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MARI AKYRKAN I VÄXJÖ. Kyrkorummet. Foto: Ronald Andersson 1992.



FÖRORD

Under de senaste årtiondena har det byggts ett 
stort antal nya kyrkor i vårt land. Den livliga 
byggnadsverksamheten är en följd av befolk
ningskoncentrationen till städerna och till
komsten av förorternas stora bostadsområden 
men den sammanhänger också med en ny syn på 
kyrkans roll i det moderna samhället. De nya 
kyrkorna, ofta kombinerade med lokaler för 
olika församlingsaktiviteter, har gestaltats i for
mer som har föga gemensamt med den traditio
nella kyrktypen. De ger uttryck både för vår tids 
arkitektur och en funktionell och liturgisk för
nyelse av kyrkplats och kyrkorum.

En inventering av Svenska kyrkans stora 
bestånd av nyare kyrkor och en överskådlig sam
manställning av materialet har länge känts ange
lägen, särskilt sedan frågan om en översyn av 
reglerna om statens tillsyn över kyrkobyggandet 
blivit aktuell under 1970-talet. I början av 1980- 
talet föreslogs såväl från Riksantikvarieämbetets 
sida som från kyrkligt håll att statens generella 
tillsyn skulle ersättas av en enbart kulturhisto
riskt motiverad tillsyn. Förslagen togs upp och 
utvecklades i kyrkobyggnadsutredningens betän
kande (Ds C 1986:11) Kulturhistorisk tillsyn över 
den kyrkliga miljön samt i regeringens proposi
tion (1987/88:104) Kulturmiljövård. Den 1 janu
ari 1989 trädde lagen (1988:950) om kulturmin
nen m.m. i kraft. Av lagens bestämmelser om 
kyrkliga kulturminnen framgår att kyrkobyggna
der och kyrkotomter som tillkommit före utgång
en av 1939 inte får på något väsentligt sätt 
ändras utan tillstånd av Riksantikvarieämbetet. 
Om Riksantikvarieämbetet beslutar det skall 
bestämmelserna om tillståndsprövning tillämpas 
också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrko
tomt som tillkommit efter detta datum och som 
är märklig genom sitt kulturhistoriska värde.

För Riksantikvarieämbetets urval av skydds- 
värda kyrkor från tiden efter 1939 har den nu 
föreliggande inventeringen varit och kommer att 
vara ett gott underlag. Inventeringen som påbör
jades under senare delen av 1970-talet har omfat
tat nyuppförda kyrkor under perioden 1920-1984. 
Valet av tidsgräns bakåt beror dels på att det ing
alunda 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 kyrkoarkitektur i 
klassicism och funktionalism ger anslaget och 
bakgrunden till den senare utvecklingen på områ
det.

Inventeringen igångsattes av dåvarande byrå
chefen Sven Söderholm. Efter Söderholms bort
gång 1979 kunde arbetet återupptas 1981 och 
har sedan dess bedrivits av arkitekten Eennart 
Illerstad vid Byggnadsavdelningens dokumenta
tionsenhet.

Vid den omfattande insamlingen av material 
har värdefull hjälp lämnats av Svenska kyrkans 
församlingar, 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 byggnadsuppgifter och att den skall 
bidra till ökad uppmärksamhet på de nyare kyr
kornas kulturhistoriska och konstnärliga värde.

Margareta Biörnstad Christina von Arhin
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M ARI AKYRKAN I VÄXJÖ. Exteriör 1991.

6



INLEDNING

Nya svenska kyrkor, del I, Svealand utgavs som 
”RAÄ rapport 1990:2”. Den följs här av del II, 
som omfattar Götaland. Del III som behandlar 
Norrlands kyrkor kommer att avsluta serien.

Kartläggningen av svenska kyrkor tillkomna 
under perioden 1920-84, omfattar endast kyrko
byggnader som tillhör Svenska Kyrkan. 
Begravningskapell och krematorier behandlas 
inte här.

Det stora antalet nya kyrkor (ca 750 st. i hela 
riket) har identifierats med hjälp av utdrag ur 
Kyrkofrämjandets register i Uppsala, som sedan 
byggts på med enkäter och resor i länen. 
Beskrivningarna har kompletterats med fotogra
fering på platsen, utförd av flera olika fotografer. 
I princip har avsikten varit att behandla alla kyr
kor som byggts fram till idag, men av praktiska 
skäl har 1984 fått gälla som främre tidsgräns.

Varje kyrka presenteras i en exteriörbild och en 
interiörbild samt planritning i samma skala för 
alla, för att underlätta jämförelser. Dessutom 
ingår en komprimerad textdel för att komplettera 
bilder och planer med det allra väsentligaste av 
en anläggnings topografiska och arkitektoniska 
förutsättningar.

Kyrkorna är uppdelade efter län och redovisas 
med församlingsnamnet som huvudord, komplet
terat med byggnadsåret. Församlingarna hittar 
man på länskartorna och i bokstavsordning inom 
länsavsnitten. Ett register före huvudtexten har 
en götalandskarta med inlagda länsbokstäver och 
sidoangivelser. Längst bak finns ett register över 
kyrkorna, ordnade efter namn.

Materialet har bildat underlag för Riksantik
varieämbetets arbete med urval av kyrkor, bygg
da efter 1939 års utgång, som skall åtnjuta skydd

enligt 1988 års lag om kulturminnen m.m. (SFS 
1988:950).

Förhoppningsvis skall boken också bli till nytta 
för Svenska Kyrkans församlingar och fastighets- 
förvaltande organ, för byggnadsnämnder, kultur- 
minnesvårdsorganisationer och för andra som 
har att göra med vård och underhåll av kyrkorna 
samt för församlingar och arkitekter som står 
inför en nybyggnadsuppgift.

I sammanfattningen har ett försök gjorts att 
med utgångspunkt från det insamlade materialet 
finna några huvudlinjer i kyrkornas förändringar 
under den aktuella perioden.

Kartläggningen har genomförts av arkitekt 
Lennart Illerstad, som också sammanställt denna 
rapport.

Nya svenska kyrkor, del II, Götaland redovisar 
resultatet av Riksantikvarieämbetets inventering 
av nyuppförda kyrkor från perioden 1920 - 1984.

De stora förändringarna av den traditionella 
kyrkans form som kännetecknar tiden efter 1920 
får här ytterligare belysning i de ofta mycket 
stora anläggningar som efter 1960 byggdes i våra 
sydsvenska stadsregioner. Modernismens inrikt
ning på öppna rumssammanhang yttrar sig i 
mångsidiga tillämpningar. Vikväggar ger flexibili
tet åt den till kyrkorummet anslutna kyrksalen. 
Glasväggar öppnar utblickar mot kringbyggda 
gårdar och omgivande landskap, en öppenhet 
som ofta innefattar även själva kyrkorummet. I 
Götalands kyrkor dominerar en allmän tillämp
ning av den öppna planen. De stora, sammansat
ta kyrkoanläggningarna karaktäriseras av det fly
tande rumsammanhang som kännetecknar myck
et av vår nybyggda miljö.
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ÖSTERGÖTLANDS LÄN E

ÖREBRO LÄN ^ ^ c
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ÖDESHÖG
ÅTVIDABERG

VALDEMARSVIKBGXHOLM

KISA
JÖNKÖPINGS LÄN

1 Krokek 1980
2 Kvillinge 1962
3 Landeryd 1973
4 Linköpings Berga 1966
5 Linköpings Domkyrko 1930
6 Linköpings Domkyrko 1970
7 Linköpings Domkyrko 1972
8 Linköpings Domkyrko 1975
9 Linköpings Johannelund 1966

10 Linköpings S Lars 1964
11 Motala 1957
12 Motala 1976
13 Norrköpings Borg 1970
14 Norrköpings Hedvig 1936
15 Norrköpings S Johannes 1968
16 Vist 1965
17 Vreta Kloster 1962
18 Östra Ed 1960
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KVILLINGE 1962 ÄTTETORPS
KYRKAN

E(Ög) Kurt von Schmalensee

Tillsammans med det vinkelbyggda församlings
huset bildar Ättetorpskyrkan en tresidigt kring
byggd gård med särskild entré till pastorsexpedi
tionen. Långskeppet är vänt nedåt i sluttande 
terräng. Entré finns endast i långväggen med en 
port mittemot till en gårdskorridor i församlings

huset. Altarväggen är bruten till en triangelfor
mad absid med höga, smala färgglasfönster. 
Interiören är liksom exteriören murad i rött 
fasadtegel. Golv, altare och dopfunt av kalksten. 
Traditionell långskeppsmöblering med fasta 
bänkkvarter. Orgelläktare vid västgaveln.

LANDERYD 1973 E(Ög) Kristian Kronström S:t HANS KYRKA
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LANDERYD 1973 forts

Anläggning på plan mark intill Landeryds köp
centrum. Långskeppet har flackt, ensidigt takfall 
mot norr och dolda takfall på anslutna bygg
nadskroppar. Fristående, öppen klockstapel av 
vitslammat tegelmurverk liksom övriga ytterväg
gar och kyrkorumsinteriören. Entréväg längs 
konfirmandsalens sydvägg. Vindfång och litet, 
tvärlagt vapenhus. Ett mindre andaktskapell vid 
västväggen. Mittemot huvudentrén stora golv
fönster mot en liten muromgärdad entréträdgård 
för sakristia och samtalsrum längs nordväggen. 
Kyrkorummet har högtsittande, smala fönster i 
sydväggen, tak av ofärgad träpanel på limträbal- 
kar och golv av rödbruna keramikplattor. Belys
ningsarmatur i form av golvkandelabrar.

LINKÖPINGS BERGA 1966 E(Ög) Bo Sundberg BERGA KYRKA
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LINKÖPINGS BERGA 1966 forts

Fasad regel murad kyrka med ansluten försam- 
lingsbyggnad i delvis två våningar. Läget är öppet 
med fristående klockstapel. Församlingssalarna 
har flexibel öppning med dubbla vikväggar mot 
kyrkorummet. Entrén har dessutom separat

anslutet kyrktorg. Kyrkorummet har krökta 
väggytor med slammat tegelmurverk. Den bukta
de takformen på exteriören går igen i kyrkorum
met. Altaret är fristående. Bänkkvarteren utgörs 
av kopplade trästolar.

LINKÖPINGS DOM 1930 E(Ög) Lars Murgård STOLPLYCKEKAPELLET

Ett kapell i villaförstad med ansluten bostadsdel. 
Spritputsat murverk. Takfallen branta och skif- 
fertäckta. Liten, plåtklädd tornspira över entré
gaveln. Kyrkorummet har brädpanelat tunn- 
valvstak. Bänkkvarter med kopplade stolar.

LINKÖPINGS DOM 1970 E(Ög)

KYRKSAL

KYRKORUM

Melker Andersson ANSGARSKYRKAN

Kyrka och tvåvånings församlingshus byggda i 
vinkel formar en öppen entrégård med betong
mur mot gatan. Fristående, öppen klockstapel 
intill korväggen. Fluvudentrén från gården har 
kyrksalen rakt fram i det galleriformade vapen
huset med sidoordnad ingång till kyrkorummet. 
Extradörr mot mittgången från församlingshu
sets entré. Kyrkan har in- och utvändigt vitputsa- 
de murar. Ensidigt takfall mot korväggen av 
ofärgad furupanel vilar på tvärlagda limträbal- 
kar. Inredningen genomgående av ek med fasta 
bänkkvarter på golv av kalksten.
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LINKÖPINGS DOM 1970 forts

LINKÖPINGS DOM 1972 E(Ög) Jon Höjer MIKAELIKYRKAN
Sture Ljungqvist

Kyrkan är inredd i en tidigare jordbruksbyggnad 
i området. Genuin, faluröd liggtimmerkonstruk
tion under ett brutet och valmat, svart spåntak. 
Det fria läget på icke odlingsbar mark skiljer den 
från omgivande bostadsbebyggelse. Entré på 
gaveln vid den öppna, fristående klockstapeln av 
impregnerat virke. Rymligt förrum med trappa 
till läktare. Interiör med släta, vitmålade väggski
vor och redovisade stomdetaljer. Fasta långbän
kar på lackat trägolv. Fristående bordsaltare av 
trä.
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LINKÖPINGS DOM 1975 E(Ög) Kai Bro-Sörensen SKÄGGETORPS KYRKA

EXPEDITION

KYRKORUM

VAPENHUS

Stor, friliggande kyrkoanläggning i bostadsområ
det Skäggetorps centrala parkområde. Långhuset 
höjer sig markant över den rektangulära försam- 
lingsbyggnaden i en våning med plant tak. 
Kyrkorummets av limträbågar burna, konkava 
takfall reser sig mot den höga nordväggen av 
utvändigt kopparplåtklädd lättväggskonstruktion 
med stora, höga fönster. Murade väggar av gult 
fasadtegel. Rumsformen starkt asymmetrisk 
genom det branta, enkelsidiga takfallet och ljus- 
föringen. Takytor och väggar av omålad träpa
nel. Altartavla i keramik på östväggen av Lis 
Lösed-Sjöblom. Fristående, öppen klockstapel av 
betongskivor.
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LINKÖPINGS JOHANNELUND 1966 E(Ög)

Johannelundskyrkan ligger i anslutning till sko
lan med samma gråslammade tegelmurverk. Den 
har en rundad uppbyggnad, dolda takfall och fri
stående klockstapel intill koret. Interiörens 
svängda väggytor är rustikt murade av gult 
fasadtegel i oregelbundet munkförband med 
många springande koppstenar. Östväggen är rak 
med de utskjutande murstenarna bearbetade till 
en konstrelief i hela ytan belyst av en rumshög, 
oregelbundet infattad korfönstermosaik i söder. 
Fönster och väggskulpturer är utformade av 
konstnären Erik Höglund. Inredningen är av ek 
med fasta bänkkvarter på kalkstensgolv. Bänkar
nas fallande längder följer väggens krökning. 
Dopfunt av kalksten under en frihängande 
skärmbelysning möter vid ingångsportarna.

LINKÖPINGS S:t LARS 1964 E(Ög)

VAPENHUS

Jon Höjer JOHANNELUNDSKYRKAN 
Sture Ljungqvist

VAPENHUS

Axel o. John Kandeli TANNEFORS
KYRKA
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TANNEFORS KYRKA. Kyrkorummet. Foto 1987.
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LINKÖPINGS S:t LARS 1964 forts Fritt läge på en höjd nära ett klippkrön. Trafik
ytorna lagda med smågatsten. Församlingshuset 
för sig i sluttningen. Fasader av rött tegel med 
små fönster i djupa smygar ger stark murverkan. 
Taken utan språng med låga fall. Även interiören 
har fasadtegel och tegellagt golv. Tak av trä på 
limträbalkar. Asymmetriskt ordnade bänkkvarter 
och altargång. Fristående bordsaltare.

MOTALA 1957 E(Ög) Lennart Ekänger LILLKYRKAN

Asymmetrisk kyrkobyggnad med församlingssal 
öppet tillagd vid sidan om kyrkorummet under 
utdraget takfall. Församlingshuset fortsätter som 
en låg byggnad med framförliggande entrégård. 
Ett flerfamiljsbostadshus i två våningar avslutar. 
Kyrkoentré i den sneda gaveln. Kyrkorummet 
har symmetriskt träpaneltak till nock. Invändiga 
väggar har liksom utvändiga murar slammat 
tegel. Fasta bänkkvarter och mittgång. Altar- 
väggen i absiden med al frescomålning av 
Lennart Segerstråle.

r m
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MOTALA 1976 RÅSSNÄSKYRKANE(Ög) Ragnar Molin

Röd fasadtegelkyrka med anslutet församlings
hus. Entrén vetter mot en skolgård. Tvärlagt kyr
korum med friställt bordsaltare. Takfallet ensi
digt från den höga, överljusförsedda entréväggen. 
Ger tillsammans med den oregelbundna stolkvar- 
tersmöbleringen ett asymmetriskt kyrkorum. 
Invändiga väggytor av rött fasadtegel, få fönster 
och brunbetsat trätak ger en mörk interiör. 
Originellt ordnad klockhängning i hörntorn vid 
entrén.

VAPENHUSEXPEDITION

NORRKÖPINGS BORG 1970 E(Ög) Ingvar Eknor SÖDERLEDSKYRKAN

- VAPENHUS

KYRKORUM

KLOCKSTAPEL
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gångspergola och det öppna klocktornet av 
betong. Exteriören är murad med mexitegel. 
Kyrkorummet har röda fasadtegelväggar. En 
rymlig korsarm mot norr och stort, rumshögt 
fönster i söder vid koret. Friställt, murat bordsal
tare. Övrig inredning av ek. Fasta bänkkvarter 
med mittgång. Altarväggstextil av makarna 
Britta och Gunnar Making.

Kurt von Schmalensee LINDÖ KAPELL

Långsmal, vitputsad kyrka med vinkelställd för- 
samlingssalsbyggnad bildar en kvadratisk gård 
tillsammans med en tvåsidig, takövertäckt pergo
la. Kyrkorum med vitputsade väggar, höga föns
ter mot söder och högtsittande, runda fönster „i 
norra långväggen mot gården. Fasta bänkkvarter 
med mittgång. Träpanelat tak med tunnvalv och 
dragbjälkar. Väggaltare i grund absid med föns
terspalt. Altartavla från 1600-talet av okänd 
bolognamästare. Hög, fristående klockstapel av 
trä.

Kyrkan har ett fritt läge i fonden på en vid
sträckt, plan gräsmatta. Entréerna till kyrka och 
församlingshus tas från en tresidigt kringbyggd 
gård med ett flerfamiljshus som tredje byggnad. 
Gårdens fjärde sida markeras med en genom-

NORRKÖPINGS BORG 1970 forts

NORRKÖPINGS HEDVIG 1936 E(Ög)

r
GÅRD
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Claes Fraenki SMEDBYKYKANNORRKÖPINGS S:t JOHANNES 1968 E(Ög)

Kyrkan är inrymd i övervåningen på bostadsom
rådet Smedbys köpcentrumanläggning. Rummet 
är präglat av helhetens rationella betongarkitek
tur. Bänkkvarter av karmstolar med mittgång. 
Väggaltaret är döljbart i nisch bakom draperi i 
sin avsatta kordel som kan vara scen med ridå 
vid behov. Knäfall och ambon framför kan lätt 
ställas undan.

VIST 1965 E(Ög) Rolf Bergh VIST KYRKA

KYRKORUM
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VIST 1965 forts

Kyrkan är återuppförd efter brand med in- och 
utvändigt vitslammat tegelmurverk. Tornet byggt 
av obehandlad betong. Långhusets sadeltak och 
tornhuven täckt av kopparplåt. Traditionellt 
höjdläge vid landsvägskanten i öppet jordbruks
landskap. Kyrkorummets längd har nyttjats för 
en fristående betongläktarkonstruktion med 
dubbla trappor i väster. I öster har altaret fris
tällts. En stor öppning i det inställda tornets 
nedre del ger sammanhang mellan koret och 
dopkapellet innanför. Trätak med dekorativa 
målningar. Altartavlan på östväggen är en natur
stensmosaik av Bengt Olof Kälde. En körläktare 
med utbyggt trapphus är infogad i sydväggen.

VRETA KLOSTER 1962 E(Ög) Rolf Bergh ALLHELGON AKYRKAN

Vacker förplats med oval spegeldamm i en vid
sträckt gräsyta. Vinkelbyggt församlingshus av 
rött fasadtegel. Kyrkan vitputsad. Klockstapeln 
av obehandlad betong. Kvadratiskt kyrkorum 
med diagonaldragen altargång. Små fönsteröpp

ningar i takvinkeln mot det överhöjda, träpanela- 
de taket. Fristående altare med frihängande 
rundkrucifix. Korfönstren har glasmålningar av 
Harald Garmland. Fasta bänkkvarter av furu på 
golv av röda sinterplattor.
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OSTRA ED 1960 OSTRA EDS KYRKAE(Ög) Rolf Bergh

SAKR

VAPENHUS

Kyrkan återuppförd efter brand. Gammal kyrko
gård. Torn och långhus av vitslammat tegel. 
Tornhuven koppartäckt, långhuset med valmat 
lertegeltak. Korbredden minskad genom sakristia 
i norr. Hela altarväggen av oslammat, rött fasad- 
tegel. Det friställda bordsaltaret asymmetriskt 
beläget. Avsteget är taget i vapenhuset med dör
ren till kyrkorummet förskjuten i förhållande till 
den nygamla ytterporten. Interiören har fasta 
bänkkvarter på tegellagt golv. Kassetterat tak 
med dekorationsmålade utfackningar av träpa
nel.
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JÖNKÖPINGS LÄN F

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

KALMAR LAN

1 Bankeryd 1957
2 Barkeryd 1969
3 Bosebo 1961
4 Bredestad 1961
5 Byarum 1974
6 Eksjö 1962
7 Fröderyd 1947
8 Gislaved 1938
9 Gränna 1937

10 Gällaryd 1931
11 Jönköpings Kristina 1968
12 Jönköpings Kristina 1975
13 Jönköpings Sofia 1935
14 Jönköpings Sofia 1962
15 Jönköpings Sofia 1969

16 Ljungarum 1929
17 Ljungarum 1961
18 Norrahammar 1930
19 Norra Sandsjö 1969
20 Nässjö 1952
21 Säby 1930
22 Säby 1960
23 Tofteryd 1941
24 Vetlanda 1971
25 Villstad 1963
26 Värnamo 1963
27 Värnamo 1977
28 Värnamo 1984
29 Åsenhöga 1962
30 Ölmstad 1931
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BANKERYD 1969 Anders Berglund TRÅNGHALLA KYRKAF(Sm)

BARKERYD 1957 F(Sm)

Den vitputsade tegelbyggnaden har församlings- 
rum suterrängt i sluttningen mot den närbelägna 
Vättern. Kyrkorummet har ett delvis överhöjt tak 
på limträbågar under ett svagt valmat, eternit- 
fjällstäckt sadeltak. Enkel interiör med naturfär- 
gade träpanelsytor. Lösa trästolar. Altare av fri
stående bordstyp.

Anders Berglund FREDRIKSDALS KYRKA

KYRKSAL

Murad, vitputsad tegelanläggning med mörkgrå, 
betongtegeltäckta sadeltak. Klocktornet utgör 
hörnbyggnaden i den omgärdande muren. Kyr
korummet har ensidig fönsterbelysning i norra 
långväggen, spetstak av naturfärgad träpanel och 
golv av kalksten. Kyrksalen ansluter västerut i 
längdaxeln. Altarväggen av fasadtegel har mön- 
stermurning av utdragna koppstenar samkompo
nerad med en målning al fresco av konstnären 
Kaj Järpemark på den sidobelysta fondväggen i 
nischen bakom det fristående bordsaltaret.
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BOSEBO 1961 BOSEBO KYRKAF(Sm) Rudolf Hall

Tegelmurad och vitslammad kyrka av traditionell 
form i småländsk skogsby med höjdläge vid 
insjö. Sadeltak med lertegeltäckning i högrelief 
av munk- och nunnetyp. Kopparklädd takhuv på 
västtornet. Interiör likaledes av vitslammat tegel 
och med fasta bänkkvarter på kalkstengolv 
under spetstak av vitmålad träpanel. Separat 
avsatt kor med altare av offertyp mot östväggen 
med träkrucifix i nisch.

KYRKORUM

BREDESTAD 1958 F(Sm) Johannes Dahl ANEBY KYRKA

Nyrenoverad anläggning i rymlig villasamhälles- 
miljö. Högrest, vitputsad kyrka med korsarmsvis 
motbyggt församlingshus i två våningar. Vit
putsad interiör med överhöjt, mörkbetsat träpa
neltak. Fasta bänkkvarter. Separat avsatt kor 
med altare mot östvägg av fasadtegel. Väggnisch 
med målning al fresco av George Trapp. Vikvägg 
mot den vinkelställda församlingssalen.
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BYARUM 1974 F(Sm) Bernt Mejlaender VAGGERYDS KYRKA

Mångsidigt uppdelade, kubiska former bildar 
anläggningen i lummigt parklandskap. Murar av 
betongelement med yta av frilagt, graderat natur
stensgrus. Kyrkorummets interiör med samma 
material i väggytorna. Tak av ljusa träfanérsltivor 
och inredning i samma träslag med fasta bänk
kvarter på golv av sintrade plattor. Stenaltaret är 
av enkel bordstyp och fristående.

- VAPENHUS- KTFKORUM

å,
D

EKSJÖ 1962 F(Sm) Börje Stigwall S:t LARS KAPELL
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EKSJÖ 1962 forts

Kapellet har kopparklätt sadeltak och är fasadte- 
gelmurat. Den låga vinkelbyggnaden hyser bl a 
sakristia. I vinkeln har anordnats en i övrigt mur- 
omgärdad gård. Utanför murhörnet en av trä
stolpar rakbyggd klockstapel. Kapellet omges av 
kyrkogård. Interiören har fasadtegelväggar. 
Spetsbågade limträbalkar bär tak av träpanel. 
Bänkkvarter av lösa stolar på golv av kalksten. 
Stenaltare mot östväggen med en nischdekor i 
konststensputs.

FRÖDERYD 1947 F(Sm) Ärland Noreen FRÖDERYDS KYRKA

Byggnaden återuppförd på gamla murarna efter 
åskbrand. Traditionell långkyrka med västtorn. 
Vitputsat tegelmurverk. Långhuset med lertegel- 
täckt sadeltak. Tornhuven kopparklädd med hög,
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FRÖDERYD 1947 forts

smäcker spira. I den treskeppiga interiören öpp
nar sig mittskeppet mot sidorna genom höga, 
rundbågiga murhål i de tjocka mellanväggarna. 
Fasta bänkkvarter, vitputsade murar. Det mörk-

GISLAVED 1938 F(Sm)

Kapell av utpräglad basilikatyp med såväl utvän
digt som invändigt vitputsade murytor. Omgivet 
av plana, öppna kyrkogårdsytor. Hög, fristående 
klockstapel av trä. Sidoskeppen ursprungligen 
uppdelade i bisättningsrum. Interiören har högt- 
sittande fönsterrader i långväggarna och öppen 
takstol. Rakslutet kor med större bredd än kyr
korummet. Altaret intill östväggen.

GRÄNNA 1937 F(Sm)

målade trätaket har grova bärbjälkar. Sedvanlig 
altaruppställning mot östväggen. De båda bänk
fria sidoskeppen har separata ingångar på mit
ten.

Göran Pauli GYLLENFORS KAPELL

Johannes Dahl ÖRSERUMS KYRKA

KYRKORUMVAPENHUS-
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GRÄNNA 1937 forts

Liten, vitputsad kyrka i öppen skogsmark. 
Högrest sadeltak liksom tornhuven täckt av 
svartmålad plåt. Utbyggt vapenhus framför väst- 
tornet. Treklöverformad takvälvning av mörk- 
målad träpanel. Helt kyrkorum utan separat 
avsatt kordel. Altaret mot östväggen med träsni- 
dat krucifix av Eva Spångberg.

GÄLLARYD 1931 F(Sm) Birger Jonson OHS BRUKS KYRKA

Kyrkan belägen i en tallbacke nära brukssamhäl
let med särskild tillfartsväg mot västentrén i tor
net. Gråslammat murverk och grått skiffertak, 
även på klocktornet och gravkoret. Interiören 
har gråslammade väggytor och separat kor bort
om spetsformad triumfbåge. Altare intill östväg
gen. Mörkmålad, öppen och rikt dekorsnidad 
takstol, tegellagt golv och fasta bänkkvarter.

SAKR

GRAVKOR
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JÖNKÖPINGS KRISTINA 1968 F(Sm) Torsten Hansson EKHAGENS KYRKA

VAPENHUS SAMLINGSSAL

KLOCKSTAPEL

Vandringskyrka demonteringsbart tillverkad av 
Oresjös Sektionshus AB. Vackert belägen med 
utsikt mot Vättern. Fristående klockstapel av trä 
vid förplatsen. Två byggnader med församlings- 
utrymmen tillfogade. Interiören har för typen 
karaktäristiska drag som gavelspetsfönstret över 
entrén och fönsterbanden vid takfoten. Kyrko
rummet öppet till nocken tack vare dragstag av 
stål. Tredelad altartavla av Inga-Mi Vannerus- 
Rydgran.

JÖNKÖPINGS KRISTINA 1975 F(Sm) Per Rudenstam RÅSLÄTTSKYRKAN

FÖRHALL
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JÖNKÖPINGS KRISTINA 1975 forts

Stor, komprimerad anläggning i brunt fasadtegel 
vid gångtorget framför köpcentrumbyggnaden i 
Råslätts bostadsområde. Kyrkorummet får i 
huvudsak sin belysning från en hög överljuslan- 
ternin som ger byggnaden och kyrkorummet dess 
markanta form. Den dekorativt mönsterpanelade 
altarväggen reflekterar ljuset från det inifrån 
osynliga fönsterbandet. Lösa stolar. Fristående 
altarbord av trä utan dekorationer. Interiörens 
murytor lika exteriörens. Den av församlingsut- 
rymmen omgivna förhallen får sitt ljus från ytter
ligare en lanternin.

JÖNKÖPINGS SOFIA 1935 F(Sm)

JÖNKÖPINGS SOFIA 1962 F(Sm)

Fritt läge i parkparti inom bostadsområde. 
Utvändigt vit, spritputsad tegelmurning. Rak, 
öppen klockstapel av vitmålad betong. Det kva
dratiska kyrkorummet accentueras med sitt pyra- 
midformade, kopparklädda tak. Kyrkorummet 
har murade och vitputsade väggar. Altarväggens 
mittparti tillbakasatt med dolda fönsterslitsar i

Göran Pauli BYMARKSKYRKAN

Vitputsad, lertegeltäckt kyrka i villaförort. 
Rymlig, väl avsatt kordel och separat utbyggd 
sakristia. Vita väggytor även invändigt. Kordelen 
med delvis tunnvälvt, mörkmålat träpaneltak. 
Fristående altare av enkel bordstyp. Tredelad 
altartavla i keramik av Magnus Johansson under 
smalt färgglasfönster i östväggen. Västentrén vid 
sidan om mittaxeln. Mittgång mellan bänkkvar
ter av lösa stolar.

Gösta Planck GRÄSHAGSKYRKAN

mellanrummet som ger sidoljus på den mönster- 
murade fasadtegelytan. Det högtsittande fönster
partiet i västväggen ger en mycket fin verkan i 
rummet. Kyrksal i mittaxelns fortsättning. Altare 
och korsprydnad på traditionellt sätt intill fond
väggen.
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RÅSLÄTTSKYRKAN. Kyrkorummet. Foto 1988.
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JÖNKÖPINGS SOFIA 1969 F(Sm) Ingvar Eknor DALVIKSKYRKAN

Kalksandstensmurad anläggning med eternit- 
fjällstäckt kyrkdel och i övrigt lertegeltak. 
Ansluten församlingsbyggnad med suterrängdel i 
sluttningen. Friliggande klockstapel av trä. 
Kyrkorummet med tak av träpanel, fasta bänk
kvarter och asymmetriskt lagd korgång. Altaret 
ställt mot fondvägg av fasadtegel med mosaik av 
Yngve Nilsson.

3 Nya svenska kyrkor 33
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JÖNKÖPINGS SOFIA 1969 forts

LILLSTUGA

STORSTUGA

LJUNGARUM 1929 F(Sm) Oskar Öberg SANNA KYRKA

Gulmålad träkyrka i liggande panel med vita 
snickerier och rött lertegeltak. Kyrkorummet 
med gulvita interiörer och klarlackat trägolv. 
Lösa trästolar. Predikstol, altare och dopfunt 
inrymda i en avsatt kordel avskiljbar med draperi 
som fördraget möjliggör en profan användning 
av rummet.

LJUNGARUM 1961 F(Sm)

Fritt formad, vitputsad kyrka med branta, svart
målade plåttak i ett öppet, storlinj igt landskap 
vid Vättern. Kyrkorum och kyrksal bildar ett 
rumssammanhang med gemensam längdaxel där 
rumshöjden tilltar åt båda hållen från den 
gemensamma vik väggen. Entré och förhall tjänar

Johannes Olivegren ÖSTRÄNGSKYRKAN

båda rummen även med skiljevägg. Hela planfi
guren har kunnat utnyttjas med dagsljusbelysta 
salar i en källarvåning. Klockorna hänger i en 
utskjutande gavelmur vid koret som är några 
trappsteg högre beläget med fristående bordsalta
re.
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LJUNG ARUM 1961 forts

O SAMLINGSSAL

FÖRHALL

SAMLINGSSAL

FÖRHALL

NORRAHAMMAR 1930 F(Srn) Göran Pauli NORRAHAMMARS KYRKA
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BOD AFORS KYRKA. Altarväggen. Foto 1990.
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NORRAHAMMAR 1930 forts

Gulmålad kyrka med spåntak. För sin tid djärvt 
formad till barockpastisch. Långhus med avfasa
de hörn och valmat sadeltak. Fristående, faluröd 
klockstapel med smäcker spira. Interiören har 
många stiltrogna detaljer. Altaret mot östväggen 
med altartavla. Slutna bänkkvarter med mitt
gång. Cirkulärt svängd orgelläktare. Utbyggd 
sakristia vid koret med separat ingång.

NORRA SANDSJÖ 1969 F(Sm) Ralph Erskine BODAFORS KYRKA

Kyrkan från 1940 helt omformad vid den stora 
utbyggnaden 1969. Exteriören utförd av impreg
nerad, stående träpanel. Tak med dolda fall för
utom långskepp och torn med lertegel och kop
parplåt. Interiör med stora, släta ytor. Kor
väggen, med altaret tätt intill, är helt utnyttjad 
för en fondmålning av Olle Hjortzberg. Taket 
målat. Väggar och inredning i ädelträfanér. 
Församlingsutrymmena har en känsligt varierad 
miljö och belysning med en kringbyggd gård och 
överljusbelyst kapprum.

KYRKORUM

SAMLINGSSAL

NÄSSJÖ 1952 F(Sm)

britt läge i skogsbacke intill anläggning för sport 
och friluftsliv. I byggnadens längdaxel högre upp 
i sluttningen på andra sidan om entrévägen finns 
en liten överbyggd offerkälla med skulptur av 
helgonet S Vahlborg i helfigur. Kapellet är byggt

Knut Frelin S:ta VALBORGS KAPELL

av trä på grundmurar av natursten. Kyrko
rummets uppdelning och uppbyggnad något obe
stämd med tornet ställt över rummets mindre 
del. Separat utbyggt kor med altaret mot fond
väggen.
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SÄBY 1930 F(Sm) Lars I Wahlman TRANÅS KYRKA

SAKE

LNTKLHALL -

FÖRRUM

t
Belägen i högväxt tallskog vänder kyrkan sitt 
östtorn mot den intilliggande stambanan. En tre- 
skeppig, basilikai uppbyggnad avslutas med ett 
torn över koret. Tornet ansluter till långskeppet 
med kvadratisk ytterkontur som högre upp över
går i cirkulär och redovisar korformen. Mitt
skeppet saknar västport. I stället var utrymmet 
under läktaren ursprungligen utnyttjat som kyrk
sal med öppningsbara dörrar mot öster till hela 
bredden. Från förplatsen leder dubbla entrévägar 
mot sidoskeppen för att möjliggöra den mellan
liggande kyrksalen. Det cirkulära koret har i 
konsekvens härmed ett altare av typen nattvards
bord omgivet av bänkplatser. Vid en ombyggnad 
år 1953 ändrades kyrksalen till förhall med 
ansluten brudkammare och trappa till källarvå
ningen. Därigenom har kyrkorummet numera en 
entré även i mittgången. Målningarna på altar
skåp och predikstol är utförda av Gunnar 
Torhamn.
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TRANÅS KYRKA. Koret. Foto 1990.
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SÄBY 1960 F(Sm) Johannes Dahl HOLAVEDSKAPELLET

Litet, murat kapell i ljus tallskog med vita, sprit- 
putsade murar och kopparklädda takfall. Kyrko
rummet med lösa stolar på kalkstensgolv, vita 
väggar och mörkmålat träpaneltak, öppet till 
nock med friliggande dragbjälkar. Fristående, 
öppen klockstapel av spånklätt timmer.

TOFTERYD 1941 F(Sm) Paul Boberg SKILLINGARYDS KYRKA

SAMLINGSSAL

VAPENHUS

Belägen i villasamhälle. Vitputsat långhus med 
separata utbyggnader för vapenhus och sakristia. 
Tillbyggt församlingshus av trä likaledes med 
sadeltak av lertegel. Mellan byggnaderna en 
intim gård uppglasad mot samlingssalarna som 
kan varieras i storlek med vikväggar. Även i kyr
korummet kan en mindre del under orgelläktaren 
avskiljas. Östväggen har absid med al frescomål- 
ning av Torsten Hjelm. I övrigt vitputsade väg
gar.
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VETLANDA 1971 F(Sm) Per Rudenstam EKENÄSSJÖNS KYRKA

KLOCKTORN

FÖRSAMLINGSSAL

Kyrkan är lagd på toppen av en långsluttande 
gräskulle inom parkområde. Kyrka och försam
lingshus är åtskilda av en övertäckt gång som är 
pelarhall och tredje sida i entrégården där det 
vinkelbyggda församlingshuset utgör två uppgla- 
sade väggar. Gårdens fjärde sida är en låg mur

som gräns mot gräsmarken utanför med klock
tornet av limträskivor intill. Det hela murat av 
gulbrunt fasadtegel även i kyrkorummets väggar. 
Taket har yta av träpanel i egenfärg. Altaret är av 
fristående bordstyp. Lösa stolar och mittgång.

VILLSTAD 1963 F(Sm) Rudolf Hall SMÅLANDSSTENARS
KYRKA
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VILLSTAD 1963 forts

t

Vidsträckt kyrkbacke framför ett kraftigt entré
torn med spira av kopparplåt. Långhus och för- 
samlingsbyggnader har lertegeltäckning. Ljus
slammat tegelmurverk. Fasadstensmurad interiör 
med tak av egenfärgad träpanel. Fasta bänkkvar
ter. Altaret fristående framför nisch med gobe
läng av Elis Lundqvist. Utbyggd sakristia vid 
koret. Mittemot ligger dopkapellet som ett öppet 
sambandsrum mellan kor och kyrksal. Det har 
även bred dörröppning mot förplatsen. Senare 
har ytterligare en församlingsbyggnad tillkom
mit.

VÄRNAMO 1963 F(Sm) Anders Berglund LIDNÄS KAPELL

Kapellet är naturskönt beläget i ekbacke vid golf
banan. Friliggande klockstapel av trä. Såväl ut- 
som invändiga väggytor av slammat tegel. 
Sadeltak med skiffertäckning. Anslutningsdetal- 
jer av kopparplåt. Kyrkorummet har tegellagt 
golv, fasta långbänkar och tak av kalkstruken 
furupanel. Predikstol med murad front intill alt- 
arväggen.

VÄRNAMO 1977 F(Sm)

Kyrkan vänder sig mot köpcentrumtorget med 
sin grovputsade, brant stigande, rundade kor
vägg. Fristående klockstapel av betongstolpar vid 
entrén. Anslutande församlingsbyggnad med

Anders Berglund MARIAKYRKAN

faluröda trä panel väggar har en rektangulär form 
kring en öppen och en övertäckt ljusgård. 
Kyrkorummet har vitputsade murar och glasvägg 
mot den bakomliggande gården.
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VÄRNAMO 1977 forts

EXPEDITION

KYRKORUM

KLOCKTORN

VÄRNAMO 1984 F(Sm) Lennart Arfwidsson S:t JOHANNES KYRKA
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Ludvig Seda MARIEHOLMS KYRKA

Birger Lindström BUNNS KAPELL

Läget är öppet i sluttande mark som medgivit 
suterränglokaler. Kyrkan har en tolvhörnig, när
mast helt rund form murad i gulbrunt fasadtegel 
med församlings- och entréutrymmen i en anslu
tande vinkelbyggnad. Kyrkorummet har fasadte- 
gelväggar och träpaneltak på limträbågar. 
Fönstren högtsittande mot tak och delvis rums- 
höga från golv. Över det fristående altaret och 
den motstående porten färgglasfönster i form 
som rummets planfigur. De fasta bänkarna är 
böjda i kretsform.

VÄRNAMO 1984 forts

ÅSENHÖGA 1962 F(Sm)

Magasinsbyggnad med granitstensmurar om
byggd till kyrka. Läget vid vägbank har gett 
vapenhus i plan med trappa ned till samlingssal i 
undervåning. Tak av träspån. Kyrkorum med vit- 
putsade väggar, fasta bänkkvarter, litet, separat 
korrum, mörkmålat träpaneltak i spetsform med 
dragstag och överljusfönster.

OLMSTAD 1931 F(Sm)

Träbyggnad i skogsby med spåntäckt sadeltak. 
Fristående klockstapel av trä med kopparhuv. 
Vitmålad interiör med upprest tak och hand
smidda dragstag. Fasta bänkkvarter och altaret 
mot fondväggen.
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ÖLMSTAD 1931 forts

BUNNS KAPELL.
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KRONOBERGS LAN G

1 Almundsryd 1959
2 Alvesta 1967
3 Aneboda 1964
4 Lessebo 1960
5 Ljungby 1925
6 Ljungby 1972
7 Markaryd 1971
8 Skogslyckan 1956
9 Skogslyckan 1979

10 Södra Sandsjö 1969
11 Västra Torsås 1929
12 Växjö Domkyrko 1955
13 Växjö Domkyrko 1965
14 Växjö Domkyrko 1974
15 Älghult 1939
16 Älmhult 1930

46



ALMUNDSRYD 1959 G(Sm) Anders Berglund FRIDAFORS KYRKA

SAKR

Kyrkan ligger i södersluttning med entré från 
norr. Murad och spritputsad med lertegeltäckta 
sadeltak. Kyrksal i kyrkorummets förlängning. 
Koret avskilt med en spetsvinkligt överbyggd 
öppning i mellanväggen av fasadtegel. Det måla
de, träpanelklädda sadeltaket har samma vinkel. 
Vitputsade långväggar med tättställda, höga och 
smala fönster i söder. Enkelt bordsaltare, mitt
gång och separata stolar i bänkkvarteren.

RA 1992 RA 1992

ALVESTA 1967 G(Sm)

Murad och vitputsad byggnad på slät skogs
mark. Fristående klockstapel av trä med koppar
tak liksom kyrkan. Kringbyggd gård vid långhu
set, i väster begränsad av kyrkans entréportik. Ej 
avskilt kor, endast podium för altare av bords
typ. Träpanelat tak och fasta bänkkvarter av 
omålad furu.

Anders Berglund SKOGSKYRKAN

<1=

RA 1992 RA 1992
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ANEBODA 1964 G(Sm) Claes Knutsson LAMMHULTS KYRKA

Kyrkan ligger öppet i samhället på en vidsträckt 
grässlänt. Fristående klockstapel med stomme av 
betong. Byggnadens väggar av cyklopmurad 
natursten. Det branta kyrktaket täckt av skiffer
plattor med detaljer av kopparplåt. Interiören 
följer takets branta ytterkontur med naturfärgad 
träpanel. Fasta bänkkvarter. Cyklopmurat bords
altare. Koret har glasväggar med färgkomposi
tion av konstnär Olle Svanlund. Kyrksal i lång
skeppets förlängning bortom de motställda entré
erna i båda långsidorna.

RA 1992 RA 1992

LESSEBO 1960 G(Sm) Bent Jörgensen LESSEBO KYRKA

RA

48

Murad och vitputsad kyrka med västtorn. 
Långhuset har korsarmsvis ansluten kyrksal med 
vikvägg. Motstående väggfält uppdelat i pelare



LESSEBO 1960 forts

åtskilda av glasytor som ger god kontakt med det 
utanförliggande landskapet. Fasta bänkkvarter 
med mittgång. Ej markerat kor. Altaret mot 
fondväggen på den gemensamma golvnivån. 
Bänkar av omålad furu på golv av kalksten.

RA

LJUNGBY 1972 G (Sm) Hans Lindén ANNELUNDSKYRKAN

Anläggningen ligger på plan mark. Väggar mura
de av kalksandsten. Högrest långskepp med 
avsmalnande gaveländar. Låg, ansluten byggnad 
med omfattande utrymmen för begravning. 
Kyrkorummets gavelväggar utformade som lätta 
glaspartier av brunbetsat trä, som med sina stora 
glasytor ger all dagsljusbelysning. De slutna lång
väggarna är putsade och vita. Sadelformat tak av 
brunbetsad träpanel på synliga träbalkar. Fasta 
långbänkskvarter med mittgång.

EKONOMIGÅRD B GARAGE

KYRKORUM
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LJUNGBY 1975 G(Sm) Fredrik Olsson MARIAKYRKAN

RA 1992 RA 1992

En kyrka av ”oresjötyp” placerad i björkbacke. 
Skiffertäckt sadeltak. Den glasade gaveltriangeln 
över entrén ger huvuddelen av rummets belys
ning.

MARKARYD 1971 G(Sm) Jannicke Spangenberg GERMUNDS
KAPELL

Murad av kalkstruket fasadtegel med lertegel- 
täckta, valmade tak. Anläggningen är anpassad 
till marknivåns variationer. Gemensam bygg- 
nadslänk med entré mellan kyrka och en större 
kyrksal. Kyrkorummets tak har liggande träpanel
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som följer den branta takresningen. Fasta bänk
kvarter av naturfärgad furu. Mittgång och en
kelt, fristående furubordsaltare. Fondtextil av 
konstnär Anna-Lisa Odelqvist-Kruse.

MARKARYD 1971 forts

SKOGSLYCKAN 1956 G(Sm) Bent Jörgensen VÄSTRABO KYRKA

Kyrkan är murad av rött fasadtegel med friståen
de klockstapel av vitmålad betong. Gaveln vid 
entrén har ett vitputsat mittfält till nock med 
utanpåliggande kristusmonogram. Interiörens 
norra långvägg är nästan helt uppglasad. Koret 
är avskilt och format som en scen. Altaret har 
bordsform. Altarskåp med träsniderier av konst
nären Erik Sand.

RA
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SKOGSLYCKAN 1979 G(Sm) MARIAKYRKANJanne Ahlin

RA

Anläggningen är byggd intill en tallbevuxen berg
knalle. Över församlingshusets vinkelbyggda 
paviljonger reser sig kyrkorummets sfäriska 
kupol. Det runda centralrummet omges av rymli
ga foyerutrymmen - ett exklusivt kyrktorg. 
Bänkkvarteren har formen av cirkelsektorer med 
en cirkulär friyta i mitten. Altaret är något för

skjutet från centrum med en diametral proces- 
sionsgång framför. Riktningen mot altaret mar
keras ytterligare av en ljusspalt från kupolens 
midja till dess hjässpunkt. Entréutrymmenas två 
våningar och kyrkorummets gradingolv förbinds 
genom ett system av perifera ramper.
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SÖDRA SANDSJÖ 1969 G(Sm) Nils Nicklasson TIMMERMANNENS
KAPELL

Enkel byggnad omgiven av stenbunden, små
ländsk furuskog. Ytterväggar av rustik, stående 
träpanel. Figurativ trärelief av den heliga famil
jen på korgaveln. Låg interiör med träpanel i tak

och golv. Mittgång och lösa stolar. Altaret utgö- 
res av en hyvelbänk under ett litet, frihängande 
krucifix.

VÄSTRA TORSÅS 1929 G(Sm) Paul Boberg VÄSTRA TORSÅS KAPELL

Liten, vitputsad byggnad med lertegeltäckt sadel
tak belägen i jordbruksbygd. Interiören helt vit
målad. Tunnvälvt tak. Fasta bänkkvarter och 
mittgång mot separat utbyggt, lägre kor med 
altaret intill fondväggen.

rpf [Li

KYRKORUM [
JT J
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S:t SIGFRIDS KAPELLVÄXJÖ DOMKYRKO 1955G (Sm) Erik Lundberg

Kapellet är en del av folkhögskolans anläggning. 
Byggnaden är uppförd av liggande timmer be
klätt med stående panel. Taket bärs av utanpå- 
ställda ”törebodabågar” synliga i interiören. 
Entré från gavelloggia. Kyrkorummet har stor 
läktare, fasta bänkkvarter och mittgång. Altaret 
står mot fondväggen.

VÄXJÖ DOMKYRKO 1965 G(Sm) Sigge Ullen HOGSTORPS KYRKA

Mörkröd fasadtegelbyggnad med brant, koppar- 
täckt sadeltak. Fristående klockstapel av trä. 
Entré med förhall gemensam för kyrkorum och 
kyrksal. Kyrkorummet har vitputsade väggar, 
fasta bänkkvarter och mörkbetsat trätak på 
öppen takstol.
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VÄXJÖ DOMKYRKO 1974 G(Sm)

RA 1992

Kyrkan murad av kalksandsten med vita fogar. 
Klockstapeln delvis stödd på framdragen vägg
skiva. Interiör med horisontalt trätak. Fasta 
bänkkvarter med mittgång. Fristående, murat 
altare. Sidogångarna är utförda som smala sido- 
skepp utanför täta pelarrader.

Bent Jorgensen TELEBORGS KYRKA

RA 1992

P=^
if-.jii

KLOCKSTAPEL

ALGHULT 1939 G(Sm)

Träkyrka med rikt format torn och utbyggd 
sakristia. Fasta bänkkvarter med mittgång. Litet 
läktarrum i tornet. Det separata koret har cirku
lär triumfbåge. Altaret är placerat mot fondväg
gen. Altartavla av konstnären Torsten Fljelm.

SAKR

KYRKORUM

Paul Boberg FRÖSEKE KAPELL

RA 1992
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ÄLGHULT 1939 forts

RA 1992

ÄLMHULT 1930 G(Sm)

Murad och vitputsad kyrka med lertegeltäckt 
tak. Den höga och rikt skulpturala tornspiran är 
kopparklädd med förgyllda dekorationer. 
Interiören har vitputsade väggar och tegelvalv.

Knut Nordenskiöld ÄLMHULTS KYRKA

Fasta bänkkvarter med mittgång. Sidogångarna 
utanför pelarraderna bildar smala sidoskepp. Det 
rymliga, separata koret har altaret intill fondväg
gen.

RA 1992
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ÄLMHULTS KYRKA. Exteriören. Foto Ronald Andersson 1992.
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KALMAR LAN H

1 Boda 1976
2 Döderhult 1940
3 Hultsfred 1936
4 Hälleberga 1978
5 Högsby 1959
6 Kalmar 1975
7 Kalmar 1978
8 Kalmar 1984
9 Köping 1953

10 Ljungby 1925
11 Madesjö 1933
12 Malilla 1960
13 Nybro 1932
14 Söderåkra 1958
15 Torslunda 1976
16 Vimmerby 1969
17 Vissefjärda 1973
18 Västervik 1933
19 Västervik 1973
20 Västervik 1976
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BODA 1976 S:t OLOFS KAPELLH(Ö1) Anders Berglund

Kyrkan ligger i öppet slättlandskap. Fristående 
klockstapel av trä. Väggar av faluröd, stående 
träpanel. Dolda takfall. Över kyrkorummet ett 
pyramidformigt, plåttäckt tak med motsvarande 
invändig takuppbyggnad på törebodabågar i hör
nen. Interiör med omålad träpanel på väggar och 
i tak. Mellan kyrkorum och sal en rymlig entré
hall och altan med dörrar till alla tre rummen. 
Stor väggmålning, triptyk av konstnär Gösta 
Liljeström.

KYRKORUM KYRKSAL

SAKR

DÖDERHULT 1940 H(Sm) Johannes Dahl BOCKARA KYRKA,

Omgiven av grov tallskog på plan momark. 
Fristående klockstapel av trä med tak klätt av 
träspån liksom kyrkans branta sadeltak över väg
gar av brunfärgad, stående träpanel. Interiör med 
släta, vitmålade väggytor. Trepassformat tak med 
langsgående, brunfärgad träpanel. Liten, separat 
korutbyggnad med tunnvälvt trätak och sidofön- 
ster. Läktartrappa i det utbyggda vapenhuset.

SAKR

KYRKORUM
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HULTSFRED 1936 H(Stn) HULTSFREDS KYRKAElis Kjellin

Vitputsad tegelkyrka i tätbebyggelsen. Västtorn 
med entréport och kopparklädd huv. Extra entré 
vid det separata koret med tunnvälvt, putsat tak. 
Vitputsade väggar i interiören med kraftigt 
utbyggd taklist och kornisch mot det träpanela- 
de, överhöjda taket. Fasta bänkkvarter på tegel
lagt golv. Altarskåp mot korväggen.

- VAPENHUS -

3—1  J—C

3—C~ >—C

HÄLLEBERGA 1978 H(Sm) Jerk Alton HÄLLEBERGA KYRKA

60



HÄLLEBERGA 1978

Murad och vitputsad kyrka med svartmålat plåt
tak. Klocktornet rider på långskeppets valmade 
sadeltak. Fönsterband längs takfoten över sido- 
skeppen som är utbyggda med bilokaler. Taket 
bärs av törebodabalkar med mellanliggande ytor 
av omålad träpanel. Stor läktare över vapenhuset 
med raka trappor från mittskeppet. Moderna 
ljuskronor med tunga prismor från närliggande 
glasbruk. Fasta bänkkvarter och mittgång. 
Fristående bordsaltare.

HÖGSBY 1959 H(Sm)

KALMAR 1975 H(Sm)

Långsträckt anläggning med slutna fasadtegel- 
murar mot gatan och bakom altaret, men öppen 
med glasväggar från mark mot innanförliggande 
parkytor. Det högre kyrkorummets övre delar av 
träpanelad lättkonstruktion. Takets stora spänn
vidd med sin molndekorerade yta bärs av stålbal
kar understödda av en fristående stålpelare. Golv 
av olikfärgade marmor- och keramikplattor i 
mönster. Altaret omgivet av rymliga friytor. Fasta 
bänkkvarter, oregelbundna och i måttlig storlek,

SAKR

Nils Johansson BERGA KYRKA

Långsträckt fasadtegelbyggnad med kopparklätt 
sadeltak för kyrkorum och sal med samma bredd 
i förlängningen. Enkelsidigt tillagd utbyggnad 
med kompletterande lokaler. Interiör med vits- 
lammade tegelmurar. Triumfbågen spetsmurad. 
Det separata koret har egna sidofönster. Fasta 
bänkkvarter på kalkstensgolv, mittgång och 
bordsaltare.

Ove Hidemark S:ta BIRGITTA KYRKA
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S:ta BIRGITTA KYRKA. Kyrkorummet. Foto 1988.

62



KALMAR 1975 forts

har grupperats i en ledig kretsform med altaret.
Armaturen i kandelaberform bär en kombination 
av stearin- och elljus.

KYRKSAL

KALMAR 1978 H(Sm) Ivar Pettersson S:t JOHANNES KYRKA

KYRKORUM

SAKRISTIA

FÖRSAMLINGSSALKYRKTORG

63



KALMAR 1978 forts

Kyrkan står mot en liten kulle som ger markentré 
till kyrkorummet i övervåningen och försam- 
lingsdel med två våningar. Plåttak med låga fall. 
Röda fasadtegelväggar i mjukt brutna ytor kon
trasterar mot den närliggande skolaulan av gult 
fasadtegel. Det fristående klocktornet har överdel 
med väggar av stående träpanel. Kyrkorummet 
har ljusa fasadtegelväggar och tegelgolv. En fri

KALMAR 1984 H(Sm)

KYRKSAL

FÜRHALL

KYRKORUM \ <>

KLOCKSTAPEL

och ledig form på rumskontur, muröppningars 
placering, gångytor och bänkkvarter omger det 
fristående bordsaltaret, som har en enkel träsk
ulptur i öppen konstruktion hängande ovanför i 
stället för krucifix. Altarskulpturen är utförd av 
bildhuggare Erik Sand med figurer av bl a 
Johannes och Maria.

Anders Berglund TVÅ SYSTRARS KAPELL

Kyrkan reser sig högt över den stora, nästan kva
dratiska församlingsbyggnaden som har väggar 
av stående träpanel och flackt tak med rejäla 
språng med tättställda stödreglar. Entrén i västfa- 
saden vänder sig mot centrumtorget medan den 
större, södra hör till en särskild förplats. Det 
regelbundet åttkantiga kyrkorummet saknar 
axial mittgång. Altaret är fristående. Däröver 
hänger ett krucifix av konstnären Sven Bertil 
Svensson. Dopfunten är placerad i mitten. 
Kyrkans tegelmurar är invändigt vitputsade och 
utvändigt slammade. De små, tättsittande fön
stren är högt belägna. De ger det väl upplysta 
rummet en sluten karaktär. Den centrala entré
hallen omger en rektangulär atriumgård.
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KÖPING 1953 H(Ö1) Ärland Noreen KÖPINGS KYRKA

Efter svårt förfall och ett oeftergivligt krav på 
förstärkningar av grunden revs den gamla kyr
kan med sin byggnadshistoria från medeltiden 
och ersattes av en ny i traditionell form med

hjälp av gammal teknik. Den är murad av kalk
sten med tegelslagna, putsade valv. Fasta bänk
kvarter på golv av kalksten. Altaret står intill öst
väggen.

z>-cz>-cz>-czzm==h:
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MALILLA 1960 H(Sm) GARD VEDA KAPELLArre Essén

Kyrkorum inrett i en fristående klockstapel av 
trä. Den egentliga kyrkan nedbrunnen. Endast 
stengrunden återstår. Väggar utvändigt spånkläd-

da. Invändigt stående, målad panel. Inredningen 
komplett med altare, predikstol och orgel. Ett 
dussintal platser med lösa stolar.

NYBRO 1932 H(Sm) Fredrik Olson NYBRO KYRKA

KYRKSAL

VAPENHUS KYRKORUM
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NYBRO 1932 forts

En kyrka mitt i samhället byggd av rött fasadte- 
gel med skiffertak och rikt formad, kopparklädd 
tornhuv. Entré med vapenhus i tornet, korsarms- 
vis ansluten sal och rymligt, separat kor. Trätak 
på öppen takstol av svensk typ men utan drag

SÖDERÅKRA 1958 H(Sm)

Läge i öppet landskap vid havet. Murad och vit- 
putsad kapellbyggnad med koppartäckt sadeltak. 
Friliggande klockstapel av trä. Vitputsade väggar 
i kyrkorummet. Träpanel i tak på öppen takstol. 
Fasta bänkkvarter, mittgång. Koret markerat 
med upphöjning i den obrutna salformen. 
Flerdelad altartavla av konstnär Sven Bertil 
Svensson.

stag. Långväggarna i stället förstärkta med sträv
pelare. Fasta bänkkvarter på kalkstensgolv. 
Mittgång och altaret intill korväggen. Altartavla 
av konstnär Gunnar Theander.

Sven Ulien BERGKVARA KAPELL
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TORSLUNDA 1976 H(Ö1) Rolf Bergh NÅDENS KAPELL

KYRKORUM

Vandringskyrka av ”törebodatyp”. Fristående 
klockstapel. Det kvadratiska kyrkorummet har 
golv av kalksten. Golvfast dopfunt av kalksten 
placerad i rummets mitt. Altaret står i hörn mot

träbågen. Standardfönstren bakom är infattade 
med glasmålningar. Kyrkan har utökats med en 
omfattande, permanent tillbyggnad 1989.

VIMMERBY 1969 H(Sm) Torsten Hansson STOREBRO KYRKA

KYRKSAL

KYRKORUM
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VIMMERBY 1969 forts

Vandringskyrka av ”oresjötyp” belägen i öppet 
landskap. Fristående, öppen klockstapel av trä. 
Kyrkorummet präglas av den branta takvinkeln 
och fönsterbanden längs takfoten. Låga sido- 
skepp med separata bänkkvarter. Kopplade sto
lar och mittgång.

VISSEFJÄRD A 1973 H(Sm) Mats Hultman LINDÅS KYRKA

Envånings anläggning bland björkar. Murad av 
kalksandsten. Takfallen är låga sånär som det 
branta sadeltaket över kyrkorummet. Kvadrat
iskt kyrkorum, separat vapenhus och kor. Kyrk
salen ligger intill utan öppningsbar mellanvägg. 
Takvinkeln bruten över langsgående träbalkar 
utan stöd. Koret har ”scenöppning” med ridå
draperi för avskiljbarhet. Mittgång och bordsal
tare intill korväggen.

KYRKSAL
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VÄSTERVIK 1933 H(Sm) JENNY KAPELLFredrik Anderberg

Litet träkapell i villasamhälle. Stående, målad 
panel. Brant, plåtklätt sadeltak. Kyrkorum med 
målade väggskivor, lackat brädgolv och målad 
takpanel med två takfält lätt vinklade mot mit
ten. Separata stolar och asymmetriskt dragen 
altargång mittför den sidoordnade, anslutbara 
salen i kyrkorummets förlängning.

VÄSTERVIK 1973 H(Sm) Lennart Arfwidsson JOHANNESGÅRDEN

Vinkelbyggd anläggning med gemensamt, tak- 
pannelagt sadeltak. Fristående klockstapel av 
betong. Väggar murade av kalksandsten. Sam
manhängande fönsterrader. Kyrkorummet med 
vitmålade väggskivor och blond inredning i 
naturfärgat trä även i armaturer. Golv av lackad 
granpanel. Tredelat altarskåp skuret i obehandlat 
trä av arkitekten Lennart Arfwidsson. Kyrksalen 
är större än kyrkorummet med samma bredd och 
gemensam vikvägg.
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VÄSTERVIK 1976 H(Sm) Lennart Arfwidsson ANDREAS KAPELL

Kyrkan lagd i marksluttning bland tallar. 
Tredelat stjärnformad plan med två låga sido- 
flyglar och mellanliggande kyrkorum i regelbun
den, femhörnig form med pyramidformat tak 
som är spånklätt och krönt av en överljuslanter- 
nin. Kyrkorummet har ett lågt fönsterband i väg

garnas övre del. Fönsterspalter mellan väggski
vorna försedda med dekorativt gallerverk. Vägg
skivorna med stående träpanel både in- och ut
vändigt. Fasta bänkkvarter med mittgång. 
Öppningar till sidosalar åt två håll.
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GOTLANDS LAN

GOTSKA SANDÖN

VISBY

1 Fårö 1950
2 Othem 1960
3 Visby 1969
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FÅRÖ 1950 GOTSKA SANDÖNS 
KAPELL

I(Go) R O Swenson

JR

Litet träkapell på plan sandmo i småvuxen 
ekskog. Utfört av liggtimmerkonstruktion utan 
panelklädsel. Även interiören visar de nakna tim
merstockarna. Det lilla, svängda och plåtklädda 
skärmtaket över entrén stöds av två vitmålade, 
svarvade träkolonnetter. Invändigt tak av vitmå
lad träpanel med förhöjt mittparti. Vitmålade, 
fasta bänkkvarter med hög ljusstake på varje 
gavelstycke. Altaret murat av fasadtegel.

OTHEM 1960 I(Go)

Belägen på en kalkstensklippa med spridda rau
kar och utsikt över hustaken mot havet. Högrest, 
brant valmat tak såväl ut- som invändigt klätt 
med stående träpanel. Murverket på båda sidor 
klätt med stora, oregelbundna kalkstensskivor. 
Golvet lika, men med slipad sten. Lösa stolar. 
Fristående kalkstensaltare. Altarväggen utgörs i 
sin helhet av ett glasparti mot havsutsikten.

Holger Jensen SLITE KYRKA

SAKRISTIA
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OTHEM 1960

Foto Sören Hallgren

VISBY 1969 I(Go)

Kyrkan ligger i villabebyggelse söder om Visby 
stadsmur. Den är uppförd av glaserat tegel med 
församlingsdel klädd med mörklaserad träpanel. 
Högt uppglasad, genomgående förhall i entrévä
gens fond. Alternativ, sidoordnad entré med liten 
förgård mellan kyrka och församlingshus. 
Kyrkorummet har vitputsade väggar och tak av 
obehandlad träpanel. De rumshöga fönsteröpp-

Per-Erik Nilsson VISBORGSKYRKAN

ningarna är dolda av djupa labyrintiska nischer 
för indirekt ljus. Rumsform och inredning är 
anpassad till cirkumstantesliturgin. Knäfallet bil
dar en cirkel runt det fristående bordsaltaret lik
som bänkkvarteren av lösa stolar. Den konkava 
fondväggen bakom altaret täcks helt av en textil
tavla med mjuka, i relief uppbyggda former. 
Konstnär Christine Wickelgren.

■FÖRHAL1
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VISBY 1969 forts
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BLEKINGE LÄN K

KRONOBERGS LÄN

KALMAR LÄN

O OLOFSTRÖM

RONNEBY +4
Q KARLSKRONAKARLSHAMN

KRISTIANSTADS LÄN

SÖLVESBORG

1 Asarum 1936
2 Jämshög 1933
3 Karlskrona stads 1930
4 Karlskrona stads 1974
5 Ronneby 1924
6 Ronneby 1939
7 Ronneby 1939
8 Ronneby 1939
9 Sillhövda 1945
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AS ARUM 1936 SVANGSTA KYRKAK(Bl) Jörgen Egemose

RA 1992

Exteriören har väggar med stående träpanel och 
mansardtak, vita knutar och fönsteromfattning
ar. Kyrkorum med lösa stolar på parkettgolv. Det 
lilla, separata koret kan avskärmas med draperi 
vid behov.

JÄMSHÖG 1933 K(B1)

RA 1992

Fritt läge på höjd. Murade och vitputsade väggar. 
Branta lertegeltak. Fristående klockstapel med 
spånklädsel på taket och den smala spiran. 
Kyrksal i form av en korsarm. Kyrkorum av 
långsträckt salstyp utan separat kor. Det träpane- 
lade taket följer det utvändiga fallet. Träpanel 
även på väggarna. Fasta bänkkvarter.

RA 1992

KYRKSAL

FORSAMLINGSSAL

Hanna och Roy Victorson OLOFSTRÖMS
KYRKA
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KARLSKRONA STADS 1930 K(B1)

RA 1992

Låg salskyrka med liten läktare. Utvändigt reve- 
terad och vitfärgad. Plåttäckt sadeltak med liten, 
spiraförsedd ryttare för klockan. Interiören har 
helt öppen takstol. Predikstolen ställd ända 
uppemot korväggen. Bänkkvarter av losą, kopp
lade stolar.

KARLSKRONA STADS 1974 K(B1)

Anläggningen har suterrängläge i skogklädd 
sluttning. Fristående klockstapel av betong. 
Murad och putsad med trätak på synliga, limma
de träbalkar. Fristående bordsaltare och mittgång

Thure Bergentz TJURKÖ KYRKA

Anders Berglund KUNGSMARKS
KYRKAN

mellan kvarter av stolsrader. Det något svängda 
taket har enkelsidigt fall. Högtsittande fönster på 
översidan. Bildväv över altaret av konstnär Karin 
Jönsson.

t
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KARLSKRONA STADS forts

RONNEBY 1924 K(B1)

Litet, symmetriskt kapell med mittrisalit för 
kyrkporten. Exteriören med slät, vitmålad, lig
gande träpanel. Sadeltak. Byggnaden var tidigare 
skolhus. Interiören helt vitmålad med välvt tak 
av langsgående träpanel. Salsrummet har upphöjt 
kor med motsvarande förhöjning för orgeln vid 
andra gaveln. Altartavlan är ett av konstnären 
Gunnar Torhamns tidigaste arbeten.

MÖLJERYDS KYRKA
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RONNEBY 1939 Herbert Kockum KALLINGE KYRKAK(B1)

RA 1992

Murad och vitputsad kyrka med högt, fritt läge. 
Tornet vid norra långväggen har tvär avslutning 
med smal nålspira. Fyra stenkolonner bär ett 
uppdelat tak med smäckra, tegelslagna valv. Tak 
och väggar är vitputsade. Altartavla av konstnä
ren Olle Hjortzberg.

RONNEBY 1939 K(B1) Herbert Kockum SAXEMARA KYRKA

Vitputsad tegelkyrka vid havet. Lertegeltäckta 
sadeltak på långhus och torn. Den vitputsade 
interiören har ett obehandlat trätak med öppen 
stol av ålderdomlig form. Altartavla av konstnä
ren Olle Hjortzberg. Triumfbåge och vitputsat 
tegelvalv över koret.

6 Nya svenska kyrkor 81



RA 1992

RONNEBY 1939 K(B1) Herbert Kockum BREDÅKRA KYRKA

Exteriören snarlik Saxemara men kyrkorummet 
har vitputsade tegelvalv burna av invändiga, 
genombrutna strävpelare. Altartavla av konstnär 
Tor Hörlin. 1966 tillbyggdes en krematoriean- 
läggning.

RA 1992

KYRXORVM

RA 1992
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SILLHÖVDA KYRKA. Kyrkorummet. Foto: Ronald Andersson 1992.

83



SILLHÖVDA 1945 K(B1) Herbert Kockum SILLHÖVDA KYRKA

Murad och vitputsad kyrka med lertegeltak på 
långhuset. Det kraftiga västtornet har smäcker 
spira klädd med kopparplåt. Den treskeppiga 
interiören har vitputsade tegelvalv med strålknip
pena lågt ansatta på korta, åttkantiga tegelpela
re. Altarskåpet är medeltida. Motivet är 
”Himladrottningens kröning”.

RA 1992
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KRISTIANSTADS LÄN L

BLEKINGE

BROMÖLLA
Ö Ję) KRISTIANSTAD

'“SJ

1 Finja 1925
2 Glimåkra 1942
3 Hjärsås 1943
4 Hässleholm 1966
5 Hässleholm 1980
6 Klippan 1936
7 Klippan 1966
8 Kristianstad 1962
9 Kristianstad HT 1937

10 Kristianstad HT 1975
11 Norra Åsum 1963
12 Västra Broby 1981
13 Östra Broby 1932
14 Östra Hoby 1946

0\ SIMRISHAMN

LÄN

85



FINJA 1925 TYRINGE KYRKAL(Sk) Carl Andrén

Murad och vitslammad kyrka med trappgavels- 
torn och lertegeltäckta tak. Öppet och fritt läge 
inom samhället. Separat kor med halvcirkulär 
triumfbåge. Långhus med välvt, vitmålat tak, 
fasta bänkkvarter. Extraplatser i tornet bakom 
tre valvöppningar. Den mellersta, för altargång
en, har pardörrar. Våningen över hyser en liten 
sal med motsvarande, pardörrsförsedda öppning
ar mot en balkong i kyrkorummet.

GLIMÅKRA 1942 L(Sk) N Lundberg KRÄBBLEBODA KAPELL

Liten, faluröd träbyggnad vid vägkanten i barr
skog. Sidoentré i klassicistisk stil med monolitis
ka kolonner av granit. Enkel, vitmålad interiör 
med fasta bänkkvarter. Separat kor med nytt 
bordsaltare. Altarskåp med träsnidat betlehems- 
motiv av konstnär Gösta Sillén.
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HJÄRSÅS 1943 L(Sk) Knut Nordenskjold SIBBHULTS KAPELL

Ljust gråmålad träkyrka med lertegeltak. Högt 
belägen med rymlig förplats. Mot koret ansluten 
församlingsbyggnad. Ljus interiör med stora fön
ster. Inredning med fasta bänkkvarter, målade 
ytor och klassicistiska detaljer. Altartavla av 
Gunnar Torhamn.

HÄSSLEHOLM 1966 L(Sk) Ingvar Eknor VÄSTERKYRKAN
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HÄSSLEHOLM 1966 forts

Salskyrka av rött fasadtegel med tak av skiffer. 
Ansluten församlingsbyggnad i något sned vinkel 
mot entrégården med fristående, öppen klocksta
pel av trä. Gemensam entré med hall i innerhör- 
net. Asymmetriskt lagd altargång med fasta 
bänkkvarter. Glaspartiet vid koret är högre än 
väggen och sträcker sig från kupa i takfoten till 
golvet. Inredning och takpanel av naturfärgat 
trä. Fondvägg av rött fasadtegel med vitputsat 
fält och kubistisk tavla över altaret av konstnä
ren Yngve Nilsson.

HÄSSLEHOLM 1980 L(Sk) Torsten Thuresson LJUNGDALA-
KYRKAN

Byggd av rött fasadtegel vid ett torg. Kvadratisk 
byggnad med låga takfall. Öppen klockstapel av 
betong intill entrégaveln. Kyrkorum och kyrksal 
genomgående mitt i byggnaden på ömse sidor 
om entréhallen. Rumssammanhanget är hexibelt 
genom vikväggar. Interiör med fasadtegelväggar 
och lösa stolar. Slätt innertak som följer ytter- 
konturen.
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KLIPPAN 1936 KLIPPANS KAPELLL(Sk)

Murad och vitputsad byggnad med rött lertegel- 
tak. Tornet är bredare än långhuset och ovanligt 
grunt. Interiören likaledes vitputsad med mörk
betsat trätak på öppen takstol. Fönster och altar- 
nisch är likformiga, höga, smala och rundvälvda. 
Fasta bänkkvarter. Textil altartavla av konstnä
ren Lisa Fajerson.

KLIPPAN 1966 L(Sk)

N Blanek

El I SAKR

* n

KYRKORUM t]lt n u;
Sigurd Lewerentz S:t PETRI KYRKA

Kyrkan ligger vid en trädkantad gata i samhället. 
Mot gatan ett lågt klocktorn och utbyggt vapen
hus på ömse sidor om en smal entrégård med den 
enkla ingångsdörren längst in till höger i sidomu- 
ren. Dörren från vapenhuset sitter i det kvadra
tiska kyrkorummets hörn diagonalt mot det fri
stående, massiva tegelaltaret. Murstenen är såväl 
i exteriören som i interiörväggar hårdbränt, 
brunt höganästegel. Av samma tegel är även gol
vet lagt med sina lutande ytor och takets lång
smala tunnvalv på stomme av stålbalkar stödda 
av en enda stålpelare i mitten. Vapenhuset och 
prästens väg från sakristia till altare får ett spar-
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S:t PETRI KYRKA.



KLIPPAN 1966 forts

samt överljus från höga och smala, murade lan- 
terniner. I övrigt är dagsljusbelysningen från ore
gelbundet placerade, små murfönster. Axiellt pla
cerad mittemot altaret finns en dubbel, rymlig 
murport för direkt rumssammanhang med den 
sidolagda, av grönska inramade spegeldamms- 
gården. Den vinkelformade församlingsbyggna- 
den åtskiljs från kyrkan av en smal gata. Från 
gatan leder en direktdörr till kyrkorummet. Som 
dopfunt fungerar ett skal av jättemussla vid den 
övervalvade öppningen till ett vattenflöde under 
tegelgolvet.

KRISTIANSTAD 1962 L(Sk) Peter Celsing GRATIA DEI KAPELL

Vid en villagata i staden ligger kapellets sfäriskt 
välvda rundbyggnad av murblock understött av 
en utanpåliggande konstruktion av betongbågar. 
Det cirkelrunda kapellrummet har ett mittplace- 
rat bordsaltare. Det rymliga vapenhuset komplet
terar. Den anslutande envåningsbyggnaden har 
bostadsceller för besökare till kurser och semina
rier. Kyrkorummets utpräglade circum stantes- 
form uttrycker ett personligt ställningstagande 
från initiativtagaren, prästen Gunnar Rosendal. 
Efter ”fader Gunnars” död drivs anläggningen 
som stiftelse.

\

FÖRHALL
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KRISTIANSTAD HT 1937 L(Sk)

Läge vid livlig trafikkorsning. Murad och putsad 
byggnad med valmat, lertegeltäckt tak krönt av 
en kopparklädd takryttare. Separat vapenhus på 
gaveln och sidolagd utbyggnad med sal och 
prästbostad. Vitmålad interiör med fasta bänk
kvarter och mittgång. Altaret ändrat till friståen
de bord med sidoställda bänkar. Krucifixet är 
utfört av konstnären Carl Fagerberg och målat 
av konstnären Yngve Lundström.

KRISTIANSTAD HT 1975 L(Sk)

Kyrkan är del av servicecentrum. Byggd av gult 
fasadtegel med plåtklädda detaljer av naturfär- 
gad aluminium. Dolda takfall med hög lanternin 
till det helt fönsterlösa kyrkorummet. Interiör 
med samma tegelmur som ytterväggen, lösa sto
lar och naturfärgad träpanel på synliga takbalkar 
av obehandlad betong. Rymligt kyrktorg med 
anslutna salar.

Knut Nordenskjöld NÄSBY KYRKA

Bo Ahlström ÖSTERÄNGS KYRKA

FÖRHALL
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VILANS KYRKANORRA ÅSUM 1963 L(Sk) Filip Lundgren

Envånings fasadtegelanläggning med fristående 
klocktorn vid entrén. Det lilla kyrkorummet med 
sina lösa stolar är avskiljbart med vikvägg från 
den dominerande församlingssalen vars upphöj-

t

KLOCKTORN

da scen det utgör fortsättning på. Interiören har 
fasadtegelväggar och tak med naturfärgad träpa
nel.

VÄSTRA BROBY 1981 L(Sk) Wolfgang Hübner HYLLINGE KYRKA
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VÄSTRA BROBY 1981 forts

Anläggning med helt kringbyggd gård. Murad av 
kalksandsten. Entré genom muren framför den 
taköverbyggda förgården med centralgården 
innanför och kyrkporten till vänster. Interiören 
med den nakna, slätfogade kalksandstensmuren 
har fasta bänkkvarter, mittgång och murat

bordsaltare. Taket bärs av primärbalk över ruras- 
bredden med langsgående sekundärbalk mot 
takytan. Ljusintaget koncentrerat till högtsittan- 
de öppning mot gården. Vattenavrinningen har 
särpräglade arrangemang med rännor av trä.

KYRKSAL

KYRKORUM

<J=>

ÖSTRA BROBY 1932 L(Sk) Sven Wranér ÖSTRA BROBY KYRKA

Murad och putsad stadsdelskyrka med gotiska 
stildrag på den nedbrunna föregångarens plats. 
Traditionellt långhus med mittgång och fasta 
bänkkvarter. Tegelslagna stjärnvalv. Ett gediget 
hantverk är genomgående. Separat kor och kors- 
armar. Den södra har bänkinredning och kan 
avskiljas med skjutväggar.

VAPENHUS

KYRKSAL

94



OSTRA HOBY 1946 SKILLINGE KAPELLL(Sk)

Kyrkorum inrett i stallbyggnaden till en gammal 
gård i fiskeläget. Takryttare av trä för klockan. 
Lösa trästolar på tegelgolv. Mörkbetsat tak av 
träpanel. I hörnet bakom predikstolen står en 
modell av församlingens moderkyrka. Tredelad 
altartavla av konstnären Evald Osvald.
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MALMÖHUS LÄN M

HÖGANÄS

KRISTIANSTAD LÄN

\ HELSINGBORG

HÖÖR L
+14
O LANDSKRONA O SVALÖV

O ESLÖV O hörby

O kävlince

LOMMA
O STAFFANSTORP

O SJÖBO

MALMÖ

O SVEDALA
O VELLINGE O SKURUP

YSTAD

O TRELLEBORG

1 Brunnby 1935 16 Lunds Domkyrko 1968
2 Filborna 1984 17 Lunds Domkyrko 1968
3 Flädje 1974 18 Lunds Domkyrko 1970
4 Eriksfält 1940 19 Malmö S Pauli 1960
5 Flelsingborgs Gustav Adolf 1956 20 Malmö S Petri 1962
6 Helsingborgs Gustav Adolf 1976 21 Malmö S Petri 1969
7 Helsingborgs Maria 1968 22 Möllevången 1963
8 Husie 1965 23 Raus 1928
9 Hyllie 1969 24 Raus 1966

10 Höganäs 1934 25 Slottsstaden 1959
11 Kirseberg 1926 26 Sofielund 1957
12 Kulladal 1978 27 Sofielund 1981
13 Källs-Nöbbelöv 1959 28 Väsby 1981
14 Landskrona 1979
15 Lunds Allhelgona 1971

29 V Skrävlinge 1970
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BRUNNBY 1935 MÖLLE KAPELLM(Sk) Louis von Dardel

Den vitputsade kyrkan ligger vid foten av 
Kullabergs lummiga sluttning mot havet. 
Trappgavlar och utskjutande stödmurar för 
tegelvalven artikulerar exteriören som har spets- 
bågiga fönster. Takfallen är koppartäckta. Den 
vitputsade interiören domineras av det stora 
mittvalvet. Absiden upptas av sakristian bakom

den raka altarväggen med muralmålning av 
konstnären Gunnar Wallentin. Fresken inramas 
av en spetsbågig muröppning i gavelväggen.

FILBORNA 1984 M(Sk) Lars Holmer DEN GODE HERDENS
KYRKA
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FILBORNA 1984 forts

Omfattande anläggning i bostadsområdescen- 
trum. Byggnaderna är murade av gult fasadtegel. 
De plåttäckta taken har flacka fall. Det raka 
klocktornet står på förplatsen öster om korga
veln. Den vackra entrévägen för in mot en öppen 
spis vid det rymliga kyrktorget mellan de mitt 
emot varandra belägna kyrkorummet och sam
lingssalen. Denna öppnar sig mot den grönskan
de miljön söder och öster om de låga rumsgrup

perna i flyglarna. Axeln genom detta centrala 
rumssammanhang slutar vid det fristående alta
ret framför en grund nisch i fondväggen. Altar
tavlan är målad av konstnären Pär Andersson 
som även utfört takdekorationen med vita som
marmoln. De få murfönstren i det vitputsade 
kvadratiska salkyrkorummet är högtsittande. 
Det mesta dagsljuset kommer från fönsterband i 
takfallet.
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FLÄDJE 1974 BERGAKYRKANM(Sk)

RA

Kyrka byggd med traditionell teknik. Murad och 
putsad med rustik, vitkalkad yta. Träspånklädda, 
höga takfall. Klockstapel med helt öppen träkon
struktion. Tillsammans med församlingshus bil
das en gård. Entré till kyrkan i portlidret.

Bengt Hellborg

RA

Interiören har öppen takstol, som är brunbetsad 
liksom takpanelen. Enkla, rustika kyrkbänkar av 
trä med stående rundvirken. Golvet är lagt av 
tegel.

ARKIV

LEKSKOLA
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FOSIE 1940 M(Sk) August Ewe HELIGA TREFALDIGHETS-
KYRKAN

Kyrka av rött fasadtegel med flacka, plåttäckta 
takfall. Fönsteromfattningar av utdragna halv
stenar. Ljus interiör med plant tak, fasta bänk

kvarter och mittgång. Avskilt kor med dörren till 
sakristian dold bakom en stor altartavla av 
konstnärinnan Hilda Heeslow.

KYRKORUMVAPENHUS

HELSINGBORGS GUSTAV ADOLF 1956 Filip Lundgren S:t OLOFS KYRKA
M(Sk)
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HELSINGBORGS GUSTAV ADOLF 1956 forts

Låg byggnad av fasadtegel med sadeltak täckt av 
enkupiga tegelpannor. Korgaveln närmast gatan. 
Entré i den indragna församlingsdelen med fram
förliggande entrégård mot gatan. Fristående 
klockstapel rest av rundvirke. Taket domineras 
av den öppna takstolen. Separat kor med fristå
ende altare.

SAMLINGSSAL

ENTREHALL

HELSINGBORGS Olof Tengroth ADOLFSBERGS KYRKA
GUSTAV ADOLF 1976 M(Sk)

Kyrkan är murad av handslaget Helsingborgs- 
tegel. Taken är belagda med kopparplåt. 
Brunbetsade snickerier. Entrévägen löper genom 
en korridor med tegelmuren längs ena sidan och 
ett glasparti mot den slutna atriumgården på den 
andra. Kyrkorummet är avdelbart med vikvägg 
till en bakre samlingssal med glasparti mot atri
um. Detta är dessutom-möblerbart för utomhus- 
bruk. Kyrkorummet har golv av höganäsplattor 
och fasadtegelväggar. Korset bakom altaret, av 
skulptören Folke Truedsson, är utfört i brons.

RA
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HELSINGBORGS MARIA 1968 M(Sk) Torsten Hansson RINGSTORPS KYRKA

Kyrka av monteringsbar konstruktion. Kan 
demonteras och flyttas. Benämnes därav ”vand- 
ringskyrka”. Mittskepp med brant sadeltak. 
Takfoten har glasband på båda sidor till hela 
längden. Ej separat kor men avskilj bara, låga 
sidoskepp. Gaveltriangeln över entrén helt upp- 
glasad. Fristående klockstapel av trä. Väggar 
med stående träpanel på båda sidor. Utvändigt 
vitmålade, invändigt laserade. Takyta och fond
vägg av vitmålade skivor. Bänkkvarter av kopp
lade stolar.

HUSIE 1965 M(Sk) Carl Nyrén HUSIE KYRKA

Långsträckt fasadtegelbyggnad utan synliga tak
fall. Fristående, cylindriskt klocktorn till hela 
höjden uppslitsat av två diametralt belägna ljud
öppningar. Från entrén följer altargången ett 
glasparti längs hela sydväggen till koret.

RA

Öppningen i tegelmuren möjliggörs av en hög 
träbalk som bär tegelmuren ovanför, understödd 
av två tegelpelare. Parallellt med altargången 
löper en smal spegeldamm som reflekterar in 
dagsljuset. Altaret är fristående.

RA
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HUSIE 1965 forts

ENTREHALL

SAKRISTIA

SPEGELDAMM

KLOCKSTAPEL

HYLLIE 1985 M(Sk) Allan Nilsson HYLLIE KYRKA

Kyrkan är utförd som en vitputsad, skånsk länga 
som kompletterar en befintlig, gammal gårdsbe
byggelse. Denna har ioidningställts för försam- 
lingsändamål. Den slutna gården nås via portli
der mot vilket det glasade vapenhuset öppnar 
sig. Sadeltaken är lertegeltäckta liksom taket 
över den fristående klockstapeln. Det invändiga

taket är öppet till nocken. Det är klätt med ljud- 
absorberande panel. Det fristående bordsaltaret 
har bänkkvarter på tre sidor. Altartavla av 
konstnär Ulla Viotti. Den nya anläggningen 
ersätter den tidigare vandringskyrkan från 1969 
som övergått i annan ägo.

t
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HYLLIE 1985 forts

RA

HÖGANÄS 1934 M(Sk)

Långskepp och västtorn är murade av Höganäs 
fasadtegel med sadeltak av lertegel och koppar
plåt. Blinderingar i tornets gaveltrianglar. Vapen
huset har förutom sin axiala västport även entré
er från både norr och söder. Tegelvälvd interiör,

RA

Ivar Tengbom HIMMELSFÄRDSKYRKAN

med av sidogångarna genombrutna stödpelare, 
liksom i arkitektens tidigare verk Högalids- 
kyrkan i Stockholm. Golv av tegel. Vägg- och 
takytor är putsade. Altartavla av konstnären 
Gunnar Torhamn.
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KIRSEBERG 1926 Theodor Wåhlin KIRSEBERGS KYRKAM(Sk)

I stället för i gaveln mot gatan har kyrkan och 
forsamlingsdelen sin entré från en sidolagd gård 
innanför mur och grind. En kyrksal ligger mellan 
förplats och kyrkorum med ingång från det lång
sträckta vapenhuset. Vitputsat tegelmurverk och

rött lertegeltak efter skånsk tradition. Interiören 
har triumfbåge i romansk stil med motsvarande, 
tunnvälvd takform. Senare har tillbyggnad skett 
med en stor församlingsdel.

VAPF.NHUS

KLOCKTORN
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KULLADAL 1978 M(Sk) Thorsten Roos S:t MIKAELS KYRKA

SAMLINGSSAL

KYRKORUM

EXPEDITION

Ovanligt stor och rikt differentierad anläggning i 
stadsdelscentrum. Väggarna består av uppdelade 
fasadtegelytor, åtskilda av brytningsvinklar, 
omväxlande med rumshöga fönster och glaspar
tier. Både plan och fasader ger ett abstrakt mön
ster. De olika rumsgrupperna är väl åtskilda 
kring en rymlig, gemensam förhall. Entrén till

kyrkorummet sker i hörn. Solfjäderformade 
bänkkvarter är uppdelade med fyra altargångar. 
Det hela utgör en helt oregelbunden rumsform 
med fristående altare. Över altaret hänger en stor 
djupblå glasprydnad. Den avtecknar sig mot den 
överljusbelysta fondväggen.
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KULLADAL 1978 forts

KÄLLS-NÖBBELÖV 1959 M(Sk) Eiler Graebe KÄLLS-NÖBBELÖVS
KYRKA

Vitputsad stenkyrka med torn. Lertegeltäckta 
sadeltak. Utbyggt vapenhus med alternativ entré 
förutom den axiala i östgaveln. Interiören har 
putsade och vitkalkade väggar, brunbetsat trätak 
och tegellagt golv. Korväggen är utsmyckad av 
skulptör Ivan Jacobsson.

klocktorn

KYRKORUM

RA
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LANDSKRONA 1979 M(Sk) Arne Magnusson BORSTAHUSENS
KAPELL

Den mindre flygeln var tidigare skolhus till 
1959. Ett nytt kyrkorum tillkom som ansluten 
vinkelbyggnad. Fasadtegelväggar och lertegel-

täckta sadeltak. Den långsmala interiören har 
öppen, dekorativ takstol. Enkelt, fristående 
bordsaltare av klarlackerad furu.

KYRKORUM

LUNDS ALLHELGONA 1971 M(Sk) Hakon Ahlberg S:t HANS KYRKA

Kyrka av mörkbrunt fasadtegel, belägen vid cen
trumtorg. Kubisk uppbyggnad utan taksprång 
och synliga fall. Västväggen har en tät, högtsit- 
tande grupp av olikstora småfönster. Kyrkorum

met är strängt symmetriskt med mittgång. Det 
dominerande breda koret ger det fristående alta
ret stort utrymme.
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LUNDS ALLHELGONA 1971 forts

LUNDS DOMKYRKO 1968 M(Sk) Sten Samuelsson HELGEANDS KYRKA

Kyrka och församlingshus i vinkelställning står 
på en uppbyggd planterrass med det raka, när
stående klocktornet norr om västgaveln. Kyr
kans höjd dominerar starkt med dolda takfall 
och en markerad balkupp byggnad som bär det 
stora, runda ljusintaget mitt över det friställda

altaret. På sydfasaden hänger ett omfattande 
klockspel för dagliga melodier. Interiören saknar 
fönster sånär som på den smala, rumshöga ljus
slitsen vid dopfunten. Dunklet framhäver den 
förgyllda överljuscylindern och altaret.

KYKORUM
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HELGEANDS KYRKA. Koret. Foto 1991.
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LUNDS DOMKYRKO 1968 forts

LUNDS DOMKYRKO 1968 M(Sk) Ingvar Wennström S:t LAURENTII KYRKA

Strängt modulbunden uppbyggnad med betongel
ement. Treskeppig interiör med sidogångar utan
för raderna av betongpelare. Kordelen är ovanligt 
rymlig med sidoordnade bänkkvarter bakom det 
fristående altaret. Mittgång, men ingen axial väst- 
port.

RA

RA
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LUNDS DOMKYRKO 1972 S:t KNUTM(Sk)

RA

Sten Samuelsson

RA

Kyrkan är murad av kalksandsten och har plåt
tak. Den ingår i ett köpcentrum. Kyrkorummet 
är uppdelat med en låg, grund del vid entrén. 
Den övergår i en lanterninformad del med ett 
brant sluttande, träpanelat tak mot koret. Det 
väldiga lanterninfönstret fyller hela ytan mellan 
den spetsiga nocken och taket över entrédelen. 
Denna motsvaras av en öppen gårdsdel bortom 
det rumsbreda glaspartiet bakom koret. Gårdens 
tvärvägg bildar kyrkorummets definitiva fond.
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MALMÖ S:t PAULI 1960 M(Sk) Mogens Herold S:ta KATARINA KYRKA

Liten stadsdelskyrka, sammanbyggd med bo
stadshus. Interiören får dagsljus från entrégaveln 
och ett färgglasfönster mot koret. Träpaneltaket 
har symmetrisk spetsform med horisontella lång
delar vid sidogångarna. Altare av bordstyp.

RA

MALMÖ S:t PETRI 1962 M(Sk)

Kyrkan är byggd av betongelement. Takfallen är 
helt dolda. Förhall och kyrksal har en samman
hängande glasvägg mot förplatsen med den fri
stående klockstapeln av betongpelare. Anlägg
ningen ingår i ett bostadsområde med mycket 
höga skivhus. Kyrkorummet är kvadratiskt med 
högt sittande, små fönster. Väggarna är helt 
täckta av ett storrutigt mönster. Altaret är av fri
stående bordstyp.

Thorsten Roos HELGEANDSKYRKAN
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MALMÖ S:t PETRI 1962 forts

RA

MALMÖ S:t PETRI - M(Sk)

Om- och tillbyggnad av ett mycket vackert, gam
malt tegelhus med trappgavel. Närmast ligger 
kapellet med gångförbindelse i mellanlänken. En 
större, motställd flygel för samlingssalar sluter en 
entrégård med mur och stiglucka mot gatan.

RA

Klas Anshelm SJÖMANSKYRKAN

Fasadtegel och sadeltak med lertegel. Interiören 
har hårdriven puts. Tak av träpanel. Altaret står 
emot en långvägg. Kvarteren av kopplade stolar 
är utdragna på bredden. Altargången ligger 
asymmetriskt.

FÖRHALL
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MALMÖ S:t PETRI 1962 forts

MÖLLEVÅN GEN 1963 M(Sk)

Kyrka i tätortsmiljö med trädkantade gator. 
Murad av rött fasadtegel. Sadeltak klätt med ler- 
tegel. Planen har samlad kvadratisk helhetsform 
med ansluten församlingsdel. Sidolagd entré vid 
västgaveln till symmetrisk mittgång och rymligt, 
separat kor med altaret mot fondväggen. Putsad

Thorsten Roos S:ta MARIA KYRKA

interiör med fönster ovanför de låga sidoskeppen 
med sidogångarna. Horisontellt, kassettmönstrat 
tak. Altarväggen har en stor Kristusbild av 
mosaik med guldfärgad mandorla av konstnären 
Bo Beskow.

FÜRHALL

O O

SAKRISTIA

EXPEDITION
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MÖLLEVÅNGEN 1963 forts

RAUS 1928 M(Sk) Oscar Persson ALLHELGONAKYRKAN

Litet fasadtegelklätt kapell med lertegeltak och 
takryttare för klockan. Kyrkorum med axialt 
förlagd kyrksal i väster. Litet separat kor. Den 
lilla sakristian intill har direkt trappa till predik
stolen. Entrén senare ändrad vid tillbyggnad.

RA
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RAUS 1966 ELINEBERGS
KYRKAN

M(Sk) Johannes Olivegren

Fasadtegelmurad kyrka med prismatisk form. 
Långsträckt, ansluten forsamlingsdel med smala, 
sadeltakstäckta flyglar. Taktäckning av lertegel, 
som ger kyrkan resning med enkelsidiga fall. 
Kyrkorummet har kvadratisk plan. Genom mar
kering av en inskriven, 45 vriden kvadrat, bildas 
fyra små, spetsiga korsarmar i ytterhörnen. 
Altare och dopfunt utgör pendanger i var sin 
ände av den diagonala altargången. Bänk
kvarteren markerar den andra diagonalen. 
Interiören har fasadtegelväggar. Glasmålningar 
av Randi Fischer och Ralf Bergholtz.

RA

KYRKORUM
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SLOTTSSTADEN 1959 S:t ANDREAS KYRKAM(Sk) Thorsten Roos

RA

Byggd av betong med fasadklädsel av keramik- 
plattor. Det rektangulära, raka klocktornets 
längre sidor utgörs av slutna skivor. Kortsidorna 
har öppna gallerverk. Interiören har mittgång 
mellan fasta bänkar av stålrorskonstruktion. De 
stora glaspartierna över läktaren vid västfasaden 
ger ljus ända fram till altarväggen med dess hel
täckande, av sidofönster belysta muralmålning 
av konstnären Aron Berge. KYRKORUM

FÖRHALL
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SOFIELUND 1957 S:t MATTEUS KYRKAM(Sk) Åke Lindqvist

Långsträckt byggnad vid park med höga träd. 
Låg loggia med hel glasvägg mot parken. Från 
loggian nås en mängd församlingsutrymmen i två 
våningar. I bottenvåningens mitt finns en kyrksal 
som användes för högmässa tills den nya kyrkan

stod färdig i parkens fond år 1981. Mitt framför 
församlingsbyggnaden står en fristående klock
stapel av trä. Kyrksalen har ett langsgående, 
högt sittande fönsterband mot utsidan.
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SOFIELUND 1981 Sten Samuelsson SOFIELUNDSKYRKANM(Sk)

Kyrkan ansluter till ett tidigare, 1957, byggt för
samlingshus. Den ligger i bortre delen av den 
med höga träd bevuxna parktomten. Vid gatan 
står ett fristående klocktorn. Brant sluttande, 
enkelsidigt takfall med stora, glastäckta ljusöpp
ningar. Ytterväggen är sammansatt av bågforma- 
de murdelar i fasadtegel åtskilda av rumshöga 
slitsar för port och fönsterpartier. Som en fort
sättning av parken har interiören sex pelare 
utformade som träd med utbredda kronor. De 
kretsformigt placerade bänkkvarteren har båg- 
formade långbänkar. Altaret är fristående.

FORHALL
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VASBY 1981 M(Sk) Bengt Blasberg LERBERGETS KYRKA

Långsträckt anläggning i plan, öppen terräng. 
Murar av fasadtegel under uppdelade, enkelsidi- 
ga takfall med täckning av tegelpannor. 
Fristående klockstapel av tegelmurskivor intill en 
muromgärdad ”kyrkträdgård” framför försam- 
lingsdelen med entré och förhall som mellanlänk

till kyrkorummet. Detta har fasadtegelväggar 
och omålat trätak. Stort, fristående bordsaltare 
av kvadratisk form. Kretsformigt ordnade bänk
kvarter med kopplade stolar. Rummet har en fri, 
asymmetrisk form utan axial altargång.

V SKRÄVLINGE 1970 M(Sk) Thorsten Roos ROSENGÅRDS KYRKA
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V SKRÄVLINGE 1970 forts

RA

Kyrka är ansluten till köpcentrum i Rosengårds 
bostadsområde. Den är byggd av fasadtegel som 
utfackning av betongstomme med invändigt syn
liga pelare. Dolda takfall. Murad klockbock på 
väggkrönet ovanför porten. Kyrkorummet har 
golv av kalksten, väggar av fasadtegel och spets
format tak med flack lutning efter de synliga 
betongbalkarna. Lösa, tygklädda stolar med stål- 
rörsben.
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1 Enslöv 1925
2 Enslöv 1940
3 Falkenberg 1972
4 Frillesås 1974
5 Färgaryd 1924
6 Gunnarp 1960
7 Hanhals 1940
8 Krogsered 1926
9 Långaryd 1926

10 Martin Luther 1936
11 Martin Luther 1970
12 S Nikolai 1941
13 S Nikolai 1958
14 Släp 1923
15 Släp 1983
16 Snöstorp 1975
17 Snöstorp 1986
18 Stafsinge 1927
19 Torup 1923
20 Torup 1958
21 Träslöv 1927
22 Varberg 1974
23 Värö 1972
24 Ölmevalla 1955
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ENSLÖV 1925 N(Ha)

RA

Kapellet har väggar av stående, vitmålad träpa
nel. Lertegeltäckt sadeltak. Tornet vid södra 
långväggen har en rikt utformad kröndel. 
Interiörens väggar och tredelat välvda tak består 
av målad, ljusgrå träpanel. Klassicistiska detaljer. 
Fasta bänkkvarter, mittgång och litet, separat 
kor.

Knut Nordenskjold SKAVBÖKE KAPELL

RA

ENSLÖV 1940 N(Ha) Sigfrid Ericson NISSASTRÖMS KYRKA

Murad kyrka, putsad i vitt. Det branta sadelta
ket och den smala tornspiran är skiffertäckta. 
Nytt, fristående altare i det separata koret med 
fresk av konstnären Gunnar Torhamn på fond
väggen. Korsarmsvis utbyggd kyrksal. Långskep
pet har rikt bemålat tunnvalv av träpanel. Fasta 
bänkkvarter och mittgång.

KYRKORUM

t
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ENSLÖV 1940 forts

FALKENBERG 1972 N(Ha)

Kyrka av tältform med takfallen täckta med 
brunt betongtegel. Ansluten församlingsdel med 
lågt, valmat tak. Utvändigt slammat tegel. I inte
riören brunt fasadtegel. Taken burna av limmade 
trä balkar. Sidolagd kyrksal av korsarmstyp. 
Mittgång, fasta bänkkvarter och separat kor 
med fristående bordsaltare. Öppen, fristående 
klockstapel av trä med tak av kopparplåt.

Roland Hübel HERTINGS KYRKA
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FRILLESÅS 1974 N(Ha) Pelle Nilsson RYA KYRKA

4

RA

Tillbyggnad med nytt kyrkorum över källarvå
ning med sockel som fönsterband för försam
lingsrum. Överbyggnaden av stående träpanel 
med rumshöga fönsterslitsar utbyggda som bur
språk av glas. Brant, enkelsidigt takfall även i 
interiören.

FÖRHALLKYRKSAL

KYRKORUM

FÄRGARYD 1924 N(Ha) Paul Boberg HYLTEBRUKS KYRKA

Kyrkan är tegelmurad och slammad med ofärgat 
bruk. Kopparklätt sadeltak på långhuset. Även 
tornhuven är kopparklädd. Entré genom tornet i 
väster. Altaret står i separat korabsid. Det flacka 
taket är putsat liksom väggarna. Fasta bänkkvar
ter med mittgång. Altartavlan utförd av konstnä
ren Edvin Allers.
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FÄRGARYD 1924 forts

RA

GUNNARP 1960 N(Ha) Roland Hübel FEGENS KAPELL

Byggnaden är murad, slammad och vitfärgad. 
Fristående klockstapel av trä. Interiör med väg
gar av fasadtegel. Taket har sadelform. Det vilar 
på ”törebodabågar”. Korbågen har spetsform. 
Fasta bänkkvarter och mittgång.

RA RA
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HANHALS 1940 N(Ha) Fredrik Wetterqvist HANHALS KYRKA

RA

Hanhals ”nya” kyrka, byggd i slutet på 1800- 
talet ersatte på sin tid den svårt förfallna, medel
tida kyrkan. När den nya kyrkan förstörts 
genom brand beslöt församlingen att, i stället för 
återuppbyggnad, rusta upp den medeltida kyr
kan.

Kyrkorummet saknar avsatt kor men har cir- 
kulärt rundad östvägg. Förutom direktport i 
västgaveln finns en sydentré med vapenhus. 
Rymlig läktare. Det välvda taket är rikt dekore
rat med målningar.

KROGSERED 1926 N(Ha) Karl Westerberg KROGSEREDS KYRKA

Murad, putsad och vitfärgad kyrka med koppar- 
klädda tak. Entré med vapenhus i västtornet. 
Långhus och kor i gemensam salform. Sakristian i 
separat utbyggnad bakom altarväggen. Vitputsad 
interiör med fasta bänkkvarter. Flackt tak av trä 
med kassettmönster.
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LÅNGARYD 1926 N(Ha) Walter Karlander LANDERYDS KYRKA

Träkyrka med målade, spånklädda väggar. 
Kopparklädsel på det höga västtornets spira. 
Långhuset har lertegeltäckt sadeltak, utbyggt kor 
med separat ansluten, rundformad sakristia. 
Ovanför väggaltaret ett korsformigt fönster 
utfört av konstnären Erik Olson. Tunnvälvt, put
sat tak.

MARTIN LUTHER 1936 N(Ha)

Vinkelbyggnad, klädd med mönstermurat fasad- 
tegel. Enkupigt lertegel på sadeltak med liten 
takryttare av trä för klockan. Den vitputsade 
interiören har tredelat, välvt träpaneltak. Fasta 
bänkkvarter och mittgång. Koret är litet och 
absidformat. Kyrksalen har ej gemensam vägg 
med kyrkorummet.

RA

August Svensson OLAUS PETRI KYRKA

RA
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MARTIN LUTHER 1970 N(Ha) Bertil Engstrand 
Hans Speek

MARTIN LUTHERS 
KYRKA



MARTIN LUTHERS KYRKA. Exteriör. Foto 1991.
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MARTIN LUTHER 1970 forts

Ljusgrå, rostfri stålplåt i samtliga fasader och 
takytor utgör ett enhetligt exteriörmaterial. Den 
stensatta förplatsen ligger i hörnet mellan lång
huset och den i vinkel utbyggda entrén med 
vapenhus. Kyrkorummet är treskeppigt med 
separat kor. Processionsentré till mittgången sak
nas. Mittskeppets tak är välvt i en asymmetrisk 
vågform möjliggjord av den följsamma skalkon
struktionen med interiörens lika enhetliga kor
tenplåt. Det slutna kyrkorummets gestaltning

bygger på flera asymmetriska drag. Dagsljuset 
kommer huvudsakligen från fönsterband vid den 
sydöstra takfoten i mittskeppet och det långa 
sidoskeppet. Det motsatta sidoskeppet är betyd
ligt kortare vilket framhäver variationerna i 
rumsbredden. Koret har sitt tak samordnat med 
det långa sidoskeppet och är något förskjutet i 
sidled från mittgången. Krucifixet är utfört av 
konstnären Gert Kassa.

S:t NIKOLAI 1941 N(Ha) Adolf Wiman S:ta KATARINA KAPELL

Kapellet har bred entréfasad med utbyggda vän- 
trumsflyglar för begravningar. Klassicistisk mitt- 
risalit med kolonner. Interiören är vitputsad med 
högt sittande fönster. Katafalk för krematorie- 
funktionen. Separat kor med enkelt bordsaltare. 
Reliefer på altarväggen av konstnären Gunnar 
Torhamn.
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S:t NIKOLAI 1941 forts

S:t NIKOLAI 1958 N(Ha) Johannes Olivegren KÄRLEKENS KYRKA

Kyrksalen utgör förlängning av kyrkorummet, 
markerad i uppbyggnaden genom flackare tak
vinkel. Vikväggen mellan rummen motsvaras av 
ett glasparti i salens motsatta gavel som låter 
rumssammanhanget fortsätta till utemiljön. 
Entrén är samordnad med den uppglasade lång
väggen mellan förplatsen och det rymliga sido- 
skeppet. Altaret står vid fondväggen i en nisch 
med spetsbågeformad öppning. Även takformen 
är tillspetsad med hjälp av ”törebodabågar”.
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SLÄP 1923 N(Ha) Allan Berglund SÄRÖ KYRKA

Träkyrka med spånklädd tornspira. Rikt dekore
rad interiör med dekormålat träpaneltak med 
tredelad välvning. Separat kor med altaret mot 
fondväggen. Fasta bänkkvarter med mittgång. 
Entrén i västtornet mot den terrasserade förplat
sen i högläget ger tillsammans med läktarfön- 
stren ovanför ett klassicistiskt anslag.

I

SLÄP 1983 N(Ha)

Träbyggnad med rustik, stående träpanel, sadel
tak och enkupigt lertegel. Klockan hänger i stolp- 
resning vid kyrkans sydvägg under kupa i takfo
ten. Starkt uppglasad entré till rymlig förhall 
med salen rakt fram och kyrkorummet till höger. 
Interiören har en lanterninformad nock med fön-

Arne Nygård KULLAVIKS KYRKA

ster endast i gaveländarna. Vid koret finns en 
spetsformad absid som upptill övergår i lanterni- 
nens gavelfönster. Enkelt fristående bordsaltare. 
Träkrucifix i absiden av konstnären Eva Spång
berg.

KYRKORUM

FÖRHALL
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RA

Hugo Hostrup VALLÅSKYRKAN
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r ' i
KYRKSAL

1

SLÄP 1983 forts

SNOSTORP 1975 N(Ha)

RA

Anläggningen är helt klädd med eloxerad alu- 
minimplåt. Kyrkan är tältformad med lutande 
väggar. Invändigt stående träpanel med varieran
de profilering. Dagsljusbelysningen är koncentre
rad till toppartiets överljusöppning i takfallets 
högsta del. Taket är vitmålat med infällda arma
turer. Runt, fristående altare med knäfall i ring. 
Solfjäderformigt ordnade bänkkvarter med dub
bel altargång.
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SNÖSTORP 1979 forts

SNÖSTORP 1986 N(Ha) Morgan Bergwall MARIAKYRKAN

KYRKSAL
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SNÖSTORP 1986 forts

RA

Kyrkan har väggar av fasadtegel vilket gäller 
även interiören. Det branta, brutna taket är täckt 
med pannor. Koret har ett tornliknande överljus- 
intag. Den omfattande församlingsdelen bildar 
en kringbyggd förplats tillsammans med den fri
stående klockstapeln, vars lodräta fasadtegelski- 
vor är utdragna åt sidorna till murar som ytterli
gare sluter till entrégården. Den uppglasade för
bindelsekorridoren mellan de motställda entréer

RA

na till kyrka och församlingsbyggnad utgör en 
del av den centrala förplatsen med vilken samtli
ga rum har visuell kontakt. Foyern med den 
innanförliggande atriumgården benämns ”kyrk- 
torg”. Det åttkantiga kyrkorummet har kontakt
fönster mot atrium, axial mittgång och fristående 
bordsaltare. Stolarna i sina två kvarter är sväng
da i kretsform.

STAFSINGE 1927 N(Ha) Arne Gustafsson HÄSSLÅS KAPELL

Kapellet har väggar av stående, gråmålad träpa
nel, klassicistiska detaljer och tornliknande 
takryttare vid entrégaveln. Taken är skiffertäck- 
ta. Litet, separat kor bortom halvcirkulär triumf
båge. Femfasat tak, vitmålat, liksom väggarna. 
Mittgång och fasta bänkkvarter.
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TORUP 1923 N(Ha) MJALAHULTS KAPELLArtur Älvsjö

Gråmålad träbyggnad med stående väggpanel. 
Högt sittande fönster i långhuset, försedda med 
kupor för att nå högre än till takfoten. Separat 
utbyggt kor med halvcirkulär triumfbåge. 
Innertaket följer utvändiga fallet till hanbjälken. 
Dragstag av rundjärn. Fasta bänkkvarter och 
mittgång.

TORUP 1958 N(Ha) Martin Westerberg RYDÖBRUKS KAPELL

Kapellet har ansluten, inbyggd klockstapel. Alla 
ytterväggar är spånklädda. Taktäckning av kop
parplåt. Från den öppna mellanlänken leder 
västporten mellan dubbla läktartrappor till ett

långsträckt kyrkorum med tunnvälvt paneltak 
och separat kor. Sakristian finns i mittaxeln 
bakom altarväggen. Tredelad altartavla av konst
nären Axel Olson i Halmstadgruppen.

f

; KYRKORUMFÜRHALLKLOCKSTAPEL
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TRÄSLÖV 1927 N(Ha) Sigfrid Ericson TRÄSLÖVSLÄGES KYRKA

Vitmålad kyrka med stående träpanel och lerte- 
geltäckta tak. Lågt och kraftigt torn av västkust
typ. Interiören är rikt dekorerad med takmål
ningar och altartavla av konstnären Joel Mila. 
Många klassicistiska detaljer. Utbyggd sakristia. 
Senare har nya församlingslokaler tillkommit.

KYRKORUM

VARBERG 1974 N(Ha) Pelle Nilsson BRUNNSBERGS KYRKA

Kyrka, byggd av fasadtegel med vinkelansluten 
församlingsdel. Det branta, enkelsidiga takfallet 
är skiffertäckt. Souterrängdelen har hel fönster
yta. Det gäller också kyrkorummets höga lång
vägg. Takets träpanel bärs av limträbalkar. I plan 
är bänkkvarter, altargång och altare helt symme
triskt placerade. Det sneda taket gör ändå altar- 
väggen, med sitt fönster i den låga änden, helt 
oregelbunden.
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VÄRÖ 1972 N(Ha) Henry Åkesson BUA KYRKA

Ljusgrå, putsad kyrka med brant sadeltak, belä
gen i öppet landskap. Huvuddelen av kyrkorum
mets dagsljus kommer från den glasade gavel
spetsen ovanför altaret. Sidoordnad kyrksal med 
separat entré. Altargången symmetriskt placerad 
med bordsaltaret intill fondväggen. Femdelad 
altartavla av konstnären Erland Forsberg.

RA
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ÖLMEVALLA 1955 N(Ha) Johannes Olivegren S:t LARS KAPELL

Träbyggnad med tak av korrugerad eternit. 
Mittgång med bänkkvarter av lösa, kopplade 
stolar. Altaret placerat mot fondväggen som har 
högt sittande fönsteryta i gaveltriangeln. 
Kyrkorummets form med spetsig takvinkel är 
given av de bärande, limmade träbågarna från 
Töreboda.
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GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 Angered 1962
2 Angered 1972
3 Angered 1973
4 Askim 1969
5 Askim 1976
6 Askum 1954
7 Backa 1972
8 Bergsjön 1974
9 Biskopsgården 1958

10 Biskopsgården 1966
11 Brämaregården 1925
12 Brämaregården 1973
13 Bäve 1963
14 Bäve 1973
15 Bäve 1981
16 Forshälla 1926
17 Forshälla 1940
18 Foss 1939
19 Fässberg 1929
20 Fässberg 1955
21 Gunnared 1971
22 Gunnared 1973
23 Gunnared 1974
24 Göteborgs Annedal 1964
25 Göteborgs Johanneberg 1940
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o

26 Göteborgs Johanneberg 1973 48 Stenkyrka 1929
27 Göteborgs Karl Johan 1959 49 Stenkyrka 1932
28 Göteborgs Masthugg 1973 50 Stensjön 1973
29 Härianda 1957 51 Stensjön 1984
30 Härianda 1958 52 Styrsö 1932
31 Högsbo 1963 53 Styrsö 1959
32 Högsbo 1969 54 Styrsö 1961
33 Jörlanda 1924 55 Säve 1921
34 Kortedala 1956 56 Sävedalen 1959
35 Kortedala 1972 57 Sävedalen 1984
36 Kungälv 1969 58 Tanum 1938
37 Kållered 1982 59 Tjärnö 1939
38 Lommelanda 1932 60 Tu ve 1974
39 Lundby 1958 61 Tynnered 1966
40 Morlanda 1928 62 Tynnered 1967
41 Naverstad 1922 63 Tynnered 1973
42 Norum 1925 64 Uddevalla 1984
43 Norum 1971 65 Västra Frölunda 1970
44 Nylöse 1923 66 Älvsborg 1972
45 Nylöse 1929 67 Öckerö 1934
46 Partilie 1961 68 Öckerö 1958
47 Skee 1931 69 Örgryte 1959
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ANGERED 1962 0(Vg) RÖSEREDS KAPELL

CM CM

Kyrkorum och kyrksal utgör var sin flygel med 
mellanliggande förhall i sluttning mot gatan. 
Gavlar av fasadtegel och långväggar med liggan
de träpanel. Fristående klockstapel av öppen trä
konstruktion. Kyrkorummets tak med synliga 
träbalkar följer det enkelsidiga fallet. Ett enda 
bänkkvarter med separata ryggstöd av formpres- 
sad träfanér.

Torsten Hansson HAMMARKULLENS
KYRKA

Tältformad kyrka med fristående klockstapel av 
betong. Kyrksal och kyrkorum ligger på ömse 
sidor om en sluten gård i entréns längdaxel. Den 
tvärgående förhallen har glasvägg mot gården 
liksom församlingshusets förbindelsekorridor. 
Kyrkorummets branta takfall har en veckad, 
akustikvänlig inklädnad av takkonstruktionen. 
Takfönster vid nocken. Altaret är fristående. 
Mittgång mellan fasta bänkkvarter.

/

CM
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ANGERED 1973 HJALLBO KYRKA0(Vg)

CM

Anläggningen är murad av fasadtegel och har 
dolda takfall. Kyrka och församlingsrum är grup
perade kring en liten atriumgård. En sidolagd 
expeditionsflygel formar en långsmal gårdsficka 
med sin öppna, grindförsedda kortsida mot tor
get utanför. Från torget en huvudentré med kapp
rum mot södra sidoskeppet. Över porten ett 
öppet utrymme för klockorna. Mittgången har en

Jon Snis

axial direktentré med glasdörrar mot den djupa 
gårdsfickan. Interiören har obehandlad betong
stomme med väggutfyllnader av fasadtegel. Tak 
av aluminiumpanel. Fasta bänkkvarter på golv av 
keramikplattor. Väggaltare med träsnidat altar
skåp. Atriumgårdens glasvägg vetter mot norra 
sidoskeppet och ger ett öppet miljösammanhang 
med kyrkorummet.

KYRKORUM

SAKRISTIAVAPENHUS ful 1
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ASKIM 1969 Torsten Hansson BILLDALS KYRKAO(Vg)

CM

Demonteringsbar vandringskyrka. Entrén är ut
ökad med en länkbyggnad mot närliggande, 
äldre hus. Interiören har för typen karaktäristis
ka drag som gavelspetsfönstret över entrén och 
fönsterbanden vid takfoten. Kyrkorummet öppet 
till nocken tack var dragstag av stål.

ASKIM 1976 O(Vg)

Fasadtegelkyrka med tre avtrappande byggnads
kroppar i sluttande parkmark. Dolda takfall. 
Hög lanternin i kyrkorummet i översta byggna
den. Fasta bänkkvarter på kalkstensgolv. Mitt-

Bent Jorgensen MIKAELSKYRKAN

gång och fristående bordsaltare. Väggarna av 
fasadtegel. Altarbildvävnad av konstnär Gunilla 
Sjögren.

FÖRHALL
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ASKIM 1976 forts

CM CM

ASKUM 1954 0(Bo) Axel Forssén HOVENÄSETS KAPELL

Liten träbyggnad mellan fiskelägets bergknallar. 
Valmat, skifferbelagt tak. Ljusare skiffer av norsk 
karaktär täcker väggarna. Panelklätt interiörtak, 
öppet till hanbjälken. Altartavlan är inramad av 
klassicistiskt motiv. Fasta bänkkvarter och mitt
gång.

BACKA 1972 O(Bo)

Demonteringsbart uppförd vandringskyrka av 
”törebodatyp” med takresning av fyra limmade 
träbågar på kvadratisk plan under pyramidfor
mat tak. Fria möjligheter till varierad inredning 
tack vare fönsterband runt takfoten och möjlig-

Rolf Bergh BRUNNSBOKYRKAN

het till rumshöga hörnfönster. Klockstapel. I stäl
let för den vanliga altarplaceringen i hörn har en 
sida försetts med en extra vinkelutbyggnad för 
ett fristående altare.
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BACKA 1972 forts

CM CM

BERGSJÖN 1974 O(Vg) Bo Cederlöf BERGSJÖNS KYRKA

<s6il385>

Kyrkorum och kyrksal bildar tillsammans en 
högdel, omgiven av en glasad förbindelsegång. 
Glasväggen ger den trånga gången del i omgiv
ningens rymd. Högdelen har dolda takfall. Den 
lägre delen har tak av enkelkupiga pannor i hög

relief. Interiören har väggar med slätmönstrad 
träpanel. Takets kassetterade trägallerverk diffu- 
serar de ovanför sittande lysrörens ljus. Fri
stående bordsaltare. Vinkeldragen altargång med 
plats för dopfunten framför altaret.

<1=
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BERGSJÖNS KYRKA. Kyrkorummet. Foto Christer Morat 1988.
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BERGSJÖN 1974 forts

CM

BISKOPSGÅRDEN 1958 0(Vg) Johannes Olivegren BISKOPSGÅRDENS
KYRKA

CM

1

CM

Kyrkan är formad helt i betong med inslag av 
fasadtegelklädsel på vertikala ytor. Det långsmala 
kyrkorummet har axial västentré och sidoentréer. 
Två avskilj bara sidoskepp. Det ena med glasvägg 
mot atriumgård. Bordsaltaret står mot ett smalt, 
rumshögt färgglasfönster i den som klocktorn 
uppbyggda östväggen.

[EXPEDITION

KYRKORUM
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BISKOPSGÅRDEN 1966 0(Vg) Torsten Hansson LÄNSMANSGÅRDENS
KYRKA

Demonteringsbar vandringskyrka. Interiören har 
för typen karaktäristiska drag som gavelspetsfön- 
stret över entrén och fönsterbanden vid takfoten.
Kyrkorummet öppet till nocken, dragstag av stål.

BRÄMAREGÅRDEN 1925 O(Vg) Sigfrid Ericsson BRÄMAREGÅRDENS
KYRKA

Träkyrka med stående, vitmålad panel. Kraftigt 
västtorn av traditionell västkusttyp, lika brett 
som långhuset. Tegeltak. Långsmalt kyrkorum 
med tunnvälvt trätak. Barockformer i predikstol 
och altartavla.
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BRÄMAREGÅRDEN 1973 0(Vg) Torsten Hansson BJURSLÄTTSKYRKAN

CM CM

Demonteringsbar vandringskyrka. Utbyggd på 
entrésidan med en tvärställd del med lågt sadel
tak. Belägen i stort bostadsområde. Interiören 
har för typen karaktäristiska drag som gavel- 
spetsfönstret över entrén och fönsterbanden vid 
takfoten. Kyrkorummet är öppet till nocken. 
Dragstag av stål.

BÄVE 1963 O(Bo) Carl-Anders Hernek BLEKETKYRKAN

Kyrka med brant sadeltak täckt av skiffer. 
Kyrksal som avskilj bar förlängningsdel i den låga 
församlingsbyggnaden. Den sidoordnade entrén 
är kombinerad med mittgång och väggaltare. 
Den blonda interiören har träpanelat tak i natur
färg. Fasta bänkkvarter. Bakom altaret ett smalt 
färgglasfönster från golv till den spetsiga nocken.

3TTCSAKR
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KYRKORUM
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BAVE 1973 BAVE KYRKA0(Bo)

Exklusivt uppbyggd kyrka med dolda takfall och 
kyrkorummets högdel i form av en helt uppgla- 
sad lanternin. Glasvägg likaså i rummets bakre 
del som får kontakt med utanförliggande parkna
tur. Utrymmet bakom altaret är avskärmat med 
nonfigurativt mönstrad altartextil. Väggarna har 
i övrigt träpanel. Det horisontella taket har 
infällda armaturer i en yta av akustisk puts. 
Bänkkvarter av tygklädda, kopplade stolar.

r

i
~ KYRKTORG

JL__ _

Carl-Anders Hernek

I .-d o n Ł

SAKR
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B AVE 1981 DALABERGSKYRKAN0(Bo) Arne Nygård

Den kvadratiska byggnaden har diagonalt, enkel
riktat takfall med klocktornet format till ett ljus
intag över altaret i det högsta hörnet. Den plåt- 
täckta, svängda tornhuven svävar över muren, 
buren på insatta pelare. Murar av fasadtegel. 
Takpannor på skärmtaken vid entréerna i båda 
ändar av en bågformad, genomgående entréhall. 
Det i plan solfjäderformade kyrkorummet har 
vitfärgade väggar och tak. Keramikplattor på 
golvet. Utbyggt burspråk, helt i glas, för dopfun
ten. Hängande krucifix över det fristående alta
ret. Skulpturen utförd av konstnären Eva 
Spångberg.
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FORSHALLA 1926 Knut Nordenskjold DJURHULTS KAPELL0(Bo)

Vitmålad kyrka med stående träpanel. Skiffer- 
täckta tak, även tornhuv och spira. Utbyggd 
sakristia. Entré med vapenhus i västtornet. 
Interiör med väggar av stående träpanel och 
tunnvälvt tak. Allt vitmålat, även de fasta bänk
kvarteren. Koret är separat med väggaltare.

FORSHÄLLA 1940 O(Bo) A. Funkqvist ÅH KYRKA

Kyrkan ligger på en hög bergudde. Entrén finns i 
västtornet, ytterst mot havet. Vägen dit passerar 
det stora glasparti där besökaren har utsikt från 
långhus och kor mot landskapet. Altargången är 
sidoplacerad mot det enda sidoskeppet med läk
tare. Trots dessa starkt asymmetriska drag är 
altaret beläget vid fondväggen i det separata 
koret. Altartavla av konstnären Emanuel 
Vigeland.
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FOSS 1939 MUNKEDALS KYRKA0(Bo) Bror Almqvist

Kyrkan har vitt, putsat tegelmurverk. Det höga 
tornet kröns av en rikt formad, kopparklädd huv. 
Entré från väster genom tornet från terrasserad 
förplats i högt läge. Rak, symmetrisk mittgång 
mellan slutna bänkkvarter till altare mot fond
väggen i det separata koret. Både långhus och 
kor har målat träpaneltak. Predikstolen nås 
direkt från den utbyggda sakristian.

I

FÄSSBERG 1929 O(Vg) Nils Karlsson TOLTORPSKYRKAN

Vitmålat träkapell med valmat, skifferklätt tak. 
Interiör av salsform med vita väggar. De höga 
fönstren når upp till taket, som har en indragen, 
högre och mörkmålad del. Altaret mot fondväg
gen.

KYRKORUM t
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FASSBERG 1929 forts

CM

Liten byggnad av fasadtegel med enkupigt tegel 
på sadeltak. Formad som en ordinär, vinkelbyggd 
enfamiljsbostad. Salkyrkorum med vita väggar 
och tak av träpanel på törebodabågar. Bänk
kvarter av lösa, kopplade stolar.

CM

Walter Holmen KROKSLÄTTS KYRKA

CM

CM

FÄSSBERG 1955 O(Vg)
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GUNNARED 1971 Gunnar Werner GÅRDSTENS KYRKAO(Vg)

CM

Kyrkan är infogad i stadsdelscentrum. Öppen, 
fristående klockstapel av stål och glas. Ren interi
ör med endast det nödvändigaste. Mittgång och 
fasta bänkkvarter. Enkelt bordsaltare med textil
tavla av konstnären Agda Österberg.

CM

t
VAPENHUS

GUNNARED 1973 O(Vg)

Anläggning av betong med horisontella tak. 
Fristående klockstapel i form av lätt, kubisk låda 
på smäckra stålben. Entré genom församlingshu
set till den högre kyrkdelen med fönsterband mot

Sidney White LÖVGÄRDETS KYRKA

tak. Interiör med träpanelade väggar. Expressiv 
triptyk av koloristiska målningar på altarväggen. 
Bänkkvarter av snedställda rader med kopplade, 
tygklädda karmstolar.

KYRKORUM
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GUNNARED 1973 forts

CM

GUNNARED 1974 O(Vg)

CM

Kyrka i anslutning till stadsdelscentrumbyggnad. 
Kyrkorummet har rik dagsljusbelysning genom 
ett brett, högt sittande fönsterband. Dessutom 
finns en lanternin med ljusslits längs hela altar-

CM

Gunnar Werner RANNEBERGENS KYRKA

CM

väggen. Väggarnas nederdel består av slutna trä
panelytor. Bänkkvarter av snedställda rader av 
kopplade, tygklädda karmstolar. Långt, friståen
de bordsaltare. Textiltavla på väggen bakom.

FÖRHALL
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GUNNARED 1974 forts

CM

GÖTEBORGS ANNEDAL 1964 O(Vg) Helge Zimdahl GULDHEDSKYRKAN

Tegelmurad och putsad kyrka med församlings
huset långsides placerat. Entré genom tornet som 
har stomme av betongpelare med väggklädsel av 
trätakspån. Interiören har väggar av fasadtegel 
med dekorativ mönstermurning. Entrén för rakt 
mot den sidolagda salen. Kyrkorummet har mitt
gång och fasta bänkkvarter. Det enkelsidiga tak
fallet belyses av ett fönsterband överst på hjärt- 
väggen. Det enkla bordsaltaret står i en nisch 
med ljus, slammad fondvägg, belyst av dolda 
sidofönster.

CM

i

CM

t KYRKORUM
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GOTEBORGS
JOHANNEBERG 1940

JOHANNEBERGS-
KYRKAN

O(Vg) Sigfrid Ericson

CM

Högt belägen kyrka med ovanligt smalt, högt 
torn intill koret. Ren, enkelskeppig form med ut- 
och invändig fasadtegelmurning. Kopparplåt på 
det relativt flacka sadeltaket. Interiören har mitt
gång från axial västport mot separat, helt öppet 
korrum med altaret mot en låg, svängd fondmur 
framför en djup, hög absid. Rik, skulptural 
utsmyckning av konstnären Johan Lundquist.

CM

b i <1
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GÖTEBORGS
JOHANNEBERG 1973 O(Vg) Per-Axel Ekholm BURÅSKYRKAN

CM

Kubistiskt uppbyggd fasadtegelkyrka med kva
dratisk kyrkorumsplan. Den slammade, vitfärga- 
de interiören har axial entré och altargång. 
Golvbeläggning av svart skiffer. Flera åtgärder 
ger en markerad brytning åt symmetrin. Enkel- 
sidigt, rumshögt fönster mot koret. Avsevärt 
sidolagd primärbalk för taklaget på pelare i altar- 
väggen. Södra bankkvarteret har snedställda 
rader.

CM

SAKRISTIA

KYRKORUM

KLOCKTORN
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Allan Berglund KUNGSLADUGÅRDS-
KYRKAN

GÖTEBORGS KARL JOHAN 1959 O(Vg)

CM

Röd fasadtegelbyggnad med fristående klock
torn. Kyrkan har sidolagd entré men mittplacerat 
altare av bordskaraktär vid fondväggen. Fönster
vägg med fasadtegelmurning och tättställda fön
ster. Sadelformat tak med gles träpanel. Även 
predikstol och dopfunt är murade med fasadte- 
gel.

GÖTEBORGS MASTHUGG 1973 O(Vg)

CMCM

CM
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Torsten Hansson PATERNOSTER-
KYRKAN

Liten fasadtegelkyrka i parkliknande innerstads- 
miljö. Plåtklätt sadeltak med fönsterförsedd 
gaveltriangel. Fristående klockstapel av betong. 
Interiör med nocken tvärställd till altargången. 
Träpanel på både väggar och tak.
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HÄRLANDA KYRKA. Kyrkorummet. Foto 1991.
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HÄRLAND A 1957 0(Vg) Peter Celsing HÄRLANDA KYRKA

Anläggningen grupperar sig kring ett före detta 
gårdscentrum på en låg kulle. Den gamla allén 
markerar den ursprungliga tillfarten som nu 
mynnar ut mellan kyrka och församlingshus. 
Kyrkan utnyttjar kullen genom en suterrängvå- 
ning med parkentréer nerifrån. Fasadtegel- 
murningen i exteriören präglar även kyrkorum
met. Långskeppet har mittgång med axialt place
rad port. Stora öppningar mot det enda sidoskep- 
pet förmedlar utblicken genom det breda, rums- 
höga golvfönstret mot landskapet. Altaret står 
mot fondväggen med ovanförsittande skulptur
skåp av konstnären Ivar Lindekrantz.

SAKRISTIA
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HÄRLANDA 1958 0(Vg) Johannes Olivegren BJÖRKEKÄRRS
KYRKA

CM

Fasadtegelkyrka i öppen skogsmark. Utbyggt kor 
med anslutet klocktorn. Entré mellan kyrkorum
met och den axialt anslutna salen med sin vik
vägg. Interiören har fasadtegelväggar och mörk- 
färgat träta k på synliga limträ bågar. Central 
mittgång med färgglasfönster bakom väggaltaret. 
Kopplade trästolar.

CM

fa^l

kr=i-r
” KYRKSAL

L F=3 j

HOGSBO 1963 O(Vg)

Anläggningen reser sig i en sluttning mot trafik
led. Entré i den högst belägna, lägre byggnadsde- 
len, med de högre byggnadsdelarna, kor och 
klocktorn nedanför i sluttningen. Murarna av 
naturbetong står även som barriärer för langsgå
ende terrasser framför suterrängvåningen och 
huvudplanet. Trappor från nedre terrassen kom-

CM

Thorsten Roos HÖGSBO KYRKA

mer upp i det kvadratiska entrétorgets mitt med 
kyrkportens skärmtak som avgränsning i väster. 
Kyrkorummet har väggar av reliefmönstrad 
betong. Golvet är belagt med svart skiffer. 
Dagsljus genom fönsterslitsar längs väggskivor
nas ytterkanter. Det stiliserade krucifixet är 
utfört av konstnär Knut Irwe.

CM
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HÄRLAND A 1958 forts
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HÖGSBO 1969 0(Vg)

Kyrka på gräskulle. Kyrkorummet reser sig ur 
den omgivande, lägre byggnadsdelen. Kyrko
rummets högre vägg har stort fönsterparti som 
ger huvuddelen av dagsljuset. Exteriörens grova, 
stående träpanel motsvaras av en slät, smalbrädig 
panel invändigt. Taket bärs av törebodabågar. 
Fasta kvarter av långbänkar. Bordsaltaret står 
mot fondväggen. Krucifixet, ett keramikarbete, 
är utfört av konstnär Agneta Larsen. Fristående, 
trebent klockstapel av trä.

JÖRLANDA 1924 O(Bo)

Torsten Hansson KAVERÖS KYRKA

Sigfrid Ericson JÖRLANDA KYRKA

Murad kyrka. Invändigt och utvändigt putsad 
och vitfärgad. Valmat sadeltak med enkelkupiga 
tegelpannor. Kopparplåt på tornhuven. Inred
ningen tycks vara avsedd att återskapa den äldre, 
nedbrunna kyrkans miljö.

VAPENHUS
KYRKORUM
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JORLANDA 1924 forts

KORTEDALA 1956 O(Vg) Olov Geggen ALLHELGONAKYRKAN

Fasadtegelkyrka med ansluten kyrksal som har 
avsevärt lägre höjd. Höga, smala ljusspalter med 
glasbetong. Sidoordnad entré mellan de båda 
rummen. Mittgång mellan fasta bänkkvarter.

Fondväggens figurrelief i fasadtegelväggen är 
utförd av konstnär Knut Irwe. Fristående klock
stapel murad av fasadtegel.

SAKRISTIA

CM
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KORTEDALA 1972 VÅRFRUKYRKANO(Vg)

Anläggning med naturbetong i både exteriör och 
interiör. Fristående klocktorn. Församlings
rummen samlade kring en liten gård. 
Kyrkorummet är kvadratiskt, men har genom 
takform och möblering en uppdelning i mitt

Johan Tuvert

CM

skepp och sidoskepp. Taket har i längdriktningen 
fyra låga fönsterband som klarar hela dagsljusbe
lysningen. Tygklädda långbänkar i kvarteren. 
Flela korväggen utformad med skulptural relief 
av konstnären Odd Tandberg.

KLOCKTORN

FÖRHALL
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KUNGALV 1969 Torsten Hansson KASTALAKYRKANO(Bo)

Låg fasadtegelbyggnad över vilken kyrkorum
mets tak reser sig som en plåtklädd pyramid. 
Fristående klockstapel av trä. Interiören har 
kalkstensgolv, vitmålat tak buret av limträbågar i 
hörnen och väggar av stående träpanel. 
Fristående altare av bordstyp. Öppningen mot 
salen går ej att stänga.

KYRKSAL

KYRKTORG

KÅLLERED 1982 O(Vg) Heinz Kaltenbrunner APELGÅRDENS
KYRKA

KYRKORUM

KONFIBMANDSAL
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KÅLLERED 1982 forts

CM CM

Liten träkyrka med brant, plåtklätt sadeltak. 
Yttervägg av stående träpanel. Interiör med 
målade beklädnadsskivor. Hela stommen består

av synliga, limmade träbalkar. Dagsljus genom 
högt sittande gavelfönster. Altare mot ena lång
väggen med altargången tvärs nocken.

LOMMELAND 1932 O(Bo) Gustav Ljungman LOMMELANDS
KYRKA

Murad och vitputsad kyrka med sadeltak belagt 
med tegelpannor. Tornets klockvåning är byggd 
av trä med stående väggpanel och pyramidfor- 
migt plåttak. Tredelat välvt tak med tredelad 
valmning över koret, utmärker interiören. Fasta 
bänkkvarter på trägolv.
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LUNDBY 1958 Torsten Hansson TOLEREDSKYRKANO(Vg)

—il SAKR

KYRKORUM

Liten salskyrka med fristående torn. Taken är 
skifferklädda. Murade och putsade väggar med 
något svängda gavlar. Limträbågarna är inklädda 
av takpanelen. Glasbetongfönster från golv till 
takfot. Mittgång och altare mot fondväggen.

CM

MORLANDA 1928 O(Bo) Sigfrid Ericson FLATÖNS KAPELL

Vitmålad träkyrka med tornet lagt i liv med lång
huset. Tak med enkupigt tegel även på tornet. 
Kyrkorummet sträcker sig in i det rymliga tornet 
med liten cirkulär läktare inom torndelen. Fasta 
bänkkvarter, mittgång och altare mot fondväg
gen.
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MORLANDA 1928 forts

NAVERSTAD 1922 0(Bo) FAGERHULTS KAPELL

Liten, vitmålad träbyggnad, så låg att fönstren 
kräver kupor i takfoten. Axial västport, separat 
kor med ytterligare entré. I väster en liten torn- 
liknande takryttare för klockan. Länge i dåligt 
skick i sitt ensliga skogsläge är den nu nyrenove
rad.

t
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NORUM 1925 STENUNGSUNDS
KAPELL

O(Bo) Sven Wedenmark

Vitmålad träbyggnad med stående träpanel, fint 
arbetad med många klassicistiska detaljer. 
Tornliknande takryttare med ljusöppningar. 
Invändigt helt vitmålad med högvälvt, tredelat 
tak. Det separata koret har tunnvalv och marmo- 
rerade pelare. Formen har skenperspektivisk ver
kan. Altartavla av konstnären Viking Lanje. På 
sydsidan finnns en extra entré vid koret. På norr
sidan en likadan för sakristian. uT

f

NORUM 1971 O(Bo) Carl-Anders Hernek KRISTINEDALS
KYRKAN

KYRKSALKYRKORUM

Kyrkorum och kyrksal har gemensam mittaxel 
och samma takhöjd. Sidoentréer till båda från ett 
foyerutrymme utefter hela långsidan med lägsta 
takhöjd. Mot långhallens motsatta sida ansluter 
ytterligare två byggnadskroppar med komplette
rande rum. Mittemot den gemensamma entrén 
står en öppen klockstapel av fasadtegel, liksom 
exteriören i övrigt. Interiören har en halvcirkulär 
korabsid, väggar av fasadtegel. Taket är kassett-
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NORUM 1971 forts

indelat med olika utfyllnader av träspjälverk. 
Golv av keramikplattor. Fasta bänkkvarter med 
mittgång. Denna löper från salsdörren mot ett 
kubistiskt sammansatt kors bakom det fristående 
bordsaltaret. Korset utfört av konstnär Kurt 
Dejmo.

NYLÖSE 1923 O(Vg) Arvid Bjerke UTBY KYRKA

Utvändiga murar av oregelbundna granitblock. 
Långhusets sadeltak täckt av enkupigt tegel. 
Tornets klockvåning har väggar av stående träpa
nel. Svängd takhuv av kopparplåt. Interiörens 
väggar är vitmålade putsmurar. Triumfbågens 
vägg är liksom det välvda träpaneltaket rikt 
dekorerat med målningar. Mot korväggen står ett 
rikt skulpterat altarskåp av konstnär Henry 
Nilsson.

CM CM
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NYLÖSE 1929 0(Vg) R.O. Svensson NYLÖSE KYRKA

CM

Träkyrka med väggarna klädda av ljusgrå skiffer. 
Det valmade taket och takryttarens smala spira 
täckta av svart skiffer. Separat utbyggt, rymligt 
kor. Fristående klockstapel. Interiörens väggar 
har vitmålade beklädnadsskivor. Brädgolv och 
tak av träpanel.

CM

KYRKORUM

PARTILLE 1961 O(Vg) Bengt Lundsten KVASTEKULLA KAPELL

Tornlikt uppbyggd lanternin över kordelen. 
Väggar av obehandlad betong. Kopparplåt på 
taken. Fritt läge i storlinjigt landskap. Interiörens 
väggar har travertinklädsel fogad till horisontella 
band av fallande bredd. Mellan vägg och tak 
finns ett smalt fönsterband i övergången till de 
branta takytornas findimensionerade, liggande 
träpanel. Snedställda långbänkar av furu på golv 
av kalksten.
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SKEE 1931 0(Bo) Knut Nordenskjold KROKSTRANDS
KYRKA

I det öppna landskapet lyser träkyrkans släta, vit
målade väggar, svarta takskiffer och den smala 
tornspirans ärggröna kopparklädsel. Utbyggd 
sakristia och avskilt kor. Dubbelkrökta träpanel
ytor i takets indragna, uppbyggda del med val- 
mad avslutning i koret. Rymligt vapenhus i tor
net med trappor till läktare.

i
T

STENKYRKA 1929 O(Bo) Gustav Cederberg BLEKETS KYRKA

Vitmålad träbyggnad på granitsockel. Brutet tak 
med täckning av ”eternitskiffer”. Sidoordnad 
entré vid gaveln med takryttaren. Enkel, målad 
interiör med extra volym under det brutna taket.

Fönstren är uppdelade i blyinfattade smårutor av 
färgat glas. Litet, separat kor. Kvarter av koppla
de stolar.
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STENKYRKA 1932 SKÄRHAMNS KYRKAO(Bo) Axel Forssén

Kyrkan ligger på ett terrasserat klippkrön i fiske
läget med höga bohuslänska skär utanför. Den 
har sydentré i västtornet, vita träväggar under 
sadeltak med skiffertäckning valmat över det 
utbyggda koret. Kyrkorummets indragna, tunn- 
välvda tak går ända fram till korets raka östvägg. 
Altartavla av konstnären Gunnar Erik Ström. 
Uppgång till rymlig läktare via torntrappan. 
Fasta bänkkvarter och mittgång.

STENSJÖN 1973 O(Vg)

Den gula fasadtegelbyggnaden ligger i en park
sluttning som utnyttjats för souterrängdel med 
entré i markplan. Förplatsen till det kvadratiska 
kyrkorummet begränsas i norr och söder av de 
utdragna tegelmurarna, i väster av en oregelbun
den, låg mur av bågformade betongelement. 
Västväggen med entrén är nästan helt uppglasad 
för det rumssammanhang som de genomgående 
murarna understryker. Altargången är diagonalt 
dragen mot östväggen som i hela sin längd är 
överljusbelyst från en lanternin på takkrönet. 
Altaret är väggfast murat över nordöstra hörnet. 
Mot östmuren finns en änglaskulptur av konst
nären Herta Hillfon.

Arne Nygård STENSJOKYRKAN

t

CM
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STENSJÖKYRKAN. Kyrkorummet. Foto Christer Morat 1988.

180



STENSJÖN1984 0(Vg)

CM

Liten kyrka med enkelsidigt takfall. Fasadtegel- 
väggar både ut- och invändigt. Träpaneltak på 
limträbalkar i interiören. Fasta bänkkvarter och

Per Lindfors FÅGELBERGSKYRKAN

CM

mittgång. Det fristående altaret har en murpelare 
rakt bakom. I övrigt är altarväggen till storre 
delen uppglasad med fönster från golv till tak.

STYRSÖ 1932 O(Vg) Gustav Ljungman DONSÖ KYRKA

Vitmålad träkyrka i öppen terräng vid havet. 
Smalt långskepp med tegeltäckt sadeltak, valmat 
över koret. Separat utbyggd sakristia. Västtorn 
med kopparklädd huv. Kyrkorummet har vitmå
lade väggar. Taket är träpanelat. Fasta bänkkvar
ter med mittgång.

KYRKORUM

SAKR
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STYRSO 1932 forts

9

CM

STYRSÖ 1959 O(Vg) Olov Geggen BRÄNNÖ KYRKA

Enkel kyrkobyggnad i form som en småhusbos
tad. Vitmålade träväggar och tegeltäckt sadeltak. 
Separat utbyggt kor med altaret mot fondväggen 
som har ett litet färgglasfönster. Kvarter av enkla 
trästolar kopplade i rader.

CM CM
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STYRSO 1961 0(Vg) Carl-Anders Hernek VRÅNGÖ KYRKA

CM

Vitmålad träkyrka med separat kor och lägre för- 
samlingsdel vid motsatta gaveln. Interiör med 
naturfärgade träytor. Konstruktionsbågarna är 
dolda av takpanelen och väggpelarna inklädda 
med fanérskivor. Fasta bänkkvarter och mitt
gång. Komischen har ett överljusfönster i nocken 
och vitmålad fondvägg. u

KYRKSAL

CM CM
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SAVE 1921 0(Bo)

CM

CM

SAVED ALEN 1959 O(Vg)

Stor anläggning murad av rött fasadtegel. Taken 
är täckta av svart skiffer. Porten finns i tornet vid 
långväggen. Vapenhuset har ingångar både till 
kyrkorum och sal som står i öppen förbindelse. 
Högt kyrkorum med putsade och vitmålade väg
gar. Fasta bänkkvarter med mittgång. Bord
saltaret står fritt mitt under triumfbågen med det 
grunda, separata koret bakom. På fondväggen en 
textiltavla av konstnären Sofia Widéen.

Theodor Wåhlin KARRA KAPELL

Träkyrka med väggar av mörkbrun träpanel. 
Såväl sadeltaket som de små takkuporna till läk
taren har enkupigt tegel. Den svängda tornhuven 
är klädd med kopparplåt. Invändigt är vägg- och 
takytor klädda med vitmålad träpanel. Altartav
lan har klassicistisk inramning. Sakristian ligger i 
korutbyggnadens yttersta del.

CM

Axel Forssén

CM

SÄVEDALENS KYRKA

184



SAVED ALEN 1959 forts

KYRKSAL

CM

SÄVEDALEN 1984 0(Vg)

Djup entréväg från porten genom församlingsde- 
len samt via ett kyrktorg. Sidolagd, vikdörrsan- 
sluten sal till det lilla, kvadratiska kyrkorummet. 
Dubbla bärande pelarrader för nockbalkarna 
finns på ömse sidor om symmetrilinjen.

Henrik Lundgren ANSGARSKYRKAN

KYRKTORG

SAKR
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TANUM 1938 0(Bo) Knut Nordenskjold HAVSTENSUNDS
KAPELL

Det faluröda träkapellet har sin västentré 
sidoordnad i en mellanlänk till det granitbyggda 
klocktornet. Den indragna tornhuven med sina 
höga ljusöppningar är kopparklädd och det 
svängda taket har skiffertäckning, liksom det val- 
made kapelltaket. Kyrkorummet är vitmålat med 
tunnvälvt tak som går ända till östväggen med 
sin altarmålning av konstnären C. Viberg. Intill 
kapellet ligger en skyddad hamnvik.

KLOCKTORN

KYRKORUM

TJÄRNÖ 1939 O(Bo)

Kapellet ligger på en kosteräng skyddat av omgi
vande bergknallar. Ytterväggar av vitmålad, stå
ende träpanel. Både det valmade sadeltaket och 
tornhuven är täckta av skiffer. Interiören har ett 
indraget, tunnvälvt tak som även utgör tak i det 
separata koret. Utbyggd sakristia. Fasta bänk
kvarter med mittgång. Altartavlan utförd av 
konstnären Gunnar Torhamn.

Knut Nordenskjold KOSTERS KAPELL

KYRKORUM
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TUVE 1974 0(Vg)

Kyrka vid fonden av ett långsträckt förstadstorg. 
Kyrkan ligger delvis mot en utsprängd bergsida 
vars stenklädda väggar ingår i interiören. Det 
faluröda, panelklädda klocktornet utgör hörn på 
det framskjutande församlingshuset. Takens 
svartlackerade plåtytor kontrasterar mot betong
väggarnas vitputsade ytor, med kyrkgaveln och 
dess stora runda fönster som dominerande inslag.

Voldemars Vasilis GLÖSTORPS KYRKA

Ett öppet stålfackverk som primärbalk bildar 
takets vertikala del med sina stora överljusfön- 
ster. De sekundära bågbalkarna bär takets tunn- 
välvda, svartlackerade profilplåt. Fasta kvarter 
med snedställda långbänkar, mittgång och fristå
ende altare. En grupp församlingsrum öppnar ett 
flexibelt sammanhang med kyrkorummet genom 
ett omfattande system av vikväggar.

SAKRISTIAJfl U

VAPENHUS

KLOCKTORN
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TYNNERED 1966 GREVGÄRDENS
KYRKA

O(Vg) Torsten Hansson

CM CM

Demonterbar vandringskyrka. Byggnaden är 
belägen på naturlig skogsmark. Grundutförande 
utan tillbyggnad. Interiören har för typen karak
täristiska drag som gavelspetsfönstret över entrén 
och fönsterbanden vid takfoten. Kyrkorummet är 
öppet till nocken, dragstag av stål.

VAPENHUS

4

TYNNERED 1967 O(Vg) Ville Berglund NÄSETS SMÅKYRKA

Kyrka med ljusgrått, putsat murverk. Sadeltaket 
är klätt med ”eternitskiffer”. Interiör med vitfär- 
gade tegelväggar. Träpaneltaket bärs av limträbå-

gar. Fasta bänkar av furu i naturfärg. Korsarms- 
vis ansluten kyrksal med motsvarande sidoskepp 
för orgeln. Fristående, murad klockstapel.

KYRKORUM

EXPEDITION
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TYNNERED 1967 forts

CM CM

TYNNERED 1973 O(vg) Jon Snis TYNNEREDS KYRKA

Anläggningens byggnader är grupperade kring en 
gård på toppen av kyrkberget. Gångvägen för dit 
från söder mellan klocktornet och expeditions- 
byggnaden. Rakt fram är entréer till församlings
salarna och kyrkorummet med förhall och garde

rob. Från gården leder även en axial direktport 
till mittgången mot altaret vid fondväggen. 
Sidoskepp i söder och uppställbara dörrar till 
kyrksalen i motsatta väggen. Ut- och invändigt 
fasadtegel. Golvet är täckt av keramikplattor.

CM CM

p ' o 1 □ 1 t-

EXPEDITION

KLOCKSTAPEL
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UDDEVALLA 1984 SOMMARHEMS
KYRKAN

VÄSTRA ERÖLUNDA 1970 O(Vg) Torsten Hansson EKEBACKS KYRKA

Demonterbar vandringskyrka. Interiören har för 
typen karaktäristiska drag som gavelspetsfönstret 
över entrén och fönsterbanden vid takfoten. 
Kyrkorummet är öppet till nocken, dragstag av 
stål.

O(Bo)

Huvudentré över rymligt kyrktorg med trappa 
och hiss till suterrängdel som har ingång från den 
lägre gatunivån. Bordsaltare framför den krökta 
kyrkväggen. Denna har golvfönster vid hörnen 
och ett fönster under nock. Kvarter av kopplade, 
tygklädda stolar. Utvändigt fasadtegel och putsa
de, vitfärgade innerväggar.

Carl-Anders Hernek
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ALVSBORG 1972 Torsten Hansson FURUÅSENS KYRKAO(Vg)

CM

Demonteringsbar vandringskyrka. Tillbyggd med 
församlingsbyggnad via en dubbelsidigt uppgla- 
sad korridorlänk. Den fristående klockstapeln av 
trä avviker från den brukliga och har lodrät 
stomme. Interiören har för typen karaktäristiska 
drag som gavelspetsfönstret över entrén och fön
sterbanden vid takfoten. Kyrkorummet är öppet 
till nocken tack vare takstolens dragstag av stål.

ÖCKERÖ 1934 O(Bo) Sigfrid Ericson HÖNÖ KYRKA

Vitmålad träkyrka med stående väggpanel. 
Tornhuven är kopparklädd. Porten i västtornet är 
sidoordnad från norr mot den söderut tillbyggda 
kyrksalen. Från vapenhuset öppnar sig en axial

VAPENHUS

KYRKSAL

port mot mittgången och altaret vid fondväggen i 
det separata koret. Detta har tunnvälvt träpanel
tak liksom kyrkorummet. Vitmålade väggar. 
Monumentalt altarskåp.

CM
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ÖCKERÖ 1934 forts

CM

ÖCKERÖ 1958 O(Bo) Olov Geggcn BJÖRKÖ KYRKA

Kyrkan är byggd av gult fasadtegel i öppen fält
mark. Taket är lagt med enkupigt tegel. Tornet, 
samtidigt entré vid långsidan nära västgaveln, 
har fått skyddspanel. Kyrkorummet har sadelfor
mat tak med naturfärgad träpanel, mittgång och 
fasta bänkkvarter. Separat minikor finns bakom 
halvcirkulär triumfbåge.

CM

------------------ —cJI

mJ KYRKSAL

■—il n i [F:Ł>-0-0--0-o--a-o-c=
KYRKORUM
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r

CM
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ORGRYTE 1959 0(Vg) Johan Tuvert SKARS KYRKA

CM

Kyrkan ligger vid förortsgata i kanten av ekbe- 
vuxen park och är byggd av fasadtegel med skif
fertak. Entré genom sidoskeppet i norr. Salen 
utgör en direkt fortsättning av kyrkorummet 
inom gemensam byggnadskropp. Det stora fön
stret mot gatan har glasmålningar av konstnären 
Joel Mila. Invändiga väggar av fasadtegel. Tak av 
målad träpanel på limträbågar. Triumfbågens 
form följer takbågens. Altare mot fondväggen i 
det separata koret. Mittgång och fasta bänkkvar
ter.

CM

KYRKSAL

KYRKORUM
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1 Alingsås 1976
2 Borås Caroli 1962
3 Borås Caroli 1964
4 Borås Gustav Adolf 1966
5 Borås Gustav Adolf 1967
6 Borås Gustav Adolf 1974
7 Dalstorp 1965
8 Finnekumla 1977
9 Gestad 1927

10 Grinstad 1929
11 Gällstad 1923
12 Kinnarum 1940
13 Källunga 1943
14 Lagmansered 1935
15 Lerum 1966
16 Lerum 1973
17 Mjöbäck 1963
18 Möne 1951
19 Nittorp 1970
20 Sandhult 1960
21 Starrkärr 1970
22 Steneby 1972
23 Surteby-Kattunga 1962
24 Södra Ving 1921
25 Södra Åsarp 1952
26 Toarp 1955
27 Trollhättan 1957
28 Trollhättan 1971
29 Tyd je 1955
30 Vänersborg 1974
31 Vänersnäs 1942
32 Väne-Åsaka 1939
33 Västra Tunhem 1979
34 Ärtemark 1926
35 Örby 1922
36 Örby 1934
37 Örsås 1921
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ALINGSÅS 1976 STOCKSLYCKE KYRKAP(Vg) Rolf Bergh

RA

Kyrkan ligger i anslutning till bostadsområde. 
Den är byggd av stående träpanel och har frilig
gande klockstapel av trä. Entré i den omfattande 
församlingsbyggnadens förhall med uppglasad 
förbindelsekorridor till kyrkorummet, som har

tvärlagd ås. Konstruktionen består av synliga 
limmade träbalkar med väggytor av vitmålade 
beklädnadsskivor. Mittgång och enkelt bordsalta
re. Kvarter av kopplade stolar.

FÖRHALL

: KLOCKSTAPEL

BORÅS CAROLI 1962 P(Vg) Holger Jensen SJÖBO KYRKA
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BORÅS CAROLI 1962 forts

RA

Långsträckt byggnad med parallella kalkstens- 
murar. Väggar i övrigt av trä eller glaspartier. 
Flackt tak. Endast kyrkorummet höjer sig mar
kant med sitt branta, kopparklädda sadeltak. 
Fristående klockstapel med öppen träkonstruk
tion. Vapenhuset är korridorformat med glasvägg 
mot en liten sluten entrégård. Mittskeppet är bre
dare än sin längd och har dessutom sidoskepp i 
lågdelarna. Läktare är buren av takbalkar. 
Mittgång och altare mot fondväggen.

RA

BORÅS CAROLI 1964 P(Vg) Rolf Bergh BYTTORPS KYRKA

Kyrkan har fritt läge bland höga träd på en höjd. 
Murad av fasadtegel och försedd med plåttäckta, 
flacka takfall. Fristående klocktorn av betong. 
Interiören har väggar av fasadtegel, höga sido
skepp och fasta bänkkvarter med mittgång i mitt
skeppet. Den cirkulära korväggen har en utanför- 
liggande koromgång med småkapell. Fristående 
altare flankerat av två skulpterade träpelare som 
stöder träbalkarna mellan de tre skeppen. 
Skulptör A. Runefelt.
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BORÅS GUSTAV ADOLF 1966 P(Vg) Bengt Börtin DAMMSVEDJANS KYRKA

Kyrkan är uppförd av vitkalkat och slammat 
tegelmurverk. Den låga och breda klockstapeln 
utgör stiglucka framför entrén. Sidogång i ett 
smalt sydskepp. Huvudskeppet har asymmetriskt 
lagd altargång och fasta bänkkvarter. Det fristå
ende altaret har en bakgrund av textilskärmar. 
Den horisontella takytan är indelad i djupa, kva
dratiska kassetter.

F----- "=0
! KLOCKTORN !

I I
Ł___ =0

BORÅS GUSTAV ADOLF 1967 P(Vg)

Demonterbar vandringskyrka. Belägen på natur
tomt och tillbyggd vid koret med en särskild för- 
samlingsdel. Interiören har för typen karaktäris
tiska drag som gavelspetsfönstret över entrén och 
fönsterbanden vid takfoten. Kyrkorummet är 
öppet till nocken och takstolen har dragstag av 
stål.

Torsten Hansson HULTA KYRKA
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BORÅS GUSTAV ADOLF 1966 forts

RA RA

BORÅS GUSTAV ADOLF 1974 P(Vg) Lars Hörlén HÄSSLEHOLMENS KYRKA

EXPEDITION

Fasadtegelbyggnad med stora inslag av träpanel
väggar. Rymlig församlingsdel med kyrktorg. 
Högt kyrkorum med enkelsidigt takfall på lim
made träbalkar. Interiören har ett rumshögt fön

RA

sterparti mot söder. I övrigt fasadtegelväggar. 
Mittgång och altare mot fondväggen med textil
tavla av konstnären Gunnel Schultze.

RA
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DALSTORP 1965 DALSTORPS KYRKAP(Vg) Bent Jörgensen

Kyrkan är belägen på vidsträckt, plan yta. Vit 
puts på murverk. Sadeltak och tornhuv är klädda 
med skiffer. Stora fönster från mark till taklist 
delar väggmurarna i åtskilda, kubiska volymer. 
Interiören har mörkbetsat träpaneltak, vita väg
gar och svart skiffergolv. Golvfönstren ger god 
kontakt med marken utanför. Bänkkvarter av 
furu. Mittgång. Bordsaltare med relieftavla på 
fondväggen utförd av konstnären Jörgen Martins
son.

FINNEKUMLA 1977 P(Vg) Reidar Olufsen ÅSUNDSHOLMS KAPELL

Kapellet är beläget i naturområde. Enkel träbygg
nad med brant sadeltak. Korväggen har tre tätt- 
sittande fönster från golv till taklist med sjöut
sikt. Altaret av råkantat plankvirke står fritt 
framför fönstren på naturformat underrede.
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GESTAD 1927 P(Ds)

RA

Liten, murad och putsad kyrka med port i väst- 
tornet rakt framför kyrkgrinden. Långhus med 
fasta bänkkvarter. Separat kor med altaret mot 
fondväggen.

S. Wennerblad TIMMERVIKS KYRKA

RA

f

IVAPEN

KYRKORUM

GRINSTAD 1929 P(Ds) Göran Pauli KLÖVESKOGS KYRKA

Murad kyrka med vit puts. Kraftigt västtorn. 
Brutet, skiffertäckt sadeltak valmat över koret. 
Utbyggd sakristia bortom koret. Kyrkorummet 
har vitmålade väggar, fasta bänkkvarter och mitt
gång. Altartavlan av konstnär Gösta Lundvall 
döljer ingången till sakristian bakom.

- VAPENHUS
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GÄLLSTAD 1923 P(Vg) PÅBO KAPELL

Interiören har tunnvälvt tak. Väggytor och inred
ning är målade. Fasta bänkkvarter och mittgång. 
Väggaltare i grund kornisch.

Sigfrid Ericson KINNARUMMA KYRKA

Port i västtornet rakt framför kyrkgrinden. 
Väggar av stående, vitmålad träpanel. Tegelklätt 
sadeltak. Svartmålad plåt på tornhuven.

KINNARUMMA 1940 P(Vg)

RA

Kraftigt västtorn med putsade tegelmurar. Rikt 
formad, skifferklädd tornhuv. Separat utbyggt 
kor och sakristia. Interiören har fasta bänkkvar
ter. Altaret är placerat mot östväggen.
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KÄLLUNGA 1943 P(Vg)

RA

Litet kapell av bostadshuskaraktär med tegel- 
täckt sadeltak och gråmålad, stående träpanel. 
Interiören med tredelad takvälvning och vitmåla-

LAGMANSERED 1935 P(Vg)

Murad kyrka med vitputsade väggar och skiffer- 
täckt sadeltak. Västtorn och utbyggd sakristia. 
Kyrkorum av salstyp utan avsatt kor. Fasta bänk
kvarter, mittgång och altare mot östväggen. 
Altartavla av konstnär Erik Ström.

Ture Olsson KALLERYDS KAPELL

RA

de beklädnadsskivor i både tak och väggar. 
Altaret är placerat i nisch med fördragbart drape
ri. Några arkivritningar har inte påträffats.

Axel Forssén LAGMANSEREDS KYRKA

202



LERUM 1966 ASPENÄSKYRKANP(Vg)

RA

Träkyrka med stående panel och sadeltak belagt 
med betongpannor. Fristående klockstapel. 
Långsmalt kyrkorum med endast ett bänkkvarter 
och sidogångar. Helt träpanelad interiör med 
spetstak och dragstag av järn. Altaret är placerat 
vid fondväggen i det trånga koret.

LERUM 1973 P(Vg)

Fasadtegelkyrka med uppdelad form i sluttande 
terräng. Förplatsen nås nedifrån genom en trång 
passage med trappor mellan kyrka och försam
lingshus. Genom porten i det kvadratiska kyrko
rummets södra hörn nås en rymlig förhall under 
läktaren med altaret diagonalt beläget i det till 
ljuslanternin uppbyggda norra hörnet. Böjda lim-

Gunnar Wikland

Håkan Lindqvist ASPENKYRKAN

träbalkar med tunna, bågformigt inspända brä
der bildar ett trädkroneliknande skärmtak över 
rummet, utgående från altarhörnet. Solfjäder- 
formade bänkkvarter med elkandelabrar på gavel
ändar ger ljus till slammade och vitkalkade mur
väggar.

FÖRHALL

KYRKORUM
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ASPENKYRKAN. Koret. Foto Ronald Andersson 1992.
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LERUM 1973 forts

MJÖBÄCK 1963 P(Vg) Nils Halla ÖVERLIDA KYRKA

KYRKSAL

VAPENHUS

H KYRKORUM

KLOCKSTAPEL

Förplats med klockstapel och kyrkport på östsi
dan intill koret. Rymligt vapenhus med kyrksalen 
rakt fram. Kyrkorummets västöppning mot kyrk
salen har sin fortsättning i salens glasvägg. Salen 
har scenutrymme. Kyrkan har tältform med eter- 
nitfjällstäckta takfall. Enkelt altare och mittgång. 
Fasta bänkkvarter.
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MONE 1951 MÖNE KYRKAP(Vg) Ärland Noreen

Salskyrka med tegeltäckt sadeltak. Utbyggd 
sakristia. Tornet står vid långväggen med porten 
mot söder. Kyrkorummet är vitmålat med putsa

de väggar och tunnvälvt, träpanelat tak. Altaret 
vid östväggen med tavla av konstnären Folke 
Andersson. Slutna bänkkvarter med mittgång.

NITTORP 1970 P(Vg)

Kyrkan är murad av kalksandsten med svarta 
betongpannor på det branta sadeltaket. Biut
rymmena formar en liten entrégård. Fristående, 
murad klockstapel. Även interiören har väggar 
av kalksandsten med ljusa fogar. Golvfönster till

Alf Berne GRIMSÅS KYRKA

takfoten ger god kontakt med omgivningen. 
Långbänkar av furu i kvarteren. Bordsaltare. På 
väggen ovanför altaret finns en mandorlaformad 
Kristusbild av konstnären Erik Flöglund. Taket 
har furupanel på limträbågar.

KYRKSAL

FÖRHALL
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NITTORP 1970 forts

SANDHULT 1960 P(Vg) Bernt Mcjlaender SANDAREDS KYRKA

Kyrkan ligger högt på en kulle. Brant, skiffer- 
täckt sadeltak. Kyrksalen korsarmsvis tillagd. 
Interiören har låga fönster i sydväggen och kupor 
i norra takfallet. Takkonstruktionens limträbågar 
är inklädda med målade kassettskivor i flera fär
ger. Altaret är inställt i en bågformig nisch.

KYRKSAL KYRKORUM
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STARRKÄRR 1970 P(Vg)

Demonteringsbar vandringskyrka. Tillbyggd med 
rymligt församlingshus. Exteriören blåklintsblå, 
även den fristående klockstapeln med särpräglad 
form. Interiören har för typen karaktäristiska

Torsten Hansson ÄLVÄNGENS KYRKA

RA

drag som gavelspetsfönstret över entrén och fön- 
sterbanden vid takfoten. Kyrkorummet är öppet 
till nocken och har dragstag av stål.

STENEBY 1972 P(Ds)

RA

Verner Johnsson DALS LÄNGEDS
KYRKA

RA

Faluröd vinkelbyggnad av trä med svart tak. 
Fristående klockstapel av trä. Kyrkorum av sals- 
typ med kyrksal, ansluten bakåt med vikvägg. 
Alla ytor av furupanel. Taket bärs av limträbå- 
gar. Karmstolar av trä i kvarteren. På altarväggen 
finns en textiltavla av konstnären Kristina 
Wessman.

F.NTREHAL1,

3 h
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SURTEBY-KATTUNGA 1962 KATTUNGA KAPELLP(Vg) Sven Boysen

Kapellet har valmat sadeltak täckt med etern it- 
fjäll. Gavlar av vitputsat murverk. Långsidor 
med grov, stående träpanel. Vid koret finns ett

brett, rumshögt glasparti. Flackt, spetsat innertak 
av grov, omålad granpanel. Altaret är placerat 
mot fondväggen. Mittgång och lösa stolar.

SÖDRA VING P(Vg) TROGAREDS KAPELL

Vitt träkapell med brant, rött sadeltak. 
Takryttare vid västgaveln. Mittgång mellan fasta 
bänkkvarter. Separat kor med altaret mot östväg
gen. Högvälvt, tredelat tak med dragbjälkar.
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SÖDRA ÅSARP 1952 P(Vg) Martin Westerberg LIMMAREDS
KYRKA

Kyrkan har valmat tak med skiffertäckning. 
Vinkelbyggd, lägre flygel med församlingsrum 
har sadeltak. Vitputsat murverk. Interiören har 
mittgång och altare mot östväggen i separat kor. 
Kyrksal som korsarm mot söder med vikvägg.

TOARP 1955 P(Vg) Nils Sörensen GÅNGHESTERS KYRKA

Liten kyrka med valmat, skiffertäckt tak. Murad 
av fasadtegel. Klockstapeln är fristående med 
öppen trästomme. Separat utbyggt vapenhus och 
kor. Korsarmsvis ansluten kyrksal.

RA
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TROLLHÄTTAN 1957 P(Vg)

RA

Kyrkan har sidoordnad entré från öster. 
Utvändigt redovisade limträbågar med utfackade 
väggar av fasadtegel. Kyrkorummet har bakre 
delen avskiljbar som sal med egen ingång. Ej 
separat kor, altaret mot östväggen. Rymligt sido- 
skepp bakom vikväggen.

TROLLHÄTTAN 1971 P(Vg)

Bernt Wijkmark GÖTALUNDENS
KYRKA

ZT-]

KYRKORUMKYRKSAL

Karl-Erik Ydeskog LEXTORPSKYRKAN
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TROLLHÄTTAN 1971 forts

RA

Tältformad kyrka med hela södra långväggen 
glasad och den norra utgörande vikvägg mot den 
stora salen. Fasta bänkkvarter och mittgång. En 
omfattande tillbyggnad formar en rymlig gård.
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TYDJE 1955 TYDJE KAPELLP(Ds) Ärland Noreen

Litet murat kapell av enklaste karaktär. En tak
kupa utgör enda fönstret. Ett enda rum med 
direktdörr och altaret placerat mot väggen. 
Sidoställda trästolar. Någon arkivritning har ej 
påträffats.

VÄNERSBORG 1974 P(Vg) Carl-Anders Hernek BLÅSUTKYRKAN

KYRKORUMFÖRHALL

Kyrkan är murad av kalksandsten med vita fogar. 
Fristående klockstapel av svartimpregnerat trä. 
Dolda takfall. Belägen i sluttning med uppfart till 
förhallen och souterrängdel med egen entré, 

u Nästan kvadratiskt kyrkorum med sal som för
längning bakom skjutdörrar. Mittgång med alta
re mot fondväggen. Olika stora stolkvarter 
genom att den sidoordnade dopfunten fått en 
egen processionsgång. Textiltavla bakom altaret 
av konstnären Ulla-Britt Emitzlöf-Dejmo.
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VÄNERSNÄS 1942 VÄNERSNÄS KYRKAP(Vg) Axel Forssén

Vit, putsad tegelkyrka. Fritt belägen på låg kulle. Altaret är placerat mot östväggen med tredelad 
Tak och tornhuv klädda med skiffer. Port i väst- altartavla, 
tornet. Fasta bänkkvarter och mittgång.

VÄNE-ÅSAKA 1939 P(Vg)

RA

Bernhard Schill HEDEBERGS KAPELL

Träkyrka med flackt, plåttäckt sadeltak. 
Klocktornet står i vinkeln till den korsarmsvis 
utbyggda salen. Små utbyggnader för vapenhus, 
sakristia och kor. Fasta bänkkvarter, mittgång 
och altare mot fondväggen.
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VÄSTRA TUNHEM 1979 P(Vg) Karl-Erik Ydeskog VARGÖNS KYRKA

Kyrkan har entré från öster mot rymlig förhall 
med portar till kyrkorum och sal i dess förläng
ning. Interiör med mittgång och fasta bänkkvar

ter. Paneltaket bärs av limträbågar. Korväggen är 
krökt runt det fristående bordsaltaret. Både kyr
korum och sal har stora fönsterytor mot söder.

FÖRHALL KYRKSAL
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ÄRTEMARK 1926 P(Ds)

Kyrkan är högt belägen med fri sikt mot insjösys
temet. Vita väggar och rött, valmat tegeltak. 
Fristående klockstapel med svängd, kopparklädd 
tornhuv. Entré med förhall mot väster på nersi- 
dan. Mittgång och fasta bänkkvarter. Altare mot 
östväggen.

ÖRBY 1922 P(Vg)

Simon Svensson BENGTSFORS KYRKA

Sigfrid Ericson SKENE KYRKA

fP^Tl

Murad och putsad kyrka. Vit med grå skiffer
täckning på takfall och tornhus. Sydport i tornet 
vid långväggen. Direkt processionsentré i västga- 
veln till mittgång mellan fasta bänkkvarter. 
Rymligt, utbyggt kor med altaret mot östväggen. 
Utbyggd sakristia på nordsidan med uppgång till 
predikstolen.
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ÖRBY 1922 forts

ÖRBY 1934 P(Vg) Sigfrid Ericson SVENASJÖ KAPELL

Träkyrka med stående, faluröd panel. Det valma- 
de sadeltaket är svartmålat. Interiören har hög- 
välvt, valmat spetstak, vitmålat som väggarna. 
Fasta bänkkvarter med mittgång. Separat kor 
med altaret mot fondväggen. SAKRISTIA
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Gammaldags kapellform med ansluten bostad 
ovanpå. Slammad och vitkalkad exteriör. Sadel
tak. Interiören är helt i vitt med välvt tak och 
fasta bänkkvarter med mittgång. Sakristian har 
formen av en hel koromgång med direktdörr till 
predikstolen. Västporten är förlagd vid sidan om 
kyrksalen som har sin öppning i mittaxeln mot 
kyrkorummet.

KYRKSAL
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1 Agnetorp 1938
2 Amnehärad 1965
3 Daretorp 1935
4 Essunga 1927
5 Falköping 1960
6 Falköping 1975
7 Fredsberg 1931
8 Friggeråker 1955
9 Götlunda 1923

10 Habo 1939
11 Hjo 1931
12 Hova 1939

13 Hällum 1955
14 Istrum 1937
15 Karaby 1923
16 Leksberg 1972
17 Lekåsa 1942
18 Lidköping 1965
19 Lidköping 1976
20 Lyrestad 1956
21 Malma 1934
22 Mariestad 1939
23 N Kyrketorp 1923
24 Ryd 1972

25 Skövde 1928
26 Skövde 1962
27 Skövde 1970
28 Skövde 1975
29 Slädene 1924
30 Sventorp 1933
31 Tibro 1966
32 Undenäs 1934
33 Undenäs 1960
34 Öglunda 1959
35 Östra Tunhem 1948

219



AGNETORP 1938 R(Vg) Evald Gillbrand MOBACKENS KAPELL

Litet träkapell med mörkimpregnerad, stående 
träpanel. Taktäckning med tegelpannor. Utbyggt 
vapenhus. Kyrkorum av salstyp med indraget 
tunnvalv ända till östväggen. Mittgång och fasta 
bänkkvarter. Altaret står mot fondväggen med 
tavla av konstnären Evald Gillbrand.

AMNEHÄRAD 1965 R(Vg) Carl-Anders Hernek OTTERBÄCKENS
KYRKA

KYRKORUM

Vinkelbyggd träkyrka med stående, vitmålad 
panel. Valmade sadeltak med svart beklädnad. 
Fristående klockstapel rest av tre vertikala trä
stolpar. Salkyrkorum med mittgång och altare 
vid fondväggen. Sidoordnad kyrksal med vik
vägg. Altartavla av Harry Svensson.
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DARETORP 1935 BLÅHULTS KAPELLR(Vg) Oskar Johansson

RA

Faluröd träbyggnad vid vägkanten. Fristående 
klockstapel av trä. Taken är täckta av tegelpan
nor. Utbyggt vapenhus. Altaret är placerat mot

fondväggen. Runt färgglasfönster över altaret, 
Någon arkivritning har inte påträffats.

ESSUNGA 1927 R(Vg) NOSSEBRO KYRKA

Kyrkan har kraftigt torn med västentré. 
Grovputsade, gråa tegelmurar med släta ramar 
runt fönster och port. Långhuset har tegeltak. 
Tornhuven är plåtklädd. Separata entréer till 
sakristia och kyrkorum i östväggen. Mittgång 
och separat kor med altaret mot fondväggen.
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FALKÖPING 1960 R(Vg)

Kyrkan är byggd av rött fasadtegel. Det branta 
sadeltaket är belagt med skiffer. Långskeppets 
sidor har mycket höga, tätt ställda fönster. 
Kyrkorummet har putsad interiör. Träpaneltaket

Anders Ekman MÖSSEBERGSKYRKAN

bärs av limträbågar. Utbyggt kor med korvägg av 
fasadtegel. Triumfbågens form följer takbågar
nas. Den putsade fondväggen är smyckad med 
keramikfigurer av skulptör Harry Svensson.

FALKÖPING 1975 R(Vg) Stig Morud FREDRIKSBERGS KYRKA

KYRKSAL

EXPEDITION

FÖRHALL

SAKRISTIA

KLOCKTORN
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FALKÖPING 1975 forts

Kyrka och församlingshus ligger längs gatan med 
var sin entré. Det fristående klocktornet står 
emellan. Allt är murat med rött fasadtegel. 
Kyrkan har tvärlagd nock på sadeltaket. I övrigt 
ej synliga takfall. Förhallen tjänar hela anlägg

ningen. Kyrkorummet har dessutom axial direk
tentré. Formen är grundare än kvadrat med fasta 
bänkkvarter och sidoskepp. Väggar av fasadte
gel. Omålad takpanel. Det kraftiga bordsaltaret 
står i en utbyggd nisch.

FREDSBERG 1931 R(Vg) KYRKETORPS KAPELL

Litet falurött träkapell med liggande panel. 
Sadeltaket har tegelpannor. Svarta knutbräder 
och svart spåntak på det lilla gaveltornet. 
Altartavla av konstnären Bengt Hamrén. Hela 
interiören har gråmålad träpanel. En särskild 
detalj är den ursprungliga värmekaminen med 
sitt eldningsrum med egen entré.

22 3



GOTLUNDA 1923 forts

HABO 1939 R(Vg) Karl-Martin Westerberg FISKEBÄCKS
KAPELL

RA

Falurött träkapell med stående panel och brant, 
lertegeltäckt sadeltak. Mycket hög, plåtklädd 
takryttare över nockmitten. Interiören är målad. 
Fasta bänkkvarter, mittgång och altare vid fond
väggen i det lilla, separata koret. Fristående 
klockstapel av trä.
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HJO 1931 R(Vg) Bernhard Schill SVÄRTANS KAPELL

Litet träkapell med stående panel. Lertegeltäckt 
sadeltak med takryttare för klockan på noeken 
vid entrégaveln. Enkel, målad interiör med mitt
gång och altare mot fondväggen.

HOVA 1939 R(Vg) Julius Samuelsson GÅRDSJÖ KAPELL

Träkapell med grov, stående panel och brant, val
mat sadeltak. Plåtklädd takryttare över nockmitt. 
Interiören är målad. Taket är högvälvt och trede
lat. Sidoentré från norr och kyrksal på västga- 
veln. Mittgång, altaret intill fondväggen i det 
separata koret.
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HALLUM 1955 HALLUMS KYRKAR(Vg) Bo Wedenmark

Omgivningen utgöres av plant slättland. Enkel, 
tältformad byggnad, murad av block med struk
turen synlig i den vita ytan. Fristående klocksta
pel av brunlaserat trä. Brant takresning av korru
gerad eternit med överljusfönster i det södra fal
let. Vapenhus med trappa till läktare. Mittgång 
och altare mot fondväggen som avgränsar en 
bakomvarande sakristia.

f

ISTRUM 1937 R(Vg) ISTRUMS KYRKA

Målad, ljusgrå träbyggnad med stående panel 
och lertegeltäckt sadeltak. Vitmålad interiör med 
mittgång. Altaret är placerat i en minimal nisch 
som kan döljas bakom draperi.
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KARABY 1923 KARABY KYRKAR(Vg)

RA

A. Forssén

Vitputsad kyrka, omgiven av höga ekar. 
Tegeltäckt sadeltak. Tornhuven är klädd med 
svartmålad plåt. Vapenhus i tornet. Fasta bänk
kvarter, mittgång och altaret mot östväggen. 
Utbyggd sakristia.

LEKSBERG 1972 R(Vg) Janne Feldt MARIEHOLMSKYRKAN

KLOCKTORN

t

FÖRHALL

KYRKORUM

228



LEKSBERG 1972 forts

Omfattande anläggning byggd av rött fasadtegel. 
Fristående klocktorn av obehandlad betong. 
Separata entréer för kyrka och församlingshus. 
Detta utgör en låg del kring en helt uppglasad 
gård med endast en smal underhållspassage uti
från. Förhallen får sitt ljus från glasväggen mot

gården. Därifrån leder en sidoport till kyrkorum
met som har mittgång. Altare i en grund rums- 
nisch. Gården lånar sin rymd till kommunika- 
tionsutrymmena och gör dem till en samman
hängande miljö.

LEKÅSA 1942 R(Vg)

]

RA

Väggarna är spritputsade med släta ramar kring 
muröppningarna. Tegeltäckt sadeltak på långhu
set och kopparklädd tornhuv. Ljusgrå interiör 
med högvälvt tak som understryker salsformen. 
Fasta bänkkvarter med mittgång. Altaret är pla
cerat vid fondväggen med tavla av konstnären 
Axel Wallenberg.

Evert Milles LEKÅSA KYRKA
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LIDKÖPING 1965 R(Vg) Bengt Carlberg S:t SIGFRIDSKYRKAN

RA RA

Fasadtegelkyrka med enkelsidigt takfall. Takfots- 
detaljer av kopparplåt. Förhallen betjänar både 
det kvadratiska kyrkorummet och den med vik
vägg anslutna salen. Diagonal altargång mot 
hörnkor med rumshöga murslitsar för sidoljus. 
Murskivorna i det frigjorda murhörnet är förhöj
da till klockbärare. Dekorativ mosaikyta över 
hörn bakom det fristående bordsaltaret. Väggar 
av fasadtegel. Naturfärgad furupanel på limträ- 
balkar i taket. Kopplade trästolar i kvarteren.

LIDKÖPING 1976 R(Vg) Stig Hermansson S:ta MARIA KYRKA

KLOCKTORN

EXPEDITIONFÖRHALL
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LIDKÖPING 1976 forts

Gult fasadtegel i såväl exteriör som interiör. 
Kyrkan har enkelsidigt takfall från korväggen. 
Via ett måttligt stort vindfang för entrén till en 
stor förhall med glasvägg mot den helt inbyggda 
gården. Förhallen hör både till det kvadratiska 
kyrkorummet och till den, via vikvägg, sidolagda 
salen. Porten till kyrkorummet sitter i hörn med 
diagonal korgång. Altaret står mitt på fondväg
gen med en sekundär, axial mittgång. Halva bak

väggen är glasad mot gården där klocktornet 
står. Kyrkorummet ingår därmed i den miljöge- 
menskap som gården förmedlar genom sina glas
väggar. Bakom det fristående bordsaltaret finns 
en försänkt, dekorativt putsad muryta med rums- 
höga fönsterslitsar på sidorna som ger släpljus 
mot relieferna i putsytan av konstnären Carl- 
Harry Stålhane.

LYRESTAD 1956 R(Vg) Anders Ekman SJÖTORPS KYRKA

Liten träkyrka med både tak och väggar bekläd
da med kyrkspån. Fristående klockstapel. 
Utbyggd sakristia och kor. Västentré med vind
fång och trappa till läktare. Mittgång och fasta 
bänkkvarter. Interiören har målad, stående träpa
nel. Altaret står intill fondväggen med dekor av 
konstnären Bengt Hamrén.
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MALMA 1934 MALMA KAPELLR(Vg) Axel Forssén

Träkyrka med västtorn och utbyggd sakristia. 
Gråmålad, stående panel. Vapenhus och trappa 
till läktare i tornet. Vitmålad interiör med indra
get, tunnvälvt tak ända fram till östväggen. Fasta 
bänkkvarter, mittgång och altare mot fondväg
gen. Tredelad altartavla av konstnären Gerda 
Höglund.

MARIESTAD 1939 R(Vg) Edgar Haasum JOHANNESBERGS KYRKA
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MARIESTAD 1939 forts

Hög, basilikal uppbyggnad med kleristoriefönster 
över den låga, utbyggda sidogången med entrén. 
Altarnischen i väster har ljusslitsar i klocktornets 
utbyggnad. Sidoljuset faller över muralmålning 
av konstnären Saga Valli. En ljudöppning, for

mad efter ett välkänt palladiomotiv, dominerar 
entréfasaden. Interiören i vackert, slammat tegel
murverk med höga, smala fönster i norrväggen. 
En rymlig sal tillagd i kyrkorummets förlängning.

N KYRKETORP 1923 R(Vg) Fredrik Falkenberg N KYRKETORPS
KYRKA

Kyrkan är murad av brun kalksten med tegel på 
långhusets sadeltak och på tornhuven. Västport 
och mittgång mellan fasta bänkkvarter. Kyrko
rummet ligger delvis inom tornet. Altaret är pla
cerat mot östväggen. Altartavla av konstnären 
Yngve Lundström.

KYRKORUM f

RA
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NYCKETORP 1923 forts

RYD 1972 R(Vg)

RA

Demonteringsbart uppförd vandringskyrka av 
”törebodatyp” med takresning av fyra limmade 
träbågar på kvadratisk plan under pyramidfor
mat tak. Fria möjligheter till varierad inredning

Rolf Bergh S:t MATTEUS KYRKA

RA

tack vare fönsterband runt takfoten och möjlig
het till rumshöga hörnfönster. Omfattande till
byggnad av församlingsutrymmen.

KYRKORUM

FÖRHALL
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SKÖVDE 1928 Ernst Rendahl DÄLDERNAS KAPELLR(Vg)

RA

Vitmålat träkapell med lertegeltäckt sadeltak. 
Entré på gaveln. Målad interiör med mittgång. 
Fristående bordsaltare framför en fondvägg av 
naturfärgad träpanel. Omfattande, ansluten till
byggnad av församlingshus.
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SKÖVDE 1962 forts

Kapellet är byggt av kalksten med varierande 
skifthöjder. Valmat tak med skifferklädsel. 
Fristående klockstapel av trä. Interiörens väggar 
lika exteriören. Mittgång och fristående bordsal
tare.

SKÖVDE 1970 R(Vg)

RA

Kapellet ingår i Billingehus' hotellanläggning. De 
cirkulära, putsade murskivorna samverkar till sti
gande spiralkontur med klockan i den högsta 
delen intill entrén. Vapenhuset övergår i en bal
kong under en orgelläktare. Därifrån kan man 
välja ramp eller trappa längs väggmuren ned i

Hans-Erland Hcineman S:t LUKAS KYRKA

VAPENHUS

SAKRISTIA

kyrkorummet med sitt dominerande, rumshöga 
fönster bakom det fristående altaret. Eftersom 
kapellet ligger vid kanten av Billingens flata krön 
mot Skövde, nedanför på slätten, har fönstret en 
enastående utsikt.
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S:t LUKAS KYRKA. Koret. Foto Ronald Andersson 1992.
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SKOVDE 1975 S:t MARKUS KYRKAR(Vg)

RA

Kyrka och fristående klocktorn är byggda av 
obehandlad, profilerad betong. Lägre försam- 
lingsdelar av fasadtegel med dolda takfall. 
Kyrkans dubbla entréhall nås via fyra olika pas
sager från tre sidor. Entréhallarna betjänar en

Rolf Bergh

RA

församlingssida och en expeditionssida. Kyrko
rummet har smala, rumshöga färgglasfönster och 
fasta bänkkvarter. Dopfunten står i mittgången 
nära altaret som är fristående med ett hängande 
krucifix.

KLOCKTORN

SAKRISTIA

r- - - - - “i

p=r nr

KYRKSALEXPEDITION

SLÄDENE 1924 R(Vg)

Litet falurött kapell med stående träpanel och 
tegeltäckt sadeltak. Vapenhus, kor och sakristia 
finns i särskilda utbyggnader. Dekorerad träinte
riör med fasta bänkkvarter och mittgång.

Anders Roland SLÄDENE KYRKA

SAKR
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SLÄDENE 1924 forts
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SUNTORP 1933 forts

Kyrka med västtorn och sadeltak täckt med pan
nor av tegel. Väggar av stående, vitmålad träpa
nel. Vitmålad interiör med fasta bänkkvarter och 
mittgång.

TIBRO 1966 R(Vg) Carl Hampus Bergman HÖGÅSKYRKAN
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TIBRO 1966 forts

Anläggning av gult fasadtegel med tak av koppar. 
Klocktornet av obehandlade betongskivor. Den 
låga församlingsdelen omger en gård med glas
väggar. Kyrkan har brant, enkelsidigt takfall. 
Rummet är ändå symmetriskt möblerat med 
mittgång. Fristående altare av bordstyp. Tak av

träpanel i naturfärg. Slammade väggar. Vid alta
ret finns en fönsterslits i hela rumshöjden. Den 
högre långväggen, i söder, har överdel av färg
glasfönster. Över altaret en relief av konstnären 
Harald Garmland.

UNDENAS 1934 R(Vg)

RA

C.O. Hallström FORSVIKS KYRKA

RA

Träkyrka med faluröda väggar, delvis spånkläd- 
da. Tornet och korsarmarnas gaveltrianglar har 
stående panel. Tak och tornspira är klädda med 
tjärad kyrkspån. Vapenhus i tornet med trappa 
till läktare. Nästan regelbunden korsplan där det 
rymliga koret utgör den fjärde armen. Framför 
ligger den utbyggda sakristian. Mittgång och 
altare vid fondväggen.
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UNDENAS 1960 SKAGA KAPELLR(Vg) Erik Lundberg

Kapellet är en rekonstruktion av stavkyrka, riven 
1826. Tjärade stavar i väggarna. Taket täckt av 
tjärad kyrkspån. Fristående klockstapel. Sido- 
entré i sydväggen. Separat utbyggt kor.

ÖGLUNDA 1959 R(Vg) Tor Boije FLÄMSLÄTTS KYRKA

RA

Murad och gråputsad kyrka i anslutning till fler
familjshus i två våningar. Avfasade gavlar. Det 
branta sadeltaket är skiffertäckt. Kyrkorum med 
vita, putsade väggar och brant spetstak av ofär
gad träpanel som följer ytterkonturen. De bäran
de limträbalkarna stöder på särskilt utbyggda 
väggpelare. Någon arkivritning har inte påträf
fats.
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ÖSTRA TUNHEM 1948 Adolf Niklasson ÖSTRA TUNHEMS 
KYRKA

R(Vg)

RA

Vitputsad kyrka med västtorn. Långhuset är 
tegeltäckt. Tornet har gråmålat plåttak. Vapen
hus i tornet. Mittgång och fasta bänkkvarter. 
Altaret står mot fondväggen bakom vilken 
sakristian finns, med egen ingång.
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GOTTSUNDA KYRKA. Plan.

1 Del I, s. 169-171.
2 Illerstad 1992.
3 Del I, s. 9.
4 Del I, s. 169-170.
5 Del I, s. 84.
6 Del I, s. 139.
7 Del I, s. 34, 50, 77.
8 Del I, s. 67,21,45.
9 F 24 och O 3.

10 O 50.
11 M 6.

JÄMFÖRANDE ASPEKTER
Av ”Nya svenska kyrkor, del I, Svealand” har redan framgått 
att 1900-talets svenska kyrkobyggnader hade många nya drag 
som utvecklats till följd av förändringar i kyrkans verksamhet 
och liturgi. De nya kyrkorna bildade hela komplex av byggna
der och rumsgrupper för olika funktioner i församlingslivet där 
den sammansatta anläggningen fick mer eller mindre omfat
tande profana inslag. En allmän strävan till öppna rumsformer 
och sammanhang blev karaktäristisk.

Nyckeln till den nya liturgin blev det fristående altarbordet 
med möjlighet för prästen till altartjänst versus populum, mot 
församlingen1, samtidigt som kyrkorummet fick en fri, varierad 
form2.

Kyrkans kontakt och samband utåt med det omgivande 
landskapet eller stadsmiljön utvecklades till ett tema som sam
verkade med den nya altarkaraktären och kyrksalens flexibla 
anslutning. Det första exemplet är Lars Israel Wahlmans lilla 
Ansgarskapell på Björkö från 1930’, följt av Heliga Korsets 
kapell4 1940 på Skogskyrkogården i Stockholm, av Gunnar 
Asplund.

Kyrkorummets extrautrymme på förplatsen övergick till ett 
inbyggt förrum i Carl Nyréns kyrka i Gottsunda5, färdig 1980. 
Det rymliga förrummet, en kombination av foyer och kyrksal, 
får i senare efterbildningar benämningen kyrktorg6. Till en bör
jan betecknade den termen ett renodlat, stort kommu- 
nikationsutrymme, ibland kallat kyrkbacke7.

De första riktigt stora anläggningarna byggdes i Stockholms
regionen kring år I960 med kyrkor som S:t Tomas, 
Söderledskyrkan och Markuskyrkan8.

I Götaland fick förändringarna ett senare utslag i tiden. Där 
saknar storanläggningarna ändå oftast föregångarnas radikala, 
fria rumsformer för den nya liturgin. Även om altaret är av 
fristående bordstyp har kyrkorummen den traditionella, lång
sträckta processionsformen med axial mittgång och port. I 
stället finns exempel på rymliga entrégårdar med direkt rums- 
sammanhang till kyrkorummet9, utan vapenhus vid porten. 
Förrumsfunktionerna är anslutna till separata entréer vid 
församlingsdelen.

Stensjökyrkans förplats10, Göteborg 1973, är ej avsedd som 
extra utrymme till kyrkorummet. Den helt uppglasade mellan
väggen saknar öppningsmöjligheter. De utdragna långväggs- 
murarna gör förplatsen till ett väl avgränsat rum utanför glas
väggen. En låg veckmur i väster skymmer inte det öppna sam
manhanget med landskapet utanför. Detta framstår som ett 
arkitektoniskt egenvärde utan förankring i kyrkorummets spe
ciella funktion.

Exempel på en sammansatt anläggning är Adolfsbergs 
kyrka11 i Helsingborg från 1976. Entrévägen följer en genom
gående väggyta från klocktornet. Vid porten växlar väggen 
karaktär från sluten fasadtegelmur till öppen glasvägg mot en 
atriumgård. Efter gårdspassagen återkommer muren i en för
hall med ingång till salen och slutar vid dörren mot kyrkorum
met i fonden. Förhallen är i stället öppen mot parknaturen 
genom ett glasparti i söder. Med vikväggen undandragen blir 
kyrkorummets sammanhang med salen öppet och innefattar 
även atriet som avgränsats med en glasvägg. Särskilt ljusintag 
till salen finns i form av en lanternin, likformig med altarni- 
schens överbyggnad. Vid passage i korridoren längs atriets väs
tra sida ger glasväggen dess minimala utrymme del av atriets

245



rymd. Man rör sig liksom i gårdens utkant. Samma effekt ger 
glasväggen åt entrévägen i söder längs atrium.

Växelspelet mellan ute och inne, öppet och slutet, mellan 
glasvägg och mur representerar ett fundamentalt karaktärsdrag 
för rumsgestaltningen i modernismens byggnadskonst.

Den uppglasade korridoren präglar på ett alldeles speciellt 
sätt Bergsjöns kyrka12, byggd 1974, i utkanten av Göteborg. 
Korridoren bildar en låg loggia längs tre sidor av samlings
rummens högkropp. Längs dess slutna murar finns skilda 
grupper av de nödvändiga biutrymmena och passage till de 
åtskilda entrémöjligheterna. Det omgivande torget lånar sin 
rymd till en förhallsmiljö som annars skulle kännas orimligt 
trång.

S:ta Maria kyrka i Lidköping13 från 1976, är ytterligare en 
anläggning med en helt kringbyggd gård. Kyrkorummet har 
gemensam glasvägg med gården. Det har även vikvägg mot 
salen och sekundärt samband med utanförliggande parknatur 
via salens glasvägg.

Gården förmedlar en rumsgemenskap för kyrkans samtliga 
huvudutrymmen. Som markering av gårdens samlande roll i 
miljön har den ett fristående klocktorn. Kyrkorummets kva
dratiska form, fristående altare och kretsformigt placerade sitt
platser är andra moderna drag. Det gäller också de sneddragna 
altargångarna från entréerna i hörnen. Mittgången saknar 
tillhörande, axial processionsentré och avviker alltså även den 
från traditionell, liturgisk form. Denna förändring var 
Wahlman först att utnyttja för Engelbrektskyrkan14.

Kyrkan S:ta Birgitta i Kalmar1' av arkitekten Ove Hidemark, 
1975, visar ett intressant växelspel mellan öppet och slutet. 
Under entréns skärmtak möter en framskjutande murskiva, 
yttersta delen av den fasadtegelvägg som utan nämnvärda öpp
ningar sluter anläggningen mot norr och den intilliggande 
bebyggelsen. Murskivan sluter entrévägens ena sida men den 
andra är öppen och övergår vid porten till ett manshögt glas
band, som utgör nedre delen av kyrkorummets södra vägg mot 
parkmiljön i tomtens inre del. Den öppna väggen, med sin 
utblick, sträcker sig ända fram till kordelen där murskivan tar 
vid och bildar en sluten fond till det fristående altaret. Från 
läktaren intill ser man ut över muren bakom altaret genom den 
glasvägg som utgör korväggens övre del i det höga rummet. 
Längre bort fortsätter den anslutna kyrksalsbyggnaden med sin 
glasvägg mot parken. Vid den öppna spisen längst bort i kyrk
salen, där anläggningen slutar, möts åter muren från norr och 
glasväggen från söder.

Friluftskyrkan vid Lida16, utförd 1957 som en liten tält- 
formad byggnad i strandsluttningen vid skogssjön Getaren, har 
den triangelformade fondväggen helt uppglasad. Det lilla rum
met får en befriande rymd av sammanhanget med den öppna 
vattenytan. Arkitekten själv, Ebbe Lidemark, säger att erfaren
heten av besöket i en liten fjällkyrka av samma form fick 
honom att använda glasgavelväggen för att kompensera för det 
trånga rummets känsla av instängdhet och samtidigt tillvarata
ga den vackra utsikten.

Även bildkonsten har använts för att ge en illusion av 
sammanhang mellan kyrkorum och landskap. Bodafors kyrka17 
i Småland, av arkitekten Ralph Erskine, har en fondvägg 
målad av Olle Hjortzberg. Målningen upptar hela det konkavt 
formade gavelfältet. Klippan med korset i bildens mitt bygger 
vidare på altaret som står tätt intill och förstärker intrycket av 
att golvet flyter ut i landskapet.

ENGELBREKTSKYRKAN. Plan.

12 O 8.
13 R 19.
14 Illerstad 1992.
15 H 6.
16 Del I, s. 56.
17 F 19.

LIDA IDROTTSKYRKA. Koret.

246



18 Palladio 1570.
19 Del I, s. 2, 84.

Denna typ av illusionistisk väggdekor har rötter i renässan
sen. Arkitekturen får en reell motsvarighet till det öppna rum
met i arkitekten Andrea Palladios arbeten, främst villa 
Rotonda, vars sammanhang med landskapet kommenteras i 
hans arkitekturtraktat ”1 Quattro libri”18.

Arkitekten Frank Lloyd Wright var vid sekelskiftet en av de 
ledande pionjärerna för modernismens öppna planformer med 
sina villabyggnader i Chicago. Han utvecklade den moderna 
villans sammanhang med omgivningen. Dagligrummen har 
glasväggar sammanställda av fönsterdörrar i sammanhängande 
rader. Wright byggde därvid vidare på Palladios grundläggande 
principer i villa Rotonda med dess portiker i alla fyra väder
strecken.

Wrights kyrka i Madison från 1951 utgör, med sin tillspetsa
de glasgavelvägg, en tillämpning av det öppna rummet som är 
direkt jämförbar med den ovan beskrivna fondväggen i Lida.

I växelspelet mellan öppet och slutet har även den bysan
tinska konsten inspirerat. Med sin slutna, ytmässiga karaktär 
präglar den mosaiken på Gottsunda kyrkas fondvägg19. Fram
för allt utgör mosaiken en obruten yta som rimmar med rum
mets konception. Väggarnas fönsterlösa, nedre delar kontraste
rar mot de högt belägna glasytorna i gavelspetsarna som gör 
rummet väl upplyst, trots dess ombonade slutenhet.

På analogt sätt kan en stor, fönsterlös väggyta dekoreras 
med nutida, kubistisk konst utan att förlora sin slutna ytver- 
kan. En traditionell altartavla ger däremot med sitt bilddjup en 
illusion av ett fönsterhål i muren.

I den modernistiska kyrkoarkitekturen agerar såväl fönster
vägg som mur tillsammans med den perspektiviska och den yt
mässiga bildkonsten som arkitektens hjälpmedel.
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KYRKONAMNSREGISTER

ADOLFBERGS KYRKA 101

ALLHELGONAKYRKAN 169

ALLHELGON AK YRKAN 116

ALLHELGONAKYRKAN 21

S:t ANDREAS KYRKA 118

ANDREAS KAPELL 72

ANEBY KYRKA 25

ANNELUNDSKYRKAN 49

ANSGARSKYRKAN 12

ANSGARSKYRKAN 185

APELGÅRDENS KYRKA 171

ASPENÄSKYRKAN 203

ASPENKYRKAN 203

BENGTSFORS KYRKA 216

BERGA KYRKA 61

BERGA KYRKA 11

BERGAKYRKAN 99

BERGKVARA KAPELL 68

HELSINGBORGS GUSTAV ADOLF 1976 M
Sk Helsingborgs kn Lunds stift

KORTEDALA 1956 O
Vg Göteborgs kn Göteborgs stift

RAUS 1928 M
Sk Helsingborgs kn Lunds stift

VRETA KLOSTER 1962 E
Ög Linköpings kn Linköpings stift

SLOTTSSTADEN 1959 M
Sk Malmö kn Lunds stift

VÄSTERVIK 1976 H
Sm Västerviks kn Linköpings stift

BREDESTAD 1958 F
Sm Aneby kn Linköpings stift

LJUNGBY G
Sm Ljungby kn Växjö stift

LINKÖPINGS DOM 1970 E
Ög Linköpings kn Linköpings stift

SÄVED ALEN 1984 O
Vg Partilie kn Göteborgs stift

KÅLLERED 1982 O
Vg Mölndals kn Göteborgs stift

LERUM 1966 P
Vg Lerums kn Göteborgs stift

LERUM 1973 P
Vg Lerums kn Göteborgs stift

ÄRTEMARK 1926 P
Ds Bengtsfors kn Karlstads stift

HÖGSBY H
Sm Högsby kn Växjö stift

LINKÖPINGS BERGA 1966 E
Ög Linköpings kn Linköpings stift

FLÄDIE 1974 M
Sk Lomma kn Lunds stift

SÖDERÅKRA 1958 H
Sm Torsås kn Växjö stift
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BERGSJÖNS KYRKA 148

BILLDALS KYRKA 146

S:ta BIRGITTAS KAPELL 235

S:ta BIRGITTA KYRKA 61

BISKOPSGÅRDENS KYRKA 150

BJURSLÄTTSKYRKAN 151

BJÖRKEKÄRRS KYRKA 166

BJÖRKÖ KYRKA 192

BLEKETKYRKAN 152

BLEKETS KYRKA 178

BLÅHULTS KAPELL 221

BLÅSUTKYRKAN 213

BOCKARA KYRKA 59

BODAFORSKYRKA 37

BORSTAHUSENS KAPELL 108

BOSEBO KYRKA 25

BREDÅKRA KYRKA 82

BRUNNSBERGS KYRKA 139

BRUNNSBOKYRKAN 147

BRÄMAREGÅRDENS KYRKA 151

BERGSJON 1974
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

ASKIM 1969
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

SKÖVDE 1962
Vg Skövde kn

R
Skara stift

KALMAR 1975
Sm Kalmar kn

H
Växjö stift

BISKOPSGÅRDEN 1958
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

BRÄMAREGÄRDEN 1973
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

HÄRLANDA 1958
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

ÖCKERÖ 1958
Bo Öckerö kn

O
Göteborgs stift

BÄVE 1963
Bo Uddevalla kn

O
Göteborgs stift

STENKYRKA 1929
Bo Tjörns kn

O
Göteborgs stift

DARETORP 1935
Vg Tidaholms kn

R
Skara stift

VÄNERSBORG 1974
Vg Vänersborgs kn

P
Skara stift

DÖDERHULT 1940
Sm Oskarshamns kn

H
Växjö stift

NORRA SANDSJÖ 1969
Sm Nässjö kn

F
Växjö stift

LANDSKRONA 1979
Sk Landskrona kn

M
Lunds stift

BOSEBO 1961
Sm Gislaveds kn

F
Växjö stift

RONNEBY 1939
Bl Ronneby kn

K
Lunds stift

VARBERG 1974
Ha Varbergs kn

N
Göteborgs stift

BACKA 1972
Bo Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

BRÄMAREGÄRDEN 1925
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift
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BRÄNNEMO KYRKA 224 GÖTLUNDA 1923
Vg Skövde kn

R
Skara stift

BRÄNNÖ KYRKA 182 STYRSÖ 1959
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

BUA KYRKA 140 VÄRÖ 1972
Ha Varbergs kn

N
Göteborgs stift

BUNNS KAPELL 44 ÖLMSTAD 1931
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

BURÅSKYRKAN 162 GÖTEBORGS JOHANNEBERG 1973 O
Vg Göteborgs kn Göteborgs stift

BYMARKSKYRKAN 31 JÖNKÖPINGS SOFIA 1935
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

BYTTORPS KYRKA 196 BORÅS CAROLI 1964
Vg Borås kn

P
Skara stift

BÄVE KYRKA 153 BÄVE 1973
Bo Uddevalla kn

O
Göteborgs stift

DALABERGSKYRKAN 154 BÄVE 1973
Bo Uddevalla kn

O
Göteborgs stift

DALS LÅNGEDS KYRKA 208 STENEBY 1972
Ds Bengtsfors kn

P
Karlstads stift

DALSTORPS KYRKA 199 DALSTORPS 1965
Vg Tranemo kn

P
Göteborgs stift

DALVIKSKYRKAN 33 JÖNKÖPINGS SOFIA 1969
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

DAMMSVEDJANS KYRKA 197 BORÅS GUSTAV ADOLF 1966 
Vg Borås kn

P
Skara stift

DEN GODE HERDENS KYRKA 97 FILBORNA 1984
Sk Helsingborgs kn

M
Lunds stift

DJURHULTS KAPELL 155 FORSHÄLLA 1926
Bo Uddevalla kn

O
Göteborgs stift

DONSÖ KYRKA 181 STYRSÖ 1932
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

DÄLDERNAS KAPELL 235 SKÖVDE 1928
Vg Skövde kn

R
Skara stift

EKEBÄCKS KYRKA 190 VÄSTRA FRÖLUNDA 1970
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

EKENÄSSJÖNS KYRKA 41 VETLANDA 1971
Sm Vetlanda kn

F
Växjö stift

EKHAGENS KYRKA 30 JÖNKÖPINGS KRISTINA 1968 
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift
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ELINEBERGSK YRKAN 117

FAGERHULTS KAPELL 174

FEGENS KAPELL 127

FISKEBÄCKS KAPELL 225

FLAMSLÄTTS KYRKA 242

FLATÖNS KAPELL 173

FLEMMINGELANDS KAPELL 66

FORSVIKS KYRKA 241

FREDRIKSBERGS KYRKA 222

FREDRIKSDALS KYRKA 24

FRIDAFORS KYRKA 47

FRIGGERÄKERS KYRKA 224

FRÖDERYDSKYRKA 27

FRÖSEKE KAPELL 55

FURUÄSENS KYRKA 191

FÅGELBERGSKYRKAN 181

GERMUNDS KAPELL 50

GLÖSTORPS KYRKA 187

GOTSKA SANDÖNS KAPELL 74

GRATIA DEI KAPELL 91

RAUS 1966
Sk Helsingborgs kn

M
Lunds stift

NAVERSTAD 1922
Bo Tanums kn

O
Göteborgs stift

GUNNARP 1960
Ha Falkenbergs kn

N
Göteborgs stift

HABO 1939
Vg Habo kn

R
Skara stift

ÖGLUNDA 1959
Vg Skara kn

R
Skara stift

MORLANDA 1928
Bo Orusts kn

O
Göteborgs stift

MADESJÖ 1933
Sm Nybro kn

H
Växjö stift

UNDENÄS 1934
Vg Karlsborgs kn

R
Skara stift

FALKÖPING 1975
Vg Falköpings kn

R
Skara stift

BARKERYD 1957
Sm Nässjö kn

F
Växjö stift

ALMUNDSRYD 1959
Sm Tingsryds kn

G
Växjö stift

FRIGGERÅKER 1955
Vg Falköpings kn

R
Skara stift

FRÖDERYD 1947
Sm Vetlanda kn

F
Växjö stift

ÄLGHULT 1939
Sm Uppvidinge kn

G
Växjö stift

ÄLVSBORG 1972
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

STENSJON 1984
Vg Mölndals kn

O
Göteborgs stift

MARKARYD 1971
Sm Markaryds kn

G
Växjö stift

TUVE 1974
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

FÄRÖ
Go Gotlands kn

I
Visby stift

KRISTIANSTAD 1962
Sk Kristianstads kn

L
Lunds stift
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GREVGÅRDENSKYRKA 188 TYNNERED 1966
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

GRIMSÅS KYRKA 206 NITTORP 1970
Vg Tranemo kn

P
Göteborgs stift

GRÄSHAGSKYRKAN 31 JÖNKÖPINGS SOFIA 1962
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

GULDHEDSKYRKAN 160 GÖTEBORGS ANNEDAL 1964 
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

GYLLENFORS KAPELL 28 GISLAVED 1938
Sm Gislaveds kn

F
Växjö stift

GÅNGHESTERS KYRKA 210 TOARP 1955
Vg Borås kn

P
Skara stift

GÅRDSJÖ KAPELL 226 HOVA 1939
Vg Gullspångs kn

R
Skara stift

GÅRDSTENS KYRKA 158 GUNNARED 1971
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

GÅRVEDA KAPELL 67 MALILLA
Sm Hultsfreds kn

H
Linköpings stift

GÖTALUNDENS KYRKA 211 TROLLHÄTTAN 1957
Vg Trollhättans kn

P
Skara stift

HAMMARKULLENS KYRKA 144 ANGERED 1972
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

HANHALS KYRKA 128 HANHALS 1949
Ha Kungsbacka kn

N
Göteborgs stift

S:t HANS KYRKA 108 LUNDS ALLHELGONA 1971
Sk Lunds kn

M
Lunds stift

S:t HANS KYRKA 10 LANDERYD 1973
Ög Linköpings kn

E
Linköpings stift

HAVSTENSUNDS KAPELI. 186 TANUM 1938
Bo Tanums kn

O
Göteborgs stift

HEDEBERGS KAPELL 214 VÄNE-ÅSAKA 1939
Vg Trollhättans kn

P
Skara stift

HELGEANDS KYRKA 109 LUNDS DOMKYRKO 1968
Sk Lunds kn

M
Lunds stift

HELGEANDSKYRKAN 113 MALMÖ S:t PETRI 1962
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN 100 FOSIE 1940
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

HERTINGS KYRKA 125 FALKENBERG 1972
Ha Falkenbergs kn

N
Göteborgs stift
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HIMMELSF ARDSKYRKAN 104

HJÄLLBO KYRKA 145

HOVENÄSETS KAPELL 147

HOLAVEDSKAPELLET 40

HULTA KYRKA 197

HULTSFREDS KYRKA 60

HUSIE KYRKA 102

HYLLIE KYRKA 103

HYLLINGE KYRKA 93

HYLTEBRUKS KYRKA 126

HÄLLEBERGA KYRKA 60

HÄLLUMS KYRKA 227

HÄRLANDA KYRKA 165

HÄSSLEHOLMENS KYRKA 198

HÄSSLÅS KAPELL 137

HÖGSBO KYRKA 166

HÖGSTORPS KYRKA 54

HÖGÅSKYRKAN 240

HÖNÖKYRKA 191

ISTRUMS KYRKA 227

HOGANAS 1934
Sk Höganäs kn

M
Lunds stift

ANGERED 1973
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

ASKUM 1954
Bo Sotenäs kn

O
Göteborgs stift

SÄBY 1960
Sm Tranås kn

F
Linköpings stift

BORAS GUSTAV ADOLF 1967 
Vg Boras kn

P
Skara stift

HULTSFRED 1936
Sm Hultsfreds kn

H
Linköpings stift

HUSIE 1965
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

HYLLIE 1985
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

VÄSTRA BROBY 1981
Sk Åstorps kn

L
Lunds stift

FÄRGARYD 1924
Ha Hylte kn

N
Växjö stift

HÄLLEBERG A 1978
Sm Nybro kn

H
Växjö stift

HÄLLUM 1955
Vg Vara kn

R
Skara stift

HÄRLANDA 1957
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

BORÅS GUSTAV ADOLF 1974 
Vg Boras kn

P
Skara stift

STAFSINGE 1927
Ha Falkenbergs kn

N
Göteborgs stift

HÖGSBO 1963
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

VÄXJÖ DOMKYRKO 1965
Sm Växjö kn

G
Växjö stift

TIBRO 1966
Vg Tibro kn

R
Skara stift

ÖCKERÖ 1934
Bo Öckerö kn

O
Göteborgs stift

ISTRUM 1937
Vg Skara kn

R
Skara stift
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JOHANNELUNDSKYRKAN 15

S:t JOHANNES KYRKA 63

S:t JOHANNES KYRKA 43

JOHANNESBERGS KYRKA 232

JOHANNEBERGSKYRKAN 161

JOHANNESGÅRDEN 71

JÖRLANDA KYRKA 168

KALLINGE KYRKA 81

KARABY KYRKA 228

KASTAL AK YRK AN 171

S:ta KATARINA KAPELL 132

S:ta KATARINA KYRKA 113

KATTUNGA KAPELL 209

KAVERÖS KYRKA 168

KINNARUMMA KYRKA 201

KIRSEBERGS KYRKA 105

KLIPPANS KAPELL 89

KLÖVESKOGS KYRKA 200

JENNY KAPELL 71

KOLMÅRDENS FRILUFTSKYRKA 9

VÄSTERVIK 1933
Sm Västerviks kn

H
Linköpings stift

LINKÖPINGS JOHANNELUND 1966 E
Ög Linköpings kn Linköpings stift

KALMAR 1978
Sm Kalmar kn

H
Växjö stift

VÄRNAMO
Sm Värnamo kn

F
Växjö stift

MARIESTAD 1939
Vg Mariestads kn

R
Skara stift

GÖTEBORGS JOHANNEBERG 1940 O
Vg Göteborgs kn Göteborgs stift

VÄSTERVIK 1973
Sm Västerviks kn

H
Linköpings stift

JÖRLANDA 1924
Bo Stenungsunds kn

O
Göteborgs stift

RONNEBY 1939
Bl Ronneby kn

K
Lunds stift

KARABY 1923
Vg Lidköpings kn

R
Skara stift

KUNGÄLV 1969
Bo Kungälvs kn

O
Göteborgs stift

S:t NIKOLAI 1941
Ha Halmstads kn

N
Göteborgs stift

MALMÖ S:t PAULI 1960
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

SURTEBY-KATTUNGA 1962 
Vg Marks kn

P
Göteborgs stift

HÖGSBO 1969
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

KINNARUMMA 1940
Vg Borås kn

P
Göteborgs stift

KIRSEBERG 1962
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

KLIPPAN 1936
Sk Klippans kn

L
Lunds stift

GRINSTAD 1929
Ds Melleruds kn

P
Karlstads stift

KROKEK 1980
Ög Norrköpings kn

E
Linköpings stift
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S:t KNUT 112

KRISTINEDALSKYRKAN 175

KROGSEREDS KYRKA 128

KROKSLÄTTS KYRKA 157

KROKSTRANDS KYRKA 178

KRÄBBLEBODA KAPELL 86

KULLAVIKS KYRKA 134

KUNGSLADUGÅRDSKYRKAN 163

KUNGSMARKSKYRKAN 79

KVASTEKULLA KAPELL 177

KYRKETORPS KAPELL 223

KÄLLERYDS KAPELL 202

KÄLLS-NÖBBELÖVS KYRKA 107

KÄRLEKENS KYRKA 133

KÄRRA KAPELL 184

KÖPINGS KYRKA 65

LAGMANSEREDS KYRKA 202

LAMMHULTS KYRKA 48

KOSTERS KAPELL 186

LANDERYDS KYRKA 129

TJÄRNÖ 1939 O
Bo Strömstads kn Göteborgs stift

LUNDS DOMKYRKO 1972 M
Sk Lunds kn Lunds stift

NORUM 1971 O
Bo Stenungsunds kn Göteborgs stift

KROGSERED 1926 N
Ela Falkenbergs kn Göteborgs stift

FÄSSBERG 1955 O
Vg Mölndals kn Göteborgs stift

SKEE 1931 O
Bo Strömstads kn Göteborgs stift

GLIMÅKRA 1942 L
Sk Östra Göinge kn Lunds stift

SLÄP 1983 N
Ha Kungsbacka kn Göteborgs stift

GÖTEBORGS KARL JOHAN 1959 O
Vg Göteborgs kn Göteborgs stift

KARLSKRONA STADS 1974 K
Bl Karlskrona kn Lunds stift

PARTILLE 1961 O
Vg Partilie kn Göteborgs stift

FREDSBERG 1931 R
Vg Töreboda kn Skara stift

KÄLLUNGA 1943 P
Vg Herrljunga kn Skara stift

KÄLLS-NÖBBELÖV 1959 M
Sk Svalövs kn Lunds stift

S:t NIKOLAI 1958 N
Ha Halmstads kn Göteborgs stift

SÄVE 1921 O
Bo Göteborgs kn Göteborgs stift

KÖPING 1953 H
Öl Borgholms kn Växjö stift

LAGMANSERED 1935 P
Vg Trollhättans kn Skara stift

ANEBODA 1964 G
Sm Växjö kn Växjö stift

LÄNGARYD 1926 N
Ha Hylte kn Växjö stift
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S:t LARS KAPELL 141

S:t LAURENTII KYRKA 111

S:t LUKAS KYRKA 236

LEKÅSA KYRKA 229

LERBERGETS KYRKA 121

LESSEBO KYRKA 48

LEXTORPSKYRK AN 211

LIDNÄS KAPELL 42

LILLKYRKAN 17

LIMMAREDS KYRKA 210

LINDÅS KYRKA 70

LINDÖ KAPELL 19

LJUNGDALAKYRKAN 88

LOMMELANDS KYRKA 172

LÄNSMANSGÄRDENSKYRKA 151

LÖVGÄRDETS KYRKA 158

MALMA KAPELL 232

S:ta MARIA KYRKA 115

S:ta MARIA KYRKA 230

S:t LARS KAPELL 26 EKSJO 1962
Sm Eksjö kn

F
Linköpings stift

ÖLMEVALLA 1955
Ha Kungsbacka kn

N
Göteborgs stift

LUNDS DOMKYRKO 1968
Sk Lunds kn

M
Lunds stift

SKÖVDE 1970
Vg Skövde kn

R
Skara stift

LEKÅSA 1942
Vg Essunga kn

R
Skara stift

VÄSBY 1981
Sk Höganäs kn

M
Lunds stift

LESSEBO 1960
Sm Lessebo kn

G
Växjö stift

TROLLHÄTTAN 1971
Vg Trollhättans kn

P
Skara stift

VÄRNAMO 1963
Sm Värnamo kn

F
Växjö stift

MOTALA 1957
Ög Motala kn

E
Linköpings stift

SÖDRA ÅSARP 1952
Vg Tranemo kn

P
Göteborgs stift

VISSEFJÄRDA 1973
Sm Emmaboda kn

H
Växjö stift

NORRKÖPINGS HEDVIG 1936 
Ög Norrköpings kn

E
Linköpings stift

HÄSSLEHOLM 1980
Sk Hässleholms kn

L
Lunds stift

LOMMELAND 1932
Bo Strömstads kn

O
Göteborgs stift

BISKOPSGÅRDEN 1966
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

GUNNARED 1973
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

MALMA 1934
Vg Essunga kn

R
Skara stift

MÖLLEVÅNGEN 1963
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

LIDKÖPING 1976 
Vg Lidköpings kn
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MARI AKYRKAN 50

MARIAKYRKAN 52

MARIAKYRKAN 136

MARIAKYRKAN 42

MARIEHOLMS KYRKA 228

MARIEHOLMSKYRKAN 44

S:t MARKUS KYRKA 238

MARTIN LUTHERS KYRKA 130

S:t MATTEUS KYRKA 234

S:t MATTEUS KYRKA 119

MIKAELIKYRKAN 13

MIKAELSKYRKAN 146

S:t MIKAELS KYRKA 106

MJÄLAHULTS KAPELL 138

MOBACKENS KAPELL 220

MUNKEDALS KYRKA 156

MÖLJERYDS KYRKA 80

MÖLLE KAPELL 97

MÖNE KYRKA 206

MÖSSEBERGSKYRKAN 222

LJUNGBY 1975 G
Sm Ljungby kn Växjö stift

SKOGSLYCKAN 1979 G
Sm Växjö kn Växjö stift

SNÖSTORP 1986 N
Ha Halmstads kn Göteborgs stift

VÄRNAMO 1977 F
Sm Värnamo kn Växjö stift

ÅSENHÖGA 1962 F
Sm Gnosjö kn Växjö stift

LEKSBERG 1972 R
Vg Mariestads kn Skara stift

SKÖVDE 1975 R
Vg Skövde kn Skara stift

MARTIN LUTHER 1970 N
Ha Halmstads kn Göteborgs stift

RYD 1972 R
Vg Skövde kn Skara stift

SOFIELUND 1957 M
Sk Malmö kn Lunds stift

LINKÖPINGS DOMKYRKO 1972 E
Ög Linköpings kn Linköpings stift

ASKIM 1976 O
Vg Göteborgs kn Göteborgs stift

KULLADAL 1978 M
Sk Malmö kn Lunds stift

TORUP 1923 N
Ha Hylte kn Göteborgs stift

AGNETORP 1938 R
Vg Tidaholms kn Skara stift

FOSS 1939 O
Bo Munkedals kn Göteborgs stift

RONNEBY 1924 K
Bl Ronneby kn Lunds stift

BRUNNBY 1935 M
Sk Höganäs kn Lunds stift

MÖNE 1951 P
Vg Ulricehamns kn Skara stift

FALKÖPING 1960 R
Vg Falköpings kn Skara stift
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N KYRKETORPS KYRKA 233

NISSASTRÖMS KYRKA 124

NORRAHAMMARS KYRKA 35

NOSSEBRO KYRKA 221

NYBRO KYRKA 67

NYLÖSE KYRKA 177

NÅDENS KAPELL 69

NÄSBY KYRKA 92

NÄSETS SMÅKYRKA 188

OHSBRUKS KYRKA 29

OLAUS PETRI KYRKA 129

S:t OLOFS KAPELL 59

S:t OLOFS KYRKA 100

S:t OLOFS KYRKA 66

OLOFSTRÖMS KYRKA 78

OTTERBÄCKENS KYRKA 220

PATERNOSTERKYRKAN 163

S:t PETRI KYRKA 89

PÅBO KAPELL 201

RANNEBERGENS KYRKA 159

N KYRKETORP 1923 R
Vg Skövde kn Skara stift

ENSLÖV 1949
Ha Halmstads kn

N
Göteborgs stift

NORRAHAMMAR 1930
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

ESSUNGA 1927
Vg Essunga kn

R
Skara stift

NYBRO 1932
Sm Nybro kn

H
Växjö stift

NYLÖSE 1929
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

TORSLUNDA 1976
Öl Mörbylånga kn

H
Växjö stift

KRISTIANSTAD HT 1937
Sk Kristianstads kn

L
Lunds stift

TYNNERED 1967
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

GÄLLARYD 1931
Sm Värnamo kn

F
Växjö stift

MARTIN LUTHER 1936
Ha Halmstads kn

N
Göteborgs stift

BÖDA 1976
Öl Borgholms kn

H
Växjö stift

HELSINGBORGS GUSTAV ADOLF 1956 M
Sk Hclsingsborgs kn Lunds stift

LJUNGBY
Sm Ljungby kn

H
Växjö stift

JÄMSHÖG 1933
Bl Olofströms kn

K
Lunds stift

AMNEHÄRAD 1965
Vg Gullspångs kn

R
Skara stift

GÖTEBORGS MASTHUGG 1973 O
Vg Göteborgs kn Göteborgs stift

KLIPPAN 1966
Sk Klippans kn

L
Skara stift

GÄLLSTAD 1923
Vg Ulricehamns kn

P
Göteborgs stift

GUNNARED 1974
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift
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RINGTORPS KYRKA 102

ROSENGÅRDS KYRKA 121

RYA KYRKA 126

RYDÖBRUKS KAPELL 138

RÅSLÄTTSKYRKAN 30

RÄSSNÄSKYRKAN 18

RÖSEREDS KAPELL 144

SAND AREDS KYRKA 207

SANNA KYRKA 34

SAXEMARA KYRKA 81

SIBBHULTS KAPELL 87

S:t SIGFRIDS KAPELL 54

S:t SIGFRIDSKYRKAN 230

SILLHÖVDA KYRKA 83

SJÖBO KYRKA 195

SJÖMANSKYRKAN 114

SJÖTORPS KYRKA 231

SKAGA KAPELL 242

SKAVBÖKE KAPELL 124

SKENE KYRKA 216

HELSINGBORGS MARIA 1968 
Sk Helsingsborgs kn

M
Lunds stift

V SKRÄVLINGE 1970
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

FRILLESÅS 1974
Ha Kungsbacka kn

N
Göteborgs stift

TORUP 1958
Ha Hylte kn

N
Göteborgs stift

JÖNKÖPINGS KRISTINA 1975 
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

MOTALA 1976
Ög Motala kn

E
Linköpings stift

ANGERED 1962
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

SANDHULT 1960
Vg Borås kn

P
Skara stift

LJUNG ARUM 1929
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

RONNEBY 1939
Bl Ronneby kn

K
Lunds stift

HJÄRSÄS 1943
Sk Östra Göinge kn

L
Lunds stift

VÄXJÖ DOMKYRKO 1955
Sm Växjö kn

G
Växjö stift

LIDKÖPING 1965
Vg Lidköpings kn

R
Skara stift

SILLHÖVDA 1945
Bl Karlskrona kn

K
Lunds stift

BORÅS CAROLI 1962
Vg Borås kn

P
Skara stift

MALMÖ S:t PETRI
Sk Malmö kn

M
Lunds stift

LYRESTAD 1956
Vg Mariestads kn

R
Skara stift

UNDENÄS 1960
Vg Karlsborgs kn

R
Skara stift

ENSLÖV 1925
Ha Halmstads kn

N
Göteborgs stift

ÖRBY 1922
Vg Marks kn

P
Göteborgs stift
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SKILLINGARYDS KYRKA 40 TOFTERYD 1941 F
Sm Vaggeryds kn Växjö stift

SKILLINGE KAPELL 95 ÖSTRA HOBY L
Sk Simrishamns kn Lunds stift

SKOGSKYRKAN 47 ALVESTA 1967 G
Sm Alvesta kn Växjö stift

SKÅRS KYRKA 193 ÖRGRYTE 1959 O
Vg Göteborgs kn Göteborgs stift

SKÄGGETORPS KYRKA 14 LINKÖPINGS DOMKYRKO 1975 E
Ög Linköpings kn Linköpings stift

SKÄRHAMNS KYRKA 79 STENKYRKA 1932 O
Bo Tjörns kn Göteborgs stift

SLITE KYRKA 74 OTHEM 1960 I
Go Gotlands kn Visby stift

SLÄDENE KYRKA 238 SLÄDENE 1924 R
Vg Vara kn Skara stift

SMEDBYKYRKAN 20 NORRKÖPINGS S:t JOHANNES 1968 E
Ög Norrköpings kn Linköpings stift

SMÄLANDSSTENARS KYRKA 41 VILLSTAD 1963 F
Sm Gislaveds kn Växjö stift

SOFIELUNDSKYRKAN 120 SOFIELUND 1981 M
Sk Malmö kn Lunds stift

SOMMARHEMSKYRKAN 190 UDDEVALLA 1984 O
Bo Göteborgs kn Göteborgs stift

STENSJÖKYRKAN 179 STENSJÖN 1973 O
Vg Mölndals kn Göteborgs stift

STENUNGSUNDS KAPELL 175 NORUM 1925 O
Bo Stenungsunds kn Göteborgs stift

STOCKSLYCKE KYRKA 195 ALINGSÅS 1976 P
Vg Alingsås kn Skara stift

STOLPLYCKEKAPELLET 12 LINKÖPINGS DOMKYRKO 1930 E
Ög Linköpings kn Linköpings stift

STOREBRO KYRKA 69 VIMMERBY 1969 H
Sm Vimmerby kn Linköpings stift

STRÖMFORS KAPELL 218 ÖRSÅS 1921 P
Vg Svenljunga kn Göteborgs stift

SUNTORPS KAPELL 239 SVENTORP 1933 R
Vg Skövde kn Skara stift

SVENASJÖ KAPELL 217 ÖRBY 1934 P
Vg Marks kn Göteborgs stift
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SVANGSTA KYRKA 78

SVÄRTANS KAPELL 226

SÄRÖ KYRKA 134

SÄ VED ALENS KYRKA 184

SÖDERLEDSKYRKAN 18

TANNEFORS KYRKA 15

TELEBORGS KYRKA 55

TIMMERMANNENS KAPELL 53

TIMMERVIKS KYRKA 200

TJURKÖ KYRKA 79

TOLEREDSKYRKAN 173

TOLTORPSKYRKAN 156

TRANÅS KYRKA 38

TROGAREDS KAPELL 209

TRÅNGHALLA KYRKA 24

TRÄSLÖVSLÄGES KYRKA 139

TVÅ SYSTRARS KAPELL 64

TYDJE KAPELL 213

TYNNEREDS KYRKA 189

TYRINGE KYRKA 86

AS ARUM 1936
Bl Karlshamns kn

K
Lunds stift

HJO 1931
Vg Hjo kn

R
Skara stift

SLÄP 1923
Ha Kungsbacka kn

N
Göteborgs stift

SÄ VED ALEN 1959
Vg Partilie kn

O
Göteborgs stift

NORRKÖPINGS BORG
Ög Norrköpings kn

E
Linköpings stift

LINKÖPINGS S:t LARS 1964 
Ög Linköpings kn

E
Linköpings stift

VÄXJÖ DOMKYRKO 1974
Sm Växjö kn

G
Växjö stift

SÖDRA SANDSJÖ 1969
Sm Tingsryds kn

G
Växjö stift

GESTAD 1927
Ds Vänersborgs kn

P
Karlstads stift

KARLSKRONA STADS 1930
Bl Karlskrona kn

K
Lunds stift

LUNDBY 1958
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

FÄSSBERG 1929
Vg Mölndals kn

O
Göteborgs stift

SÄBY 1930
Sm Tranås kn

F
Linköpings stift

SÖDRA VING
Vg Ulricehamns kn

P
Skara stift

BANKERYD 1969
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

TRÄSLÖV 1927
Ha Varbergs kn

N
Göteborgs stift

KALMAR 1984
Sm Kalmar kn

H
Växjö stift

TYDJE 1955
Ds Åmåls kn

P
Karlstads stift

TYNNERED 1973
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

FINJA 1925
Sk Hässleholms kn

L
Lunds stift
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UTBY KYRKA 176

VAGGERYDS KYRKA 26

S:ta VALBORGS KAPELL 37

VALLÅSKYRKAN 135

VARGÖNS KYRKA 215

VILANS KYRKA 93

VISBORGSKYRKAN 75

VIST KYRKA 20

VRÅNGÖ KYRKA 183

VARFRUKYRKAN 170

VÄNERSNÄS KYRKA 214

VÄSTERKYRKAN 87

VÄSTRABO KYRKA 51

VÄSTRA TORSÅS KAPELL 53

ÅH KYRKA 155

ÅSUNDSHOLMS KAPELL 199

ÄLMHULTS KYRKA 56

ÄLVÄNGENS KYRKA 208

ÄTTETORPSKYRKAN 10

ÖRSERUMS KYRKA 28

NYLOSE 1923 O
Vg Göteborgs kn Göteborgs stift

BYARUM 1974
Sm Vaggeryds kn

F
Växjö stift

NÄSSJÖ 1952
Sm Nässjö kn

F
Växjö stift

SNÖSTORP 1975
Ha Halmstads kn

N
Göteborgs stift

VÄSTRA TUNHEM 1979
Vg Vänersborgs kn

P
Skara stift

NORRA ÅSUM 1963
Sk Kristianstads kn

L
Lunds stift

VISBY 1969
Go Gotlands kn

I
Visby stift

VIST 1965
Ög Linköpings kn

E
Linköpings stift

STYRSÖ 1961
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

KORTEDALA 1972
Vg Göteborgs kn

O
Göteborgs stift

VÄNERSNÄS 1942
Vg Vänersborgs kn

P
Skara stift

HÄSSLEHOLM 1966
Sk Hässleholms kn

L
Lunds stift

SKOGSLYCKAN 1956
Sm Växjö kn

G
Växjö stift

VÄSTRA TORSÅS 1929
Sm Alvesta kn

G
Växjö stift

FORSHÄLLA 1940
Bo Uddevalla kn

O
Göteborgs stift

FINNEKUMLA 1977
Vg Ulricehamns kn

P
Göteborgs stift

ÄLMHULT 1930
Sm Älmhults kn

G
Växjö stift

STARRKÄRR 1970
Vg Ale kn

P
Göteborgs stift

KVILLINGE 1962
Ög Norrköpings kn

E
Linköpings stift

GRÄNNA 1937
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift
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ÖSTERÄNGS KYRKA 92

ÖSTRA BROBY KYRKA 94

ÖSTRA EDS KYRKA 22

ÖSTRA TUNHEMS KYRKA 243

ÖSTRÄNGSKYRKAN 34

ÖSTERÄNGS KYRKA 92

ÖVERLIDA KYRKA 205

KRISTIANSTAD HT 1975
Sk Kristianstads kn

L
Lunds stift

ÖSTRA BROBY 1932
Sk Östra Göinge kn

L
Lunds stift

ÖSTRA ED 1960
Ög Valdemarsviks kn

E
Linköpings stift

ÖSTRA TUNHEM 1948
Vg Falköpings kn

R
Skara stift

LJUNG ARUM 1961
Sm Jönköpings kn

F
Växjö stift

KRISTIANSTAD 1975
Sk Kristianstads kn

L
Lunds stift

MJÖBÄCK 1963
Vg Svenijunga kn

P
Göteborgs stift
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NYA SVENSKA KYRKOR

Föreliggande kyrkoöversikt utgör publicering av en 
inventering företagen inom Riksantikvarieämbetets 
byggnadsavdelning. Resultatet skall redovisas i tre 
delar: Svealand, Götaland och Norrland varav det här 
är andra 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 informa
tion och vägledning till lämpliga studieobjekt.

ISBN 91-7192-898-7 
ISSN 0348-6826


