, ett uppen
bart stilexempel. Till klassicismen måste även den fas ad tegel- 
murade Essinge kyrka hänföras trots att den blev färdig först 6) 
1959.

Vare sig man föredrar att kalla det nationalromantik, eklek
ticism eller pastisch har det stora flertalet kyrkor från mellan
krigstiden den välkända formen: Tom med kyrkport i väster, 
långhus med fasta bänkkvarter, orgelläktare över ingången 
och predikstol vid triumfbågen framför det rymliga, separata 
korrummet med altaret mot fondväggen.

En värdig representant från 1929 är Blomskogs kyrka i Värm- 7) 
land av Bror Almquist.

Oavsett de skilda, stilhistoriska dragen är det separat avsatta 
koret länge en bestående tradition. Även den funktionalistis
ka Hässelbykyrkan har, sina små mått till trots, ett särskilt 
korrum.

1 AT A
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NYNÄSHAMNS KYRKA. PLAN 1919

1) 137
2) PLAN I ATA
3) LIND 1950
4) 37

5) 156
6) 136
7) 9 och TUULSE 1954
8) ILLERSTAD 1987

ANSGARSKAPELLET. PLAN I ATA

Det finns emellertid förändringar i kyrkorummet som påbör
jas redan långt före funktionalismens genombrott 1930 och 
som inleder en djupgående omdaning av kyrkorummets ge
stalt. Denna oavbrutet pågående förändring är karaktäristisk 
för den moderna kyrkoepoken.

Den lilla nationalroman tiska Hörkens kyrka i Ljusnarsberg i) 
från 1925 med sin väls tuderade liggtimmerkonstruktion har 
en sido lagd kyrksal med öppningsbar mellanvägg mot kyrko
rummet. Av Lars Arborelius’ ritningar framgår att arrange
manget godkänts av Kungl Majt redan 1914. Till salen hör 2) 
även ett litet kapprum.

Lars I Wahlman har en sidolagd sal på sin första skiss till kyr- 3) 
ka i Nynäshamn 1919. Här ingår också en mängd olika ut
rymmen för socialt bruk som i sinom tid blev allmän regel för 
att möta konkurrensen från industrisamhällenas nya frikyr
kor. Salen gavs i Svenska Kyrkan en dubbelroll som rumslänk 
mellan kyrkorum och mindre församlingsrum. Den var i förs
ta hand ägnad allehanda samvaro. Med mellanväggen öppnad 
mot kyrkorummet innebar den också extra sittplatser vid 
större gudstjänsttillfällen.

I nynäshamnskyrkan ändras planeringen 1925. Församlings- 4) 
huset skjuts på framtiden men en särskild sal inryms diskret i 
väster under den rymliga orgelläktaren. Därigenom kunde 
kyrkan ges en odelad gestalt i sitt exponerade läge på toppen 
av den gamla fyrklippan vid hamnen.

Salen som förlängning av långhuset blev ett omtyckt alterna
tiv. Arkitekten Martin Westerberg står för två typiska exem
pel: Kr ylbo kyrka från 1924 och Mullhyttans kapell, färdigt 5) 
1927. 6)

En märklig, utvecklad tillämpning kommer i Wahlmans för
troendeuppdrag som tongivande kyrkoarkitekt. Han får rita 
Ansgarskapellet på Björkö, färdigt 1930. Kyrkbacken är där 7) 
formad till ett extrarum i det fria, en plan terrass med plats 
för långbänkar i reserv omgivna av trädrader och en låg sten
mur som begränsning i väster. Sammanhanget med kyrkorum
met åstadkoms genom att förse mellanväggen med en rad 
höga portar.

Som funktionalismens ledande arkitekt använder Gunnar 
Asplund denna princip på Heliga Korsets kapell, färdigt 1940. 
Ceremonirummet, förbundet med den öppna förhallens stå
platser genom en nedsänkbar glasvägg, ställs i sammanhang 8) 
med det modellerade landskapsrummet utanför.
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ASPLUND 1931, 203

RAPPE 1962, 104

RAPPE 1962, 97

SCHWARTZ 1938

RAPPE 1962, 67

RAPPE 1962 BILD 2 o 3

I sin installationsföreläsning 1931 som arkitekturprofessor 
vid KTH utvecklar Asplund sin syn på samtidens arkitektonis
ka rumsuppfattning. Han talar om utomhusmiljöns rum svär
den, det oändliga rummet, och pekar på en ny medvetenhet 
om rumsbegreppets generalitet som utmärkande för vår tid. 
Hans kapellkrematorium på Skogskyrkogården visar att han 
själv levde som han lärde.

Ute i Europa fanns sedan länge en livaktig debatt om kyrko
rummets form. I Belgien hade en »folkliturgisk rörelse» upp
stått redan omkring 1910 under parollen »Il faudrait demo- 
cratiser la Uturgie». Man önskade komma ifrån den katolska 
kyrkans »via sacra» den långa processionsgången mot ett 
offeraltare som med sitt altarskåp utgjorde slutmålet i det av
stängda koret, ett sanctuarium endast avsett för prästerna. 
Den gällande liturgien hade blivit otidsenlig.

Den liturgiska rörelsen, säger Rappe, önskade återföra altaret 
till rollen av nattvardsbord väl friställt från korväggen och 
tillgängligt för församlingen. Man sökte sig tillbaka till forn- 
kyrkans form där prästen stod bakom altaret »versus popu- 
lum» med församlingen i en krets framför. Kretsen uttryckte 
de medagerandes självklara likställdhet - principen benämndes 
CIRCUMSTANTES.

Circumstantesprincipen fick till påföljd att koret borde uppgå 
i kyrkorummets helhet, vilket överensstämmer med den teo
logiska grunduppfattningen om kyrkan som Kristi kropp - 
församlingens gemenskap.

Det avskilda koret gällde även för vår katolska tid. Efter re
formationens Uturgiska revolution borttogs korskranken. Ko
ret gjordes till nattvardssal med knäfall, men altaret behöll sin 
prägel av offeraltare i fonden intill östväggen. De gamla, sepa
rata korrummen fick ett nytt innehåll men kvarstod som 
byggnadstradition.

De nya tankarna om kyrkorummet kom funktionalismen väl 
till pass. Gudstjänst funktionen - Uturgien och dess förhållan
de till andaktsrummet diskuterades 1919 av den tyske arki
tekten Otto Bartning i hans bok »Vom neuen Kirchenbau» 
enligt vilken kyrkorummets Uturgiska och arkitektoniska 
»spänning» skulle harmoniera. Ett av ursprungs ver ken är ar
kitekten Rudolf Schwartz’ Fronleichnam i Aachen från 
1930. Med sin asketiska, vitputsade interiör, sitt friställda al
tare och sitt vitputsade, kubistiska yttre blev den en förebild.

De europeiska strömningarna ledde till en Ukvärdig katolsk
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JOHANNEBERGSKYRKAN
PLAN I ARKITEKTURMUSEETS ARKIV

1) AHLIN 1985, 154

2) AHLIN 1985, 114
3) RASMUSSEN 1959, 114

b = b : (a+ b)

och protestantisk liturgireform fastställd i vatikankonciliet 
1963 och genom den lutherska agendan 1964. Circumstan- 
tes blev den gemensamma nämnaren.

Arkitekten Sigurd Lewerentz deltog 1933 med ett radikalt 
kyrkoprojekt i tävlingen om ny kyrka i Johanneberg, Göte- 1) 
borg. Förslaget hade en kvadratisk plan med altargången dia
gonalt dragen men med traditionell riktning mot öster. Det 
förblev endast projekt men en välgjord modell visar predik
stolens placering bakom det framdragna altaret under en hög, 
framåtböjd, akustisk skärm. Ett långt fönsterband till tak lö
per över det rundade hörnet bakom.

Tre entreer med förrum är fördelade i låga sidobyggnader. 
Hela uppläggningen tillmötesgår circumstantesideologien med 
den kretsformade bänkuppställningen och prästens plats ba
kom altaret.

Lewerentz’ tidigare byggda Uppståndelsekapell på Skogskyr- 2) 
kogården, färdigt 1925, har sitt särskilda intresse. Ett kyrko
rum avsett för jordfästningar och med en hel, enkel gestalt i 
en renodlat klassicistisk form. Rummet framstår som på
fallande högt och relativt smalt. Måtten visar sig ha ett allde
les bestämt sammanhang.

En cirkelpassarkonstruktion på långfasaden enligt konstens 
alla regler visar att rumshöjden motsvarar det »Gyllene Snit
tet» på rum slängden. Det gyllene villkoret innebär att den 
längre delen (b), här rumshöjden, är medelproportional till 
rumslängden, hela sträckan (a+b), och den mindre delen (a) 
som motsvaras av rumsbredden enligt tvärsektionen. Lewe
rentz har använt den klassiska, harmoniska treklangen för att 
ge rummet vackra proportioner.

Funktionalisten Paul Jeanneret, Le Corbusier, tog fasta på 3) 
Gyllene Snittet som grund för en asymmetrisk proportione
ring. Talserien kunde även brukas för en genomgående, skal- 
enlig dimensionering efter människans mått. Hams 183 cm 
höga modulfigur, Le Modulor, delas av naveln i Gyllene Snit
tet 113 cm över golvet. Naveln är också centrum för den om
skrivna cirkeln i Leonardo da Vincis renässansfigur. Le Modu
lor når periferien med sin uppsträckta arm.

Mästarens stora bostadshus i Marseille är helt proportionerat 
efter Le Modulor, säger han själv. En av hans mest berömda 
byggnader är kyrkan i Ronchamps. Den är en uppvisning i 
vad modern teknik och betonggjutningsmetod kan åstad
komma. Den ovanligt fritt formade uppbyggnaden på kullens
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RONCHAMPS

1) 40
2) 105
3) 115
4) 17
5) 87
6) 89

LE MODULOR

3 5 8 13

topp gör en proportioneringsanalys vansklig. Här finns ingen 
rätvinklighet. Många huvudlinjer är krökta och rumsgestalten 
är oregelbunden och komplicerad. Söker man sig ned i detalj
utformningar kanske Le Modulors måttrelationer kan påvisas.

Råsunda kyrka, byggd 1967, har gyllene snittsproportioner i 1) 
kyrkorummet. Arkitekten Georg Scherman har använt ett 
svävande, ljust, träklätt tak frigjort från de mörkröda väggar
nas jämnhöga fasadtegelmurar med ett sammanhängande 
fönsterband runtom. Om rumshöjden mäts till muravjäm- 
ningen stämmer relationen till längden och bredden som är 
medelproportional till skillnad från Uppståndelsekapellet där 
medelproportionalen utgörs av höjden.

På 1950-talet ökade nybyggnadstakten. I Oxelösund tillkom
mer S Botvid 1957. Arkitekten Rolf Bergh har använt den 2) 
monumentala centralkyrkoformen som inte är lämpad för an
slutning av kyrksal. "Församlingsutrymmena har i stället för
lagts till en separat byggnad. Anmärkningsvärt är att hänsy
nen till en lämpligt belägen förplats i öster har givit en kor
placering i väster.

Skoghalls kyrka på Hammarö, också från 1957, har kyrksal 3) 
med vikdörrs öppning väster om långhuset som är helhetsfor
mat med koret markerat endast genom en högre nivå. Ytter
ligare församlingsrum bygger vidare mot väster i ett, som det 
heter, öppet byggnadssätt.

I Stockholm byggs Essinge kyrka där forsamlingsdelen kom- 4) 
mer först och salen länge tjänstgör som kyrkorum innan an
läggningen så småningom kompletteras med basilikan och den 
fristående kampanilen. De skilda byggnadsvolymerna är grup
perade kring kyrkbacken som därigenom får ökad rumslighet.

1959 tar arkitekten Peter Celsing steget fullt ut i Almtuna 5) 
och låter långhus och församlingsbyggnad i två våningar bilda 
motstående långsidor i en entrégård sluten mot ena kortsidan 
med en klockbärande tegelmur och öppen med trappa i den 
återstående kortsidan. En annan utformning med en langsgå
ende, öppen gruppering har tidigare förts fram till byggnads
lov men fått vika för det slutnare gårdsförslaget.

Året därpå, likaledes i Uppsala, kommer Eriksbergskyrkan av 6) 
Sten Gumaelius. Här har den nya kyrkformen räckt till att 
skapa en sluten, intern gård helt omgiven av byggnadskrop
par. Gården är dock inte entregård som i Almtuna utan por
ten sitter på traditionellt sätt i gaveln. Salen har sin öppning 
mot koret. Tack vare att detta inte är avsatt ens med nivå-

172



ALMUINA. OMARBETAT FÖRSLAG 

PLANER I ATA

i

—n
r-,---- P

‘ 1 r

r~
roji
rnn: i

d i
uhmi ....

skillnad blir sammanhanget med kyrkorummet bra. Altaret är 
framdraget från korväggen. Möjlighet finns för prästen att vid 
altaret officiera vänd mot församlingen.

Samma år, 1959, invigs i Stockholm ett mindre kyrkorum i 1) 
Oscars församling. Peter Celsing använder här ena långväggen 
som altarvägg med ett väl framdraget bordsaltare. På var sin 
sida finns predikstol och orgel. Den motstående ytterväggen 
är helt uppglasad. Koret markeras med avsevärt större höjd i 
en kvadratisk del av taket, öppningen stöds av två pelare i 
rummet. Vid den ena står dopfunten. Detta okonventionella 
kyrkorum frigör sig helt från gängse möbleringsprinciper sam
tidigt som det möjliggör gudstjänst enligt den aktuella cir- 
cumstantesformen. Celsing förberedde sig här för större upp
gifter, närmast S Tomas i Vällingby som stod färdigt 1960.

Ytterligare två bemärkta stockholmskyrkor invigdes det året. 
Sigurd Lewerentz’ Markuskyrka i Björkhagen och Söderleds- 
kyrkan av Hans Borgström och Bengt Lindroos. De är alla tre 
intressanta exempel på den nya kyrkan med dess stora lokal
program. Funktionalismens vita putsmurar har fått vika för 
frostbeständig fasadtegelmuming. Också interiörerna har kär
va fasadtegelytor med inslag av trä och betong i sin naturliga 
färg. Även det för funktionalismen typiska, öppna byggnads
sättet i volymgrupperingen med mot omgivningen uppglasade 
rum har här snarast förbytts i sin motsats.

1) 87
2) 67
3) 44
4) 20

Sålunda har Celsing i Vällingby med alla medel lyckats skapa 2) 
ett helt avskilt kyrkorum. Ingen församlingssal öppnar sig 
mot dess kor där det långa bordsaltaret på fornkristet vis står 
mellan koret och församlingen. De stora fönstren tar sitt ljus 
från den totalt slutna gården. Med stöd i en förändrad liturgi 
har han även kommit ifrån den raka processionsgången mel
lan förplats och altare. Han uteslöt därigenom den direkta 
kontakten med det kommersiella torget. Resultatet är ett o- 
konventionellt, stilla rum med en harmonisk asymmetri.

Detsamma gäller för Lewerentz’ Markuskyrka men här tjänar 3) 
asymmetrien en måttfull kontakt med förplatsens avskär
mande björkskog genom den direkta portöppningen till al
targången intill sydväggen med dess korfönster från golvni
vån.

Söder le dskyrkan har ett fritt läge fjärran från församlingens 4) 
köpcentrum i Farsta. Ett medvetet ställningstagande av de an
svariga till förmån för en avskild miljö. Församlingsrummen 
bygger kring kullen med kyrkan på krönet. Kyrkbacken bil
dar en öppen gård. Själva kyrkobyggnaden utgör ett sinnrikt
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117

146

71

rumssammanhang med kyrksal och kyrkorum vid en helt slu
ten entrégård och dessutom ytterligare en meditativ gård in
till sakristian. En konsekvent inåtvänd miljö, där endast kyrk
salens foajé öppnar sig utåt med sin glasvägg men då mot den 
kringbyggda kyrkbacken.

Det är inte för mycket sagt att dessa tre kyrkor bildade ett 
stilideal för den intensiva kyrkobyggnadsperiod som följde.

Söderledskyrkan ger uttryck åt den sociala sidans stora andel 
av den moderna kyrkan där själva kyrkorummet tenderar att 
bli anläggningens mindre del som trots vällovliga försök har 
svårt att hävda sig som den suveräna gestalt den tidigare varit 
i samhällsbyggnadstraditionen.

Detta kan få ett påtagligt uttryck även i det blygsammaste 
sammanhang. Råtorps kyrka i Karlstad, från 1966, är inredd 
i en gammal lada. Det separat avsatta koret kan avskärmas 
med en vikvägg liksom orgelläktaren ovanför entrédelen med 
sitt kapprum och kök. Kyrkorummet skiftar enkelt karaktär 
från sakralt till profant.

Redan Riddarhyttans kapell i Västmanland från 1942 har ett 
snarlikt arrangemang med ett grunt, separat korrum som kan 
döljas bakom skjutdörrar. Gudstjänstfunktionen upptar en 
minimal del av det som snarast är ett församlingshus.

En centralkyrka lämpar sig inte för anslutning av församlings
sal men den inbjuder till altarplacering i mitten med sin liksi- 
diga korsplan. Den ger också möjlighet till entréer i alla fyra 
väderstreck. Circumstantes är dess naturliga liturgiform. Så 
fungerar S Birgitta ritad av Rolf Bergh 1962. Bakom altaret i 
den östra korsarmen finns särskilda bänkar i en försänkt del.

S BIRGITTA. PERSPEKTIV I AT A

4) «k*4»*u* łun*tuKA7$ .cvtKt&nrw . st»*

Spårvagnshållplats och bilväg finns öster om kyrkan men kra
vet på en gammaldags processionsentré från väster har fått 
dominera. Samma arkitekt som i oxelösundskyrkan S Botvid 
kunde utnyttja centralkyrkans entrémöjligheter med hänsyn 
till läget får i Nockeby acceptera en traditionell västportal 
trots att den hamnar på kyrkans baksida. Hans perspektiv vi
sar på ett alternativ med rättvänd entré i öster.

Det kvadratiska kyrkorummet med diagonal altargång använ
des ofta som planform när circumstantesprincipen blev all
män. Altaret kom helt fritt i sitt höm med god plats bakom. 
Det var inte längre bundet till väggen som tidigare. Tungelsta 
kyrka från 1973 av Rolf Bergh är en tidig tillämpning. Den 
har ytterligare ett okonventionellt drag i sitt särskilda dop-
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68 kapell format till en generöst uppglasad kupolbyggnad i fon
den på den långa entréhallen där den utgör pendang till alta
ret i diagonalens förlängning.

84 Gottsunda kyrka av Carl Nyrén innebär en ny syntes av de
gängse rumssammanhangens relationer. I grunden en anpass
ning till ett gångtorg i köpcentrum kombinerar den huvud
entrén från gångtorget öster om kyrkan med ett traditionellt 
orienterat kor. Framför portarna till kyrkorummet ligger en 
invändig förplats, en förhall öppen mot den interna gården 
kring vilken församlingsrummen är grupperade. Västväggen 
kan öppnas nästan helt med en rad av extrahöga portöpp
ningar. De är närmast till för att ge god kontakt med kyrko
rummet från reservstolar placerade i förhallen men öppnar 
samtidigt det sakrala rummet mot den inre församlingshus
miljön. Denna form av flexibilitet har bildat skola med för
hallen benämnd »kyrktorg».

Circumstantesmotivet har på senare tid blivit alltmer upp
skattat. Det har gett kvadratiska eller breda kyrkorum väl

26 lämpade för god avskildhet som i Flemingsbergs kyrka. När
gamla långhuskyrkor skall moderniseras för den nya liturgien 
blir den långsmala rumsformen ett svårt dilemma.

Olämplig för det väl avskilda, intima kyrkorummet är givetvis 
också den flexibelt anslutna extrasalen. Den arbetar emot cir- 
cumstantesformen genom att öka rumsmåtten och löser upp 
det kyrkorum som den nya liturgien strävar att koncentrera. 
Den är även ödesdiger för den slutna avskildhet som har visat 
sig vara en eftersträvansvärd kvalitet.

Förhallen med extraplatser är en utveckling av den princip 
som gav Ansgarskapellet dess form och långbänksmöblerade 
förplats i det fria. Heliga Korsets kapell har en öppen pelar
hall för ståplatser och i Gottsunda blir förhallen en inbyggd, 
varm foajé som kan möbleras med extra stolar. Den öpp
ningsbara västväggen, gemensam i alla tre fallen, ger dock 
fortfarande en karaktär av det som Asplund benämnde rums- 
upplösning även om den har inskränkts till ett rumssamman- 
hang INOM anläggningen.

»Kyrktorget» har under 80-talet även blivit en ny möblerad 
del i väster också i gamla ärevördiga långskeppskyrkor. I vissa 
fall har man därtill inarrangerat circumstantesprincipen ge
nom uppställning av altaret fristående i öster och byte av bän
kar mot lösa stolar.

»Kyrktorget» med sitt ursprung som en möblerad del av den
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traditionella kyrkbacken framför västgaveln har alltså efter 
sin utveckling som förplats i olika uppenbarelseformer blivit 
etablerad i själva långskeppet för att anpassa dess form till 
den nya liturgien. Efter att ha tjänat en önskvärd, utvändig 
förlängning används det nu även för en påtvingad, invändig 
förkortning av våra gamla kyrkorum.

38 I Valstakyrkan norr om Stockholm har arkitekten Nils Tesch
i det höga, överljusförsedda och rymliga koret placerat en 
stor dopbassäng mitt framför altaret. Den är normalt täckt av 
ett öppningsbart golv utom exempelvis vid baptisternas dop
ceremoni. Kyrkan ligger i anslutning till ett kulturcentrum 
med bibliotek och skola m m. Kyrkans kampanii står på den 
kringbyggda torgplatsen, som har en angenäm, mänsklig skala 
genom envåningsbyggnader.

26 Flemingsbergs kyrka i Huddinge har däremot nackdelen av
ett läge i en störande centrumbebyggelse. Det är åter ett 
kvadratiskt kyrkorum med diagonal altargång. Den stora höj
den ger en kubisk rymd. Ljusföringen sker i huvudsak med 
hjälp av ett högt fönsterband under tak över entréhömet. 
Ljuset faller över det motsatta altarhörnet och den ljusa, svä
vande träreliefen. Den enkla rumsformen har här en påfallan
de framgång trots den kärva, modernistiska torftigheten. Lik
som i S Tomas är entrédörren avskärmad innanför en rymlig 
förhall som bildar övergång från den profana torgmiljön utan
för. Det slutna kyrkorummet har vunnit på denna extra dis
tans till den omgivande, kraftigt exploaterade höghusmiljön.

23 Avskärmning kan göras på annat sätt. Vilunda kyrka norr om
Stockholm ligger vägg i vägg med köpcentrum. Arkitekten 
Hakon Ahlberg har därför försett sitt slutna,, överljusbelysta 
kyrkorum med en helt kringbyggd entrégård med hjälp av 
församlingshus och murar. Ett vårdträd står i den mönstrade, 
stensatta gårdsytan.

Vilundakyrkans gård har större avskildhet än den traditionel
la, svenska kyrkbacken även om denna egentligen fyller sam-

RAPPE 1962, 185 ma behov av förrum till kyrkan. Enligt Rappe hade redan
fornkyrkan i sin antika miljö en förgård eller atrium. Under 
medeltiden fortlevde denna tradition. Förgården kallades då 
paradiset eftersom det innanförliggande kyrkorummet före
trädde himmelriket, under gotiken avskärmat från yttervärl
den av skimrande färgglasfönster.

Den helt inbyggda förplatsen får användning under beteck-
34 ningen »kyrkbacke» som Jerk Altons Kallhälls kyrka visar

1976. Den utgör en föregångare till »kyrktorget».

176



Den till kyrkorummet anslutna, flexibla salen blir alltmer o- 
hanterlig i samband med cirkumstantes. Principen med en 
intim församlingskrets gynnas inte av att rummet ibland 
bringas att flyta isär i olika riktningar.

Den nya strävan till ett kyrkorum med odelad helhet gör läk
taren oönskad liksom de separata korrummen med sitt ur
sprung som katolska sanktuarier.

östväggen har förlorat sin särställning som fond med plats 
för bildutsmyckning. Sidoordnade sittplatskvarter och slutna 
sidoväggar har gett extra ytor lämpade för dekoration. Det 
fristående altaret inbjuder till frisvävande utsmyckning och 
belysning över sin återvunna form av nattvardsbord. Orgeln 
har kommit i den sittande församlingens åsyn.

Den nya liturgien har som sig bör gett upphov till en ny form 
för våra kyrkorum. Den direkt anslutna kyrksalen finns bara 
delvis kvar i rollen som »kyrktorg» vars kommande öden blir 
intressant att följa.
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KYRKONA M NSREGISTER

ADOLFSBERGS KYRKA 141 ÖREBRO NIKOLAI 1970 T
Nä Örebro kn Str

ADVENTSKYRKAN 132 BO 1933 T
Nä Hallsbergs kn Str

ADVENTSKYRKAN 133 HALLSBERG 1944 T
Nä Hallsbergs kn Str

AKALLA KYRKA 52 SPÅNGA 1976 AB
Up Stockholms kn Sto

ALLA HELGONS KYRKA 76 ÖSTERTÄLJE 1962 AB
Sö Södertälje kn Str

ALMTUNAKYRKAN 87 UPPSALA DOMKYRKO 1959 C
Up Uppsala kn Upp

S ANNA KYRKA 140 RAMSBERG 1972 T
Vs Lindesbergs kn Väs

ANSGARSKAPELLET 9 ADELSÖ 1930 AB
Up Ekerö kn Sto

S ANSGARS KAPELL 89 UPPSALA H T 1961 C
Up Uppsala kn Upp

S ANSGARS KAPELL 72 VÄSTERLED 1963 AB
Up Stockholms kn Sto

S ANSGARS KAPELL 77 ÖSTERTÄLJE 1964 AB
Sö Södertälje kn Str

S ANSGARS KYRKA 43 SIGTUNA 1961 AB
Up Sigtuna kn Upp

ANSGARSKYRKAN 94 ESKILSTUNA FORS 1962 D
Sö Eskilstuna kn Str

ARNO KYRKA 104 NYKÖPINGS NICOLAI 1969 D
Sö Nyköpings kn Str

ASPEBODA KYRKA 153 ASPEBODA 1962 W
Dr Faluns kn Väs

BERGSHAMRA KYRKA 51 SOLNA 1962 AB
Up Solna kn Sto

S BIRGITTAS KYRKA 71 VÄSTERLED 1962 AB
Up Stockholms kn Sto

BJÖRHÖVDA GÄRDS KYRKA 74 VÄTÖ 1966 AB
Up Norrtälje kn Upp
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BJÖRNEBORGS KYRKA

BLOMSKOGS KYRKA

BODALS KYRKA

BOLLMORADALENS KYRKA

BOO KYRKA

S BOTVIDS KYRKA

BREVIKS KYRKA

BROÄNGSKYRKAN

BÄCKBY KYRKA

DALBY KYRKA

DEN GODE HERDENS KYRKA

EDANE KAPELL

EDSBERGSKYRKAN

EKEBYHOVSKYRKAN

ENVIKENS KYRKA 

S ERIKS KYRKA

eriksbergskyrkan

s ESKILS KYRKA

ESSINGE KYRKA

128 VISNUM 1956 S
Vr Kristinehamns kn Kar

111 BLOMSKOG 1929 S
Vr Årjängs kn Kar

36 LIDINGÖ 1973 AB
Up Lidingö kn Sto

60 TYRESÖ 1973 AB
Sö Tyresö kn Sto

9 BOO 1923 AB
Up Nacka kn Sto

105 OXELÖSUND 1957 D
Sö Oxelösunds kn Str

35 LIDINGÖ 1937 AB
Up Lidingö kn Sto

58 TUMBA 1970 AB
Sö Botkyrka kn Sto

148 VÄSTERÅS LUNDBY 1974 U
Vs Västerås kn Väs

112 DALBY 1928 S
Vr Torsby kn Kar

61 TYRESÖ 1975 AB
Sö Tyresö kn Sto

111 BRUNSKOG 1930 S
Vr Arvika kn Kar

50 SOLLENTUNA 1972 AB
Up Sollentuna kn Sto

16 EKERÖ 1980 AB
Up Ekerö kn Sto

154 ENVIKEN 1957 W
Dr Faluns kn Väs

48 SOLLENTUNA 1930 AB
Up Sollentuna kn Sto

89 UPPSALA H T 1960 C
Up Uppsala kn Upp

74 ÖSTERHANINGE 1937 AB
Sö Haninge kn Sto

17 ESSINGEN 1959 AB
Up Stockholms kn Sto
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FANNA-KYRKAN

FINNSASENS FÄBODKYRKA

FINNÄKERS KAPELL

FLEMINGSBERGS KYRKA

FORSHAGA KYRKA

FRANCISKUSKAPELLET

FREDENS KYRKA

GAMMELSÄTERNS FJÄLLKYRKA 

GIDEONSBERGSKYRKAN

GOTTSUNDA KYRKA

GRANINGE KYRKA

GRÄNGESBERGS KYRKA

GÄSBORNS KYRKA

S GÖRANS KAPELL

S GÖRANS KYRKA

HAGAKYRKAN

HALLSTAVIKS KYRKA

HERRHAGENS KYRKA

HORNBERGA KAPELL

ENKÖPING 1970 C
Up Enköpings kn Upp

STORA TUNA 1975 W
Dr Borlänge kn Väs

FELLINGSBRO 1970 T
Vs Lindesbergs kn Väs

HUDDINGE 1976 AB
Sö Huddinge kn Sto

FORSHAGA 1921 S
Vr F orshaga kn Kar

NYKÖPINGS ÖSTRA 1972 D
Sö Nyköpings kn Str

SUNDBYBERG 1973 AB
Up Sundbybergs kn Sto

TRANSTRAND 1975 W
Dr Malungs kn Väs

VÄSTERÅS SKERIKE 1973 U
Vs Västerås kn Väs

GOTTSUNDA 1980 C
Up Uppsala kn Upp

BOO 1960 AB
Up Nacka kn Sto

GRÄNGESBERG 1974 W
Dr Ludvika kn Väs

GÄSBORN 1947 S
Vr Filipstads kn Kar

VÄSTRA VINGÅKER 1965 D
Sö Vingåkers kn Str

S GÖRAN 1958 AB
Up Stockholms kn Sto

STORA TUNA 1936 W
Dr Borlänge kn Väs

HÄVERÖ 1932 AB
Up Norrtälje kn Upp

KARLSTADS DOMKYRKO 1968 S
Vr Karlstads kn Kar

ORSA 1962 W
Dr Orsa kn Väs

81

164

132

26

113

105

54

165

150

84

10

156

115

108

23

163

31

117

162
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HORNDALS KYRKA

HÄLLABROTTETS KYRKA

HÄLLBY KYRKA

HÄLLEFORSNÄS KYRKA

HÄSSELBY KYRKA

HÄSSELBYSTRANDS KYRKA

HÄGALIDS KYRKA

HÖKÅSENS KYRKA

HÖRKENSKYRKA

IDKERBERGETS KAPELL

S JOHANNES KAPELL 

JORDBRO KYRKA 

JULITA SKANS KAPELL

KALLHÄLLS KYRKA

KILA KYRKA

KISTA KYRKA

KLOSTERS KYRKA

KOLSVA KYRKA

KRONOPARKSKYRKAN

154 BY 1958 W
Dr Avesta kn Väs

136 KUMLA 1973 T
Nä Kumla kn Lin

100 HÄLLBY 1931 D
Sö Eskilstuna kn Str

104 MELLÖSA 1965 D
Sö Flens kn Str

29 HÄSSELBY 1939 AB
Up Stockholms kn Sto

30 HÄSSELBY 1971 AB
Up Stockholms kn Sto

31 HÖGALID 1923 AB
Up Stockholms kn Sto

143 HUBBO 1977 U
Vs Västerås kn Väs

137 LJUSNARSBERG 1925 T
Vs Ljusnarsbergs kn Väs

163 STORA TUNA 1927 W
Dr Borlänge kn Väs

65 VÄRDINGE 1974 AB
Sö Södertälje kn Str

76 ÖSTERHANINGE 1971 AB
Sö Haninge kn Sto

101 JULITA 1932 D
Sö Katrineholms kn Str

34 JÄRFÄLLA 1976 AB
Up Järfälla kn Sto

103 KILA 1963 D
Sö Nyköpings kn Str

53 SPÅNGA 1978 AB
Up Stockholms kn Sto

95 ESKILSTUNA KLOSTER 1929 D
Sö Eskilstuna kn Str

144 KOLSVA 1939 U
Vs Västerås kn Väs

124 NORRSTRAND 1980 S
Vr Karlstads kn Kar
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KROPPKÄRRSKYRKAN 122 NORRSTRAND 1974 S
Vr Karlstads kn Kar

KR YLBO KYRKA 156 FOLKÄRNA 1924 W
Dr Avesta kn Väs

KUMMELBY KYRKA 49 SOLLENTUNA 1957 AB
Up Sollentuna kn Sto

KVARNSVEDENS KYRKA 162 STORA TUNA 1924 W
Dr Borlänge kn Väs

LANDSORTS KAPELL 55 TORÖ 1939 AB
Sö Nynäshamns kn Str

S LARS KYRKA 81 ENKÖPING 1984 C
Up Enköpings kn Upp

S LARS KYRKA 143 HALLSTAHAMMAR 1955 u
Vs Hallstahammars kn Väs

LESJÖFORS KYRKA 125 RAMMEN 1971 s
Vr Filip stads kn Kar

LIDA IDROTTSKYRKA 56 TUMBA 1957 AB
Sö Botkyrka kn Sto

LILLKYRKAN 161 LUDVIKA 1973 W
Dr Ludvika kn Väs

LUNDSBERGS KYRKA 119 LUNGSUND 1930 S
Vr Storfors kn Kar

LÄNGSHYTTANS KYRKA 159 HUSBY 1952 W
Dr Hedemora kn Väs

LÖFTETS KYRKA 51 SOLNA 1961 AB
Up Solna kn Sto

LÖTENS KYRKA 83 GAMLA UPPSALA 1970 C
Up Uppsala kn Upp

MALUNGSFORS KAPELL 161 MALUNG 1935 w
Dr Malungs kn Väs

MARIAKYRKAN 13 DANDERYD 1959 AB
Up Danderyds kn Sto

MARIAKYRKAN 94 ESKILSTUNA FORS 1979 D
Sö Eskilstuna kn Str

MARIEDAMS KAPELL 137 LERBÄCK 1930 T
Nä Askersunds kn Str

MARIEHÄLLSKYRKAN 11 BROMMA 1925 AB
Up Stockholms kn Sto
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MARKUSKYRKAN 44 SKARPNÄCK 1960 AB
Sö Stockholms kn Sto

MARMA KYRKA 91 ÄLVKARLEBY 1927 C
Up Älvkarleby kn Upp

MIKAELIKYRKAN 147 VÄSTERÅS LUNDBY 1966 u
Vs Västerås kn Väs

S MIKAELS KYRKA 138 MIKAEL 1960 T
Nä Örebro kn Str

S MIKAELS KYRKA 138 MIKAEL 1983 T
Nä Örebro kn Str

S MIKAELS KYRKA 73 VÄSTERTÄLJE 1973 AB
Sö Södertälje kn Str

MIKAELSKYRKAN 107 STRÄNGNÄS DOMKYRKO 1974 D
Sö Strängnäs kn Str

MULLHYTTANS KAPELL 136 KVISTBRO 1927 T
Nä Örebro kn Str

MUNKFORS KYRKA 120 MUNKFORS 1920 s
Vr Munkfors kn Kar

MÄLARHÖJDENS KYRKA 27 HÄGERSTEN 1929 AB
Sö Stockholms kn Sto

MÄRSTA KYRKA 27 HUSBY-ÄRLINGHUNDRA 1955 AB
Up Sigtuna kn Upp

NATANAELSKYRKAN 87 TOLFTA 1934 C
Up Tierps kn Upp

NORNAS KAPELL 166 ÄLVDALEN 1965 w
Dr Älvdalens kn Väs

NORRA FINNSKOGA KYRKA 120 N FINNSKOGA 1969 S
Vr Torsby kn Kar

NORRSTRANDS KYRKA 122 NORRSTRAND 1959 S
Vr Karlstads kn Kar

NORSBORGS KYRKA 10 BOTKYRKA 1973 AB
Sö Botkyrka kn Sto

NYNÄSHAMNS KYRKA 37 NYNÄSHAMN 1930 AB
Sö Nynäshamns kn Str

NYSKOGA KYRKA 125 NYSKOGA 1927 S
Vr Torsby kn Kar

NÄRHETENS KYRKA 126 STORA KIL 1979 S
Vr Kils kn Kar
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NÄSBYPARKS KYRKA

NÄVERTORPSKYRKAN

OLAUS PETRI KYRKA

S OLOFS KAPELL

S OLOFS KYRKA

S PAULI KYRKA

S PERS KYRKA

PERSHAGENS KAPELL

S PETRI KYRKA

PETRUSKYRKAN

PÄLSBODA KYRKA

RAMSTA KYRKA

RESARÖ KAPELL

RIDDARHYTTANS KAPELL

RUDBODA KYRKA

RÅSUNDA KYRKA

RÄTORPS KYRKA

RÖNNBY KYRKCENTER

SALABACKE KYRKA

63 TÄBY 1979 AB
Up Täby kn Sto

101 KATRINEHOLM 1966 D
Sö Katrineholms kn Str

40 OSCARS 1959 AB
Up Stockholms kn Sto

135 HARDEMO 1935 T
Nä Kumla kn Str

73 VÄSTERTÄLJE 1966 AB
Sö Södertälje kn Str

98 ESKILSTUNA KLOSTER 1977 D
Sö Eskilstuna kn Str

88 UPPSALA DOMKYRKO 1967 C
Up Uppsala kn Upp

60 TVETA 1936 AB
Sö Södertälje kn Str

96 ESKILSTUNA KLOSTER 1974 D
Sö Eskilstuna kn Str

13 DANDER YD 1962 AB
Up Danderyds kn Sto

140 SKÖLLERSTA 1936 T
Nä Hallsbergs kn Str

86 RAMSTA 1926 C
Up Uppsala kn Upp

78 ÖSTERÅKER 1968 AB
Up Vaxholms kn Sto

146 SKINNSKATTEBERG 1942 U
Vs Skinnskattebergs kn Väs

36 LIDINGÖ 1972 AB
Up Lidingö kn Sto

40 RÅSUNDA 1967 AB
Up Solna kn Sto

117 KARLSTADS DOMKYRKO 1966 S
Vr Karlstads kn Kar

149 VÄSTERÅS SKERIKE 1972 U
Vs Västerås kn Väs

90 VAKSALA 1959 C
Up Uppsala kn Upp
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SANDBÄCKSKYRKAN

SANDHAMNS KAPELL

SEGELTORPS KYRKA

SIKNÄS KYRKA

SKOGHALLS KYRKA

SKÄRHOLMENS KYRKA

SOLBACKSKYRKAN

SPANNARBODA KYRKA

STORA SKÖNDALS KYRKA

STORFORS KYRKA

STORSÄTERNS KAPELL

STORVRETA KAPELL

SUNDBY SJUKHUS KYRKA

SUNNERSTA KYRKA

SAGMYRA KYRKA

SÄBY KYRKA

SÄFFLE KYRKA 

SALENS FJÄLLKYRKA 

SÄTRA KYRKA

102 KATRINEHOLM 1972 D
Sö Katrineholms kn Str

16 DJURÖ 1935 AB
Up Värmdö kn Sto

24 HUDDINGE 1970 AB
Sö Huddinge kn Sto

165 VENJAN 1939 W
Dr Mora kn Väs

115 HAMMARÖ 1957 S
Vr Hammarö kn Kar

47 SKÄRHOLMEN 1976 AB
Sö Stockholms kn Sto

114 GRUMS 1960 S
Vr Grums kn Kar

133 FELLINGSBRO NORRA 1923 T
Vs Lindesbergs kn Väs

20 FARSTA 1929 AB
Sö Stockholms kn Sto

127 STORFORS 1959 S
Vr Storfors kn Kar

160 IDRE 1968 W
Dr Älvdalens kn Väs

91 ÄRENTUNA 1979 C
Up Uppsala kn Upp

107 STRÄNGNÄS DOMKYRKO 1928 D
Sö Strängnäs kn Str

83 GOTTSUNDA 1968 C
Up Uppsala kn Upp

153 BJURSÄS 1970 w
Dr Faluns kn Väs

42 SALEM 1974 AB
Sö Botkyrka kn Str

128 SÄFFLE 1965 S
Vr Säffle kn Kar

164 TRANSTRAND 1969 W
Dr Malungs kn Väs

47 SKÄRHOLMEN 1966 AB
Sö Stockholms kn Sto
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SÄTRA GÄRDS KAPELL

SÄTRA GÄRDS KYRKA

SÖDERLEDSKYRKAN

TIBBLE KYRKA

TIDÖ SLOTTSKAPELL

S TOMAS KYRKA

TOMASKYRKAN

TRÄNGSUNDS KYRKA

TULLINGE KYRKA

TUMBA KYRKA

TUNABERGSKYRKAN

TUNGELSTA KYRKA

UDDEHOLMS KAPELL

UPPENBARELSEKYRKAN

VALLA KYRKA

VALSTAKYRKAN

VANSBRO KYRKA

VANTÖRSKYRKA

VENDELSÖ KYRKA

DANDERYD 1970 AB
Up Danderyds kn Sto

DANDERYD 1984 AB
Up Danderyds kn Sto

FARSTA 1960 AB
Sö Stockholms kn Sto

TÄBY 1976 AB
Up Täby kn Sto

RYTTERNE 1925 U
Vs Västerås kn Väs

VÄLLINGBY 1960 AB
Up Stockholms kn Sto

VÄSTERÅS BADELUNDA 1971 U
Vs Västerås kn Väs

TRÄNGS UND 1954 AB
Sö Huddinge kn Sto

TUMBA 1958 AB
Sö Botkyrka kn Sto

TUMBA 1973 AB
Sö Botkyrka kn Sto

GAMLA UPPSALA 1967 C
Up Uppsala kn Upp

VÄSTERHANINGE 1973 AB
Sö Haninge kn Sto

N RÄDA 1960 S
Vr Hagfors kn Kar

HÄGERSTEN 1961 AB
Sö Stockholms kn Sto

SKÖLDINGE 1962 D
Sö Katrineholms kn Str

ODENSALA 1975 AB
Up Sigtuna kn Upp

JÄRNA 1935 W
Dr Vansbro kn Väs

VANTÖR 1957 AB
Sö Stockholms kn Sto

ÖSTERHANINGE 1967 AB
Sö Haninge kn Sto

15

15

20

62

145

67

146

56

58

59

82

68

121

28

106

38

160

64

75
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VIKMANSHYTTANS KYRKA

VILUNDA KYRKA

VIRSBO KYRKA

VÄRBY GÄRDS KYRKA

VÄRDKASEKYRKAN

VÄRHULTA KAPELL

VÄSTERLEDS KYRKA

VÄSTERSTRANDSKYRKAN

ÄKERSBERGA KAPELL

ÄMOTFORS KYRKA

ÄLVSBACKA KYRKA

ÄNGBYKYRKAN

ÖNSTA KYRKA

S ÖRJANS KAPELL 

ÖSTERLEDSKYRKAN

159 HEDEMORA 1966 W
Dr Hedemora kn Väs

23 HAMMARBY 1975 AB
Up Upplands Väsby kn Sto

144 RAMNÄS 1937 U
V s Surahammars kn Väs

25 HUDDINGE 1975 AB
Sö Huddinge kn Sto

34 JÄRFÄLLA 1970 AB
Up Järfälla kn Sto

108 VÄSTERMO 1950 D
Sö Eskilstuna kn Str

70 VÄSTERLED 1932 AB
Up Stockholms kn Sto

118 KARLSTADS DOMKYRKO 1977 S
Vr Karlstads kn Kar

78 ÖSTERÅKER 1970 AB
Up Vaxholms kn Sto

113 EDA 1961 S
VrEda kn Kar

129 ÄLVSBACKA 1924 S
Vr Karlstads kn Kar

12 BROMMA 1959 AB
Up Stockholms kn Sto

150 VÄSTERÅS SKE RIKE 1983 U
Vs Västerås kn Väs

155 FALU KRISTINE 1962 W
Dr Faluns kn Väs

135 KARLSKOGA 1983 T
Vr Karlskoga kn Kar
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NYA SVENSKA KYRKOR

Föreliggande kyrkoöversikt utgör publicering av en 
inventering företagen inom riksantikvarieämbetets 
byggnadsavdelning. Resultatet skall redovisas i tre de
lar: Svealand, Götaland och Norrland varav det här är 
första delen. Tiden omfattar åren från 1920 fram till 
åttiotalets mitt. Innehållet bygger i första hand på plan
ritningar i översiktlig skala. Varje kyrka har dessutom 
foton både utvändigt och invändigt och en kortfattad, 
beskrivande text för att bl a klargöra omgivningens 
topografiska och bebyggelsehistoriska situation.

Kyrkorna återfinns på kartor över respektive län be
tecknade med församlingens namn och byggnadsåret. I 
ett slutregister med sidohänvisningar är kyrkorna ord
nade efter namn. En sammanfattning klargör den stora 
förändring, både liturgiskt och arkitektoniskt, som kän
netecknar perioden. Det är en förhoppning att, utöver 
en intresserad allmänhet, såväl vetenskapligt inriktade 
konsthistoriker som arkitekter och församlingar inför 
en nybyggnadsuppgift skall finna intressant informati
on och vägledning till lämpliga studieobjekt.
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