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Om projektet  

Syftet med projektet har varit att 

tillgängliggöra och förmedla kunskap om 

de moderna kyrkliga kulturmiljöerna i Lunds 

stift. Genom nedslag i olika kyrkomiljöer 

tecknas en bild av utvecklingen under 1900-

talets senare del. Syftet har inte varit att ge 

en heltäckande kyrkohistorik eller att lyfta 

fram fler skyddsvärda kyrkor. Projektets 

fokus ligger på berättelser kring och idéer 

bakom kyrkobyggandet. Parallellt med 

detta projekt pågår ett karaktäriserings-

projekt av samtliga kyrkobyggnader inom 

Lunds stift. Därför har inte byggnads-

inventering varit aktuellt i det här projektet. 

 

De moderna kyrkorna utgör den tredje 

stora kyrkobyggnadsperioden i Sveriges 

historia - ca 700 kyrkor kan kategoriseras 

som moderna. Av dessa finns ca 50 stycken 

i Lunds stift. Bland dessa har 15 objekt 

pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla av 

Riksantikvarieämbetet, ofta med utgångs-

punkt i kyrkoanläggningarnas konstnärliga 

och arkitektoniska kvaliteter. Projektets 

målsättning har varit att komplettera den 

bilden genom att bredda och fördjupa 

kunskapen om det samhällsklimat och 

inomkyrkliga utvecklingsskede som de 

tillkommit i. 

 

Projektet har genomförts i två etapper 

mellan 2014 och 2016. I en förstudie 

provades arbetssätt och frågeställningar 

vilka sedan praktiserats i en andra 

projektetapp som sammanfattas i den här 

rapporten. Kunskapsförmedling har 

skett, och kommer att ske, genom 

föredragningar i olika sammanhang och för 

olika målgrupper. Förteckningar över 

kyrkoanläggningar som tillkommit, aktiva 

arkitekter och litteratur som kan vara 

behjälplig för den som letar information i 

ämnet finns bifogade längst bak i 

rapporten. 

 

Vår förhoppning är att den här studien ska 

väcka intresse och sätta igång ett 

tankearbete kring de här anläggningarna 

och vad de representerar i det moderna 

samhällsbygget.

 

 
  

 
Bakgrund 

Projektet omfattar de kyrkobyggnader 

inom Lunds stift som är uppförda efter 

1939 och var i Svenska Kyrkans ägo år 

2000.  

 

Perioden är den tredje största kyrkobygg-

nadsperioden i Sveriges historia.   

 

I Sverige finns det ca 700 kyrkor som 

kan kategoriseras som moderna kyrkor.  

 

Enligt bebyggelseregistret finns 46 kyrk-

liga kulturminnen i Lunds stift som till-

kommit efter 1939, av dessa har 15 

stycken utpekats som särskilt kulturhisto-

riskt värdefulla.  

 

De här byggnaderna har oftast uppmärk-

sammats och värderats utifrån sina arki-

tektoniska- och konstnärliga egenskaper. 

I det här projektet sätter vi fokus på 

samhällshistorien och den inomkyrkliga 

idéutvecklingen. 

          

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan 

Lunds stift och Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne, med re-

presentanter från länsstyrelserna i Blek-

inge och Skåne samt Lunds stift i refe-

rensgruppen.  
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Frågor som vi har försökt att besvara 

kretsar kring samhällsutveckling och nya 

liturgiska idéer, exempelvis:   

 

 Hur kom det sig att den tredje 

största kyrkobyggnadsperioden i 

Sverige skedde när samhället i övrigt 

blev allt mer sekulärt?  

 

 Hur såg kyrkobyggandet ut? Var 

byggdes kyrkorna och för vem?  

 Varför ändrades kyrkornas 

utformning så påtagligt? 

 Hur bidrar de moderna kyrkorna till 

den regionala och nationella 

berättelsen? 

Metoden som vi har använt utvecklades 

under den första delen av projektet. 

Tanken var att intervjuer med informanter 

som varit med då kyrkorna byggts skulle 

utgöra en viktig del av studien. Under 

förstudien reviderades metoden då det 

visade det sig att samtida källmaterial ofta 

bidrog med värdefulla berättelser som 

hjälpt oss att levandegöra samtiden. Vi har 

kontinuerligt träffat på och samtalat med 

personer som arbetat inom den verksamhet 

som senare bedrivits i lokalerna. De har 

bidragit till studien med sina perspektiv.  

Utifrån detta har vi ringat in ett 

byggnadsprogram, som varierar något 

under perioden. Ett urval av byggnader 

exemplifierar byggnads-programmet.1 

För att åstadkomma en generell 

utvecklingsskiss har vi jobbat med snabba 

kast mellan arkivmaterial och byggnader. Vi 

har inte prioriterat fördjupningar, men 

hoppas att den översikt vi presenterar här 

kan vara värdefull för någon annan att 

bygga vidare på – eller gräva djupare i. Vår 

främsta källa till information om Lunds 

stift har varit stiftets årsbok, utgiven av 

Lunds stifts ungdomsrörelse.  

 

Projektet har avgränsats till att omfatta de 

kyrkor som funnits i Svenska kyrkans ägo, 

eller hyrts för att rymma Svenska kyrkans 

verksamhet, från år 1940 och före år 2000 

då Svenska kyrkan skiljdes från svenska 

staten. Begravningskapell och krematorier 

har inte behandlats i projektet.2 Den 

                                              
1Byggnadsprogram = en sammanställning av uttalade 
och icke uttalade normer och uppfattningar som styrt 
utformningen av byggnaderna. 
2 Till viss del finns de med i förteckningarna i rapportens 
bilaga. 

geografiska avgränsningen är Lunds stift 

som omfattar Skåne och Blekinge län. 

 
 

Det finns en mängd byggnader, både inom 

Svenska kyrkan och utanför, som faller 

utanför ramarna för den här studien men 

som är viktiga för att förstå helheten. 

Svenska kyrkans anläggningar utgör en del 

av de sakrala byggnader som tillkommit 

under tidsperioden. Under 1900-talet har 

det andliga landskapet blivit mer och mer 

mångfacetterat och utvecklingen inom 

Svenska kyrkan kan inte ses som ett isolerat 

historiskt skeende. För att få en mer 

sannfärdig bild av det andliga landskapet i 

Skåne och Blekinge är det önskvärt att 

komplettera den här undersökningen med 

studier om andra trosinriktningar och 

frikyrkor, liksom institutions- och 

stiftelseägda kyrkor som till exempel 

sjukhuskyrkor, fängelsekyrkor, garnisons-

kyrkor och sjömanskyrkor.  

Källor 

Ett syfte med källstudierna har varit att 

ställa samman en förteckning av litteratur 

och andra källor som kan vara användbara 

som referensmaterial vid studerandet av de 
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moderna kyrkorna i allmänhet. 

Utgångsläget har varit att komplettera 

kulturmiljövårdens referensbibliotek med 

användbara referenser inom de 

teologisk/liturgiska och samhällshistoriska 

fälten. Fokus har legat på litteratur, utgiven 

under den tid då det moderna kyrko-

byggandet var som mest aktivt. Stockholm 

och Göteborg har varit Småkyrkorörelsens 

centra i landet. Detta återspeglar sig i 

litteraturen som framförallt utgår från 

Stockholm med omnejd. Under projektet 

har vi inte hittat någon motsvarande 

sammanställning över Lunds stift.  

 

Utmaningen har varit att hitta källor med 

regional anknytning. Lunds stifts julbok har 

varit en huvudkälla. Julboken har varit ett 

regelbundet årligt inslag i stiftsarbetet, 

utgiven av den kyrkliga ungdomsrörelsen 

till och med år 1994. Årsboken återspeglar 

verksamhet, tankar och kyrkobyggen i 

stiftet som en årsberättelse. Rådgivande och 

medverkande i redaktionen var bland andra 

domprosten och biskopen. 

 

Övergripande litterära källor som inte 

alltid har en regional eller lokal anknytning 

kan sätta den generella utvecklingen inom 

kyrkan i relation till samhällsutvecklingen.  

 

Lars Ridderstedt var präst inom Svenska 

kyrkan, aktiv inom en mängd kyrkliga 

instanser och en förkämpe för byggandet 

av småkyrkor. Ridderstedt är en av få som 

behandlar det moderna kyrkobyggandet 

utifrån flera aspekter – i synnerhet 

teologiska och arkitektoniska. Bland den 

användbara litteraturen kan nämnas Kyrkan 

bygger (1959), Kyrkan bygger vidare 1 (1960-

1962)och Kyrkan bygger vidare 2 (1974).  Här 

fungerar Ridderstedt som redaktör och 

många röster får komma till tals. 100 kyrkor 

på hundra år behandlar Småkyrkorörelsens 

utveckling i Stockholm och i Adversus 

populum behandlar han Celsings och Sigurd 

Lewerentz kyrkoarkitektur.   

 

Axel Rappes prästmötesavhandling Domus 

Ecclesiae ger ingående förståelse för de 

teologiska resonemang som avtecknar sig i 

de moderna kyrkornas arkitektur.  

 

Från kulturmiljövården har främst funnits 

kataloger i form av Nya Svenska kyrkor och 

för Lunds stift Från S:t Olof  till S:ta Anna – 

kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften 

av 1900-talet utgiven av Stiftshistoriska 

sällskapet i Lunds stift år 2002. 

 

Statliga offentliga utredningar har varit 

värdefulla att ta del av för att få ett grepp 

om hur diskussionen kring religionsfrihet, 

sekularisering och kyrka-stat-frågan har 

behandlats under 1900-talet.  

 

Statistiska undersökningar som behandlat 

frågeställningar kring kyrka och religion har 

använts för att få en indikation på frågor 

som varit aktuella. Här finns en stor mängd 

information om medborgares relation till 

kyrka och religion att undersöka vidare.  

 

Tidskrifter som presenterar samtida röster 

har varit viktiga för projektet. I tidskriften 

Vår lösen, som gavs ut av Sigtunastiftelsen, 

kan den samtida debatten kring det 

moderna kyrkobyggandet på riksplanet 

följas.  

 

I Tidskriften Arkitektur/Byggmästaren finns 

samtida beskrivningar av en del av 

kyrkobyggnaderna med. Årgång 1954, 1978 

och 1984 har dessutom kyrkobyggnader 

som tema.  
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Forskningsprojektet Förortskyrkan var ett 

tvärvetenskapligt projekt med medarbetare 

från universitetsinstitutionerna i sociologi, 

religionsvetenskap och byggnadsfunktions-

lära vid Lunds och Uppsala universitet. 

Projektet finansierades av Statens råd för 

byggnadsforskning och Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Projektrapporterna är en viktig källa för att 

komplettera den teologiska diskussionen 

med ett sekulärt samhällsperspektiv. 

Projektet finns bland annat redovisat i 

Svensk teologisk kvartalsskrift.  

  

Samtida reportage har återfunnits i lokala 

dagstidningar. Vi har framförallt använt 

oss av de skånska morgontidningarna 

Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad, 

Arbetet och Skånska Dagbladet. Till 

exempel har reportage i samband med 

jubileum och avlysning av kyrkolokaler 

under senare tid varit användbara. Här 

finns berättelser från personer som under 

lång tid varit aktiva och engagerade i 

kyrkan. Senare tiders tidningsartiklar finns 

sökbara och tillgängliga på internet. Att läsa 

dagstidningar, reportage likväl som samtida 

annonser, är ett bra sätt att komma in i en 

tidsanda och snabbt få en lokal 

omvärldsbild. Att hitta relevanta artiklar är 

tidsödande om inte tidningarna är sökbara 

digitalt.  

 

I Regionmuseets topografiska arkiv finns 

normalt mycket tidningsurklipp om kyrkor 

sorterade efter sockentillhörighet. Men när 

det gäller de moderna kyrkorna är 

materialet knappt. Vi tolkar det som att de 

moderna kyrkoanläggningarna inte har 

varit i kulturmiljövårdens fokus.  

 

Projektets ursprungliga intention var att 

använda intervjumaterial som en 

huvudkälla. Detta reviderades i förstudien 

då vi insåg att användbart material, som 

fyllde samma syfte, fanns att tillgå i 

skriftligt källmaterial som var mindre 

tidsödande att bearbeta. Det här materialet 

gav dessutom en mer direkt och av tiden 

opåverkad bild. 

 

Internet har varit en utmärkt källa för 

bildmaterial, framförallt i syfte att användas 

som arbetsmaterial. Även information om 

kyrkor och kontaktpersoner finns 

tillgängliga då samtliga församlingar har 

hemsidor. På vissa församlingars hemsidor 

finns 360º filmningar av kyrkorummen. 

Med Google Maps kan man dessutom få 

en bild av kyrkans närmiljö. Däremot lyser 

historia om, och bilder på, de moderna 

kyrkorna ofta med sin frånvaro.  

Bildmaterial till rapporten har framförallt 

hämtats ur Lunds stifts julbok. I boken 

finns ett oöverträffat material publicerat 

som speglar den inomkyrkliga utvecklingen. 

Andra användbara källor för ett historiskt 

bildmaterial är Regionmuseets bildarkiv, 

Sydsvenskans bildarkiv Bilder i syd och bild- 

och föremålsdatabasen Carlotta (med bilder 

från Kulturen i Lund, Malmö museer och 

Helsingborgs museer). Samtliga är 

tillgängliga via webben.  
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Bakgrund 

Bakgrunden syftar till att ge en snabb 

och översiktlig bild av händelser och 

rörelser som varit betydelsefulla för den 

inomkyrkliga utvecklingen samt 

relationen mellan Svenska kyrkan och 

staten. 
  

Under 800-talet kom de första kristna 

missionärerna till det geografiska område 

som med tiden kom att bli Sverige – och 

Danmark. Och sen Sverige igen.  

 

På 1500-talet inleddes reformationen. 

Sverige blev protestantiskt. Mycket av 

kyrkans makt och resurser drogs in till 

staten och statskyrkan, knuten till 

nationalstaten, tog form.3 

 

1658 blev Lunds stift svenskt, 1681 antogs 

den svenska kyrkoordningen. 

 

Förhållandet mellan kyrka och stat 

tydliggjordes i kyrkolagen 1686 där man 

framhöll att enighet i religion var 

nödvändigt för statens enhet. Det var 

statens uppgift att ta ansvar för kyrkan och 

                                              
3 Prop 1995/96:80 

reglera de kyrkliga organen.4 Medborgare 

skulle bekänna sig till den lutherska tron. 

Straffskalan för den som avvek 

kulminerade i landsförvisning. I 

konventikelplakatet 1726 förbjöds 

bibelläsning utan en prästs närvaro. Detta 

för att stävja väckelserörelser som man 

ansåg kunde leda till oro i landet.  

 

Under 1700-talets tid av upplysning kom en 

första signal om en mer liberal inställning 

till religionsutövning. Utländska 

medborgare fick rätt att utöva sin religion i 

Sverige.  

 

I 1809 års regeringsform bestämdes att 

kungamakten skulle ”skydda var och en vid fri 

utövning av sin religion” – förutsatt att denna 

religionsutövning inte störde samhällets 

lugn eller åstadkom allmän förargelse. 

 

På 1850-talet lades den första 

riksdagsmotionen om ett åtskiljande av 

kyrka och stat.  

 

På 1860-talet blev det godkänt att gå ur 

Svenska kyrkan förutsatt att man gick med 

i annat, av staten godkänt, trossamfund.  

                                              
4 Ibid 

Under 1800-talet utvecklades flera inom- 

och utomkyrkliga väckelserörelser. 

Väckelserörelsens ideal var att en kristen 

skulle vara en aktiv och ansvarskännande 

församlingsmedlem. Kring seklets mitt 

initierades de första syföreningarna i stiftet. 

De drevs till en början främst av kvinnor ur 

adels- eller präststånden. I senare tid kom 

kvinnor ur bondeståndet och borgarklassen 

att dominera. Syföreningarna fick stor 

inverkan på församlingsverksamheten inom 

svenska kyrkan. De gav inte bara upphov 

till ett omfattande diakonalt arbete som 

kom att utvecklas under 1900-talet utan 

lade grunden till både söndagskola och 

ungdomsföreningar. Syföreningarna bedrev 

en tidig socialvård i den egna socknen, och 

stöttade också yttre missionsinsatser.5 6 

 

Församlingsrörelsen gjorde entré under 

det sena 1800-talet och var även den ett 

resultat av väckelserörelsen. Inspiration 

kom närmast från Tyskland, England och 

Skottland. Församlingsrörelsens mål var att 

                                              
5 Schlyter, Herman. Anteckningar om de första syföreningarna 
i Lunds stift, i Lunds stifts julbok 1980, s 92 ff. 
6 Författaren Herman Schlyter, f.d. kyrkoherde, menar i 
artikeln att syföreningarna ”ofta gav möjligheter att förbereda 
och påverka vad som senare skulle beslutas på kyrkostämma eller 
i andra sammanhang eller på frivillig väg igångsättas. ”  
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stärka ett frivilligt församlingsarbete vid 

sidan av söndagens kyrkoaktiviteter. 

Tidigare hade prästgården, eller skolsalen, 

använts för t.ex. syföreningsaktivitet. I 

Lunds stift uppfördes det första 

församlingshemmet i en av Lunds fattiga 

stadsdelar 1901. Det första 

församlingshemmet på landsbygden inom 

stiftet stod färdigt 1906 i Skepparslöv. 

Initiativtagaren var en kyrkoherde som ville 

att ”… den församlingsgemenskap och solidaritet, 

som var utmärkande för de frikyrkliga samman-

slutningarna… också skulle finnas i Svenska 

kyrkan” 7 han menade att församlings-

hemmet var ”ett komplement för den förtroligare 

gemenskapen. Det öppna rummet för alla åldrar, 

från barnen till de äldste – så är det ju i 

hemmen.”8  
 

En tillbakablick på ovan nämnda rörelser 

gör tydligt att de hade stor inverkan på 

utvecklingen inom Svenska kyrkan under 

1900-talet; till exempel är berörings-

punkterna mellan församlingsrörelsen och 

småkyrkorörelsen många. Framförallt vad 

gäller det frivilliga församlingsarbetet.  

                                              
7 Schlyter, Herman. De första församlingshemmen i Lunds 
stift, i Lunds stifts julbok 1983-84, s 127ff 
8 Ibid s 134 

Småkyrkorörelsen dök upp inom de 

nordiska statskyrkorna kring sekelskiftet 

1900 med målsättningen att förse nya 

stadsdelar med kyrkor.9 Idéutvecklingen 

kom via Danmark och fick ett starkt fäste i 

och med urbaniseringen. Under 1930-talet 

fick rörelsen ett uppsving inom Svenska 

kyrkan.10 I en artikel i Vår lösen från 1951 

beskrivs den danska småkyrkorörelsen som 

en rörelse med ”framkomliga och resultatrika” 

arbetsmetoder i det kyrkliga arbetet.11 

”småkyrkorörelsen är en inre kyrklig 

förnyelse: att söka skapa rimligt stora 

församlingar, där prästen kan effektivt nå sina 

församlingsbor.” 12 

 

En småkyrka var oftast en distrikts-, eller 

stadsdelskyrka, uppförd av en moder-

församling, eller genom en för syftet 

skapad stiftelse. Bakom flera av 

stadsdelskyrkornas tillkomst låg frivillig-

arbete i så kallade kapellstiftelser, vilka bildats 

i syfte att finansiera kyrkorna. 

                                              
9 
http://www.ne.se/sok?q=sm%C3%A5kyrkor%C3%B6relsen, 
2014-09-25 
10 Ridderstedt, Lars (red). Kyrkan bygger, s 191. 
11 Vår lösen 1951:12, s 323-326. 
12 Ridderstedt, Lars (red). ”Kyrkan mitt i staden” av Rolf 
Bergh ur Småkyrkan i funktion, s 52. 

Stadsdelskyrkorna skulle ha låga trösklar 

och bedriva en verksamhet som var 

välkomnande för alla. Det handlade inte 

enbart om fysisk tillgänglighet utan även 

om att få rimligt stora församlingar där 

kontakten mellan präst och församlings-

medlemmar kunde bli enklare.13 

”för den kyrkliga reformrörelse, som arbetar 

intensivt med problemet storstaden och som i 

småkyrkan har sin samlande symbol, har det länge 

stått klart att lösningen bland annat måste ligga i 

mindre, klart avgränsade enheter.” 14 

      

Småkyrkans verksamhet var varierad och 

socialt inriktad vilket satte spår i den 

rumsliga organisationen vid nybyggandet 

av lokalerna. Utöver kyrksal ingick 

samlingssalar och, i olika omfattning, 

lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, 

syföreningar, studiecirklar, administration 

m.m. Flexibilitet blev ett nyckelbegrepp för 

lokalerna där ett kännetecken blivit 

möjligheten att förena, eller åtskilja, kyrksal 

och samlingsal med en vik- eller hissvägg. 
  

                                              
13 Ridderstedt, Lars (red). ”Kyrkan mitt i staden” av Rolf 
Bergh ur Småkyrkan i funktion, s 52-61. 
14 Ridderstedt, Lars (red). ”Stadsplanering och försam-
lingsindelning” av Per-Olof Lundberg ur Småkyrkan i 
funktion, s.63. 

http://www.ne.se/sok?q=sm%C3%A5kyrkor%C3%B6relsen
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Industrialismen 

Reformation Konventikelplakatet 

Religionsfrihet 

Frikyrkorörelsen 

Församlingsrörelsen 

Kristendom 

Allmän rösträtt 

Miljonprogrammet 

Folkskolereformen 

Småkyrkorörelsen 

Första världskriget Andra världskriget 

Statskyrkan etableras 

Ämbetsreformen  

1809 års regeringsform 

Kommunalstyre 

Ståndsriksdagen avskaffas 

Urbanisering 

Upplysningen 

Syföreningar 

Behörighetslagen 

Figuren är en kronologisk skiss över händelser som påverkat samhällsutvecklingen och därmed den inomkyrkliga utvecklingen samt relationen kyrka-stat. Syftet är att ge en snabb överblick över utvecklingen. I 
övre och undre kanten anges vägledande årtal.  
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Den ideala småkyrkan, när kyrksal och 

samlingssal var sammanslagna, skulle vid 

1950-talets början rymma ca 200 personer. 
15  

1923 sändes den första gudstjänsten via 

radio – ett första steg för religionen in i 

tidens nya medier. Regelbundna 

sändningar delades mellan Svenska kyrkan 

och frikyrkorna.16  

 

1942 kommer en ny handbok för Svenska 

kyrkan. Handboken präglas av en liturgisk 

förnyelse, delvis påverkad av en 

internationell liturgisk rörelse,17 och 

resulterade bland annat i att gudstjänsten 

och kyrkan fick en rikare gestaltning18. 

Nattvarden, blommor och ljus på altaret 

m.m. var företeelser som åter kom i ropet. 
 

1951 uppnåddes fullständig, ovillkorad 

religionsfrihet. Utträde ur kyrkan skulle 

dock göras personligen, eller genom 

egenhändigt undertecknad och bevittnad 

                                              
15 Byggmästaren 1954. Idétävling om småkyrkor, s 124 ff. 
16 Ekström, Sören. Svenska kyrkan – identitet, historia, verk-
samhet och organisation, s. 24. 
17 Bexell, Peter. Kyrkornas mysterium, tid – rum – liv – guds-
tjänst, s.18 
18 Bexell, Peter. Kyrkornas mysterium, tid – rum – liv – guds-
tjänst s. 45 

handling, hos prosten i den socken där 

personen var folkbokförd.  

1958 fick män och kvinnor samma rätt till 

prästämbetet. Dock fanns en 

samvetsklausul i beslutet, som gav manliga 

präster rätten att vägra samarbeta med 

kvinnliga präster. De första kvinnliga 

prästerna vigdes 1960. 1963 prästvigdes 

Britta van Zilj som första kvinna i Lunds 

stift. Först 1992 lät samtliga stift prästviga 

kvinnor.  1925 hade Behörighetslagen 

trätt i kraft. Den jämställde kvinnor och 

män när det gällde att inneha statliga 

tjänster. Undantaget var tjänster som kunde 

kräva våldsutövning samt prästämbetet.19 

Decennierna efter 1950-talet skaffade allt 

fler kvinnor en utbildning och allt fler fick 

avlönade anställningar, utanför hemmets 

sfär. Samhällsutvecklingen påverkade också 

prästhustruns roll. Från en norm som 

angav att prästhustrun skulle stå vid sin 

makes sida, representera kyrkan, hålla 

prästgårdens dörrar öppna för 

församlingsmedlemmar, vara aktiv i 

syförening och andra verksamheter inom 

församlingen – så blev normen alltmer att 

                                              
19 http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/detaljer/1920-
talet.xml (2016-02-26) 
 

hon också skulle yrkesarbeta. De 

arbetsuppgifter som prästhustrun skött 

oavlönat och ideellt kom successivt att 

utföras av anställd personal. 

Församlingsarbete och administration 

flyttade ut ur prästgården och in i 

församlingsexpeditioner och församlings-

hem. När tjänstebostadstvånget upphörde 

under slutet av 1980-talet ledde detta till att 

många församlingar sålde prästgårdarna 

vilket gjorde behovet av alternativa lokaler 

för församlingens arbete tydligt.20  

 

1958-års statliga offentliga utredning 

kyrka-stat resulterade i flera betänkanden 

kring frågan om den framtida gestaltningen 

av förhållandet mellan Svenska kyrkan och 

staten. Man konstaterade bland annat att 

skillnaden mellan Svenska kyrkan och 

frikyrkosamfunden minskat. Svenska 

kyrkan hade i ökad omfattning anammat 

verksamheter som exempelvis församlings-

aftnar, familjegudstjänster, de gamlas dag 

etc. Frikyrkosamfunden började i likhet 

med Svenska kyrkan hålla huvudgudstjänst 

                                              
20 Hermansson, Heidi. 2012. Prästfruideal och prästgårdskul-
tur: en historiografisk studie om prästfruns och prästgårdens bety-
delse för den svenska kyrkan från reformationstidevarvet till bör-
jan av 1900-talet. 

http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/detaljer/1920-talet.xml
http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/detaljer/1920-talet.xml
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på söndag förmiddag och började på en del 

håll fokusera på att verka inom ett specifikt 

geografiskt område. 21  

1960-talet medförde stora samhälls-

förändringar; från bostadsbyggande till 

sexuell revolution. Tv:n inverkade på 

populärkulturens genomslagskraft. Under 

samma decennium avskaffades kristen-

domskunskapen i skolundervisningen och 

ersattes av religionskunskap. Morgon-

samlingar med kristen inriktning 

avskaffades. Från flera kristna 

organisationer kom protester och bl.a. 

samlades över två miljoner namn-

underskrifter in i protest mot förändring-

arna.22 I gymnasieskolan var målen för det 

nya ämnet religionskunskap att ge 

kunskaper om livsåskådningar, moraliska 

och religiösa problem, kunskap om 

kristendomen och världsreligionerna samt 

att stimulera eleverna till eftertanke och till 

att ta ställning i livsfrågor. Demokratiska 

värderingar skulle genomsyra den nya 

inriktningen.23 

                                              
21 SoU 1968:11 s.41-56. 
22 Ekström, Sören. Svenska kyrkan – identitet, historia, verk-
samhet och organisation, s.26 
23 Hemström, Mårten. Religionskunskapens förändring – 
analys av läroböcker i religionskunskap för gymnasiet, 12-13. 

1962-65 hölls Andra Vatikankonciliet av 

den katolska kyrkan i Rom. Detta kom att 

bli en utgångspunkt för en omgestaltning 

av liturgi och kyrkorum24 även för Svenska 

kyrkan. I Sverige skrev Axel Rappe en 

prästmötesavhandling Domus Ecclesiae. 

Studier i nutida kyrkoarkitektur, 1963. 

Konciliet och avhandlingen kom att 

påverka kyrkobyggandet och förstärkte den 

kyrkliga förnyelserörelsen. 

 

1975 var det europeiska byggnads-

vårdsåret vilket till viss del kom att påverka 

samhällsbyggandet, såväl det profana som 

det kyrkliga.  

 
1976 inleddes försöksordningen inom 
Svenska kyrkan i syfte att arbeta fram nya 
former för gudstjänstfirandet. Denna re-
sulterade 1986 i en ny kyrkohandbok där 
den liturgiska förnyelsen fick stort genom-
slag och en del äldre liturgiska bruk åter-
kom.25 Detta var den första kyrkohandbo-
ken som antogs enbart av Kyrkomötet utan 
statens inblandning. Företeelser i kyrko-
rummet som nu bekräftas är till exempel 

                                              
24 Bexell, Peter. Kyrkornas mysterium, tid – rum – liv – guds-
tjänst, s. 45 
25 Bexell, Peter. Kyrkornas mysterium, tid – rum – liv – guds-
tjänst, s 18. 

ljus och blommor på altaret i kyrkan, ökad an-
vändning av liturgiska dräkter på både präst 
och lekfolk, processioner, ikoner och böneljus.  
 
År 2000 skiljdes Svenska kyrkan och 
Svenska staten åt. Svenska kyrkan är sedan 
dess ett trossamfund jämställt andra tros-
samfund.26 Det juridiska skyddet för kyrko-
byggnadernas kulturhistoriska värde är i 
stort sett oförändrat sedan 1988.  

 
 
  

                                              
26 http://www.ne.se/lang/statskyrka, 
http://www.ne.se/lang/svenska-kyrkan, 2014-09-25 

http://www.ne.se/lang/statskyrka
http://www.ne.se/lang/svenska-kyrkan
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De moderna kyrkorna i lagstift-

ningen 

Under 1970-talet blev en översyn av den 

statliga tillsynen över kyrkobyggandet 

aktuell. Detta kom så småningom att 

utmynna i 1988 års kulturminneslag, där 

det statliga inflytandet över kyrkobyggandet 

begränsades till att gälla kulturhistoriska 

frågor.27 En inventering av kyrkor byggda 

efter 1920 påbörjades vid 1970-talets slut, 

och kom sedermera att omfatta kyrkor 

byggda till och med 1984. Inventeringen 

har getts ut i form av Nya svenska kyrkor i 

tre band. Inventeringen var ett underlag 

inför Riksantikvarieämbetets genomgång av 

de kyrkor som saknade skydd i 

kulturmiljölagen (KML).28 Det var med 

anledning av upphörandet av 1920 års 

kungörelse med föreskrifter angående 

offentliga byggnadsväsendet. 

 

Över hela landet kom detta att gälla 520 

kyrkor uppförda efter 1939. Drygt 80 av 

dessa bedömdes ha ett sådant 

kulturhistoriskt värde att de skulle omfattas 

                                              
27 Illerstad, Lennart. Nya Svenska kyrkor, del II, Götal-
and. 1993. 
28 Illerstad, Lennart. Nya Svenska kyrkor, del II, Götal-
and.1993. 

av tillståndsplikt enligt KML. Värderingen 

fokuserade på arkitektoniska och 

konstnärliga värden.  

 

I Lunds stift omfattas sexton anläggningar 

uppförda efter 1939 av tillståndsplikt enligt 

KML: 

 

I Blekinge län: 

 Eken och Bokens 

begravningskapell, Karlskrona 

kommun 

 Sillhövda kyrka, Karlskrona 

kommun 

 

I Skåne län: 

 S:t Petri kyrka, Klippans kommun 

 Den Gode Herdens kyrka, 

Helsingborgs stad 

 Berga kyrka, Lomma kommun 

 Källs Nöbbelövs kyrka, Svalövs 

kommun 

 S:t Hans kyrka, Lunds stad 

 Helgeandskyrkan, Lunds stad 

 Elinebergskyrkan, Helsingborgs stad 

 S:t Andreas kyrka, Malmö stad  

 S:t Matteus kyrka, Malmö stad 

 Östra kyrkogårdens- samt 

Limhamns kapellkrematorium 

 S:t Mikaels kyrka, Malmö stad 

 Sjömanskyrkan, Malmö stad 

 Lerbergets kyrka, Höganäs kommun 
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  Kyrkor i Lunds stift. Gula punkter visar kyrkor uppförda före 1939. Lila punkter visar kyrkor uppförda i Lunds stift efter 1939. Datauttag från Bebyggelseregistret (http://www.raa.se/hitta-
information/bebyggelseregistret/).  
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Ett geografiskt perspektiv 

Kartbilden på motstående sida ger en 

överblick över kyrkobeståndet i Lunds stift. 

De gula punkterna är kyrkor uppförda före 

utgången av 1939. De lila punkterna är 

kyrkor som uppförts från och med 1940 – 

de som inom kulturmiljövården kallas 

moderna kyrkor. Bortsett från tidsaspekten är 

detta ingen homogen byggnadskategori. 

Idéer och skeenden i samhället och inom 

kyrkan tillsammans med nya arkitektoniska 

ideal har präglat detta föränderliga 

byggnadsbestånd under ca 60 års tid.  
 

Ett geografiskt perspektiv kan belysa några 

av de förutsättningar som präglat de 

moderna kyrkornas tillkomst. En första 

anblick på kartan drar ögonen mot Skånes 

västkust där tre större kluster av lila prickar 

är belägna: Malmö, Lund och Helsingborg.  

Urbaniseringen under 1900-talet gjorde att 

redan etablerade städer växte snabbt. I 

samband med detta uppstod något som 

skulle kunna liknas vid moderna 

”sockencentrum” med en tradition från det 

gamla bondesamhället. Den nya ”byn” 

motsvaras av en stadsdel, eller ett 

bostadsområde, och den nya kyrkan är en 

stadsdelskyrka (ibland kallad småkyrka). De 

tidiga kristna kyrkorna i Sverige byggdes 

ofta på en redan befintlig kultplats, nu 

byggdes kyrkorna närapå uteslutande på 

obebyggd åkermark.  

 

Etableringen av kyrkor i nya områden 

drevs på av den inomkyrkliga 

Småkyrkorörelsen (se kapitlet Bakgrund) vars 

teologiska utgångspunkt var att kyrkan 

skulle vara närvarande i det nya samhället. 

När nya stadsdelar och bostadsområden 

byggdes för att möta upp den växande 

befolkningen – byggdes där också nya 

kyrkor. Det skulle inte ta mer än 15 

minuter att promenera till den egna 

kyrkan.29 I Helsingborgs kommun 

uppfördes, proportionellt sett, ett stort 

antal kyrkor under efterkrigstiden. Staden 

hade då en hög tillväxt både vad gällde 

population och ekonomi och dessutom en 

stadsplanechef  och stadsarkitekt med 

positiv inställning till den kyrkliga 

expansionen.30 Till en början inhystes 

kyrkorna ofta i provisoriska lokaler, t ex i 

källare i de nybyggda flerbostadshusen eller 

                                              
29 Nivenius, Olle. Från himmelfärdskyrkan i Höganäs till 
Slottsstadens S:t Andreas. I Lunds stifts julbok, 1960, s101 
ff. 
30 Westin, Alex. Småkyrkor i Hälsingborg. I Lunds stifts 
julbok, 1956, s 47 ff. 

i enkla flyttbara baracker, så kallade 

vandringskyrkor.  

 

Genom internationella influenser och 

engagemang från Kyrkans byggnads-

styrelse, kom byggandet med tiden att bli 

mer sofistikerat och under 1960-talet 

började specialanpassade, arkitektritade 

byggnader att uppföras i de nya 

bostadsområdena.  

 

Viljan att integrera kyrkan i vardags-

samhället kan exemplifieras med 

Elinebergskyrkan i Helsingborg där 

klockstapeln sammanbyggts med en 

busshållsplats. Det moderna samhällets 

satsning på kollektivtrafik blev en del av 

kyrkans tanke att vara närvarande i det nya 

samhället. Det var också vanligt att kyrkor 

sammanbyggdes med förskolor, bostadshus 

eller butikslokaler. Detta var ett sätt att 

komma förbi statliga byggnadskvoter som 

reglerade i vilken omfattning olika typer av 

byggnader fick uppföras. Yngve Brilioth 

skriver 1957 att sammanbyggningar kan 

vara gynnsamt med hänsyn till 

möjligheterna att få byggnadstillstånd. 31 

                                              
31 Brilioth, Yngve. Småkyrkorörelsen. I Vår Lösen 1951, s 
323 ff. 
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Ett kronologiskt perspektiv 

Följande kronologiska genomgång av 

de kyrkobyggnader som uppförts i 

stiftet efter 1940, avser att i stora drag 

tydliggöra hur Svenska kyrkans 

verksamhet och dess byggnader har 

utvecklats under epoken. 

1940-talet – traditionen lever kvar 

Under 1940-talet tillkom sex kyrkor i stiftet. 

De flesta var enklare kapell som byggdes på 

platser som tidigare haft lång väg till 

närmsta församlingskyrka. De få kyrkliga 

byggnader som uppförs under decenniet 

har mer gemensamt med de kyrkor som 

uppförts före 1940 än med merparten av 

de moderna kyrkobyggnaderna som senare 

kom att byggas i stiftet. Inredningen 

utformades i enlighet med den traditionella 

salskyrkan. 1942 kom en ny kyrkohandbok 

vilken präglades av den kyrkliga 

förnyelserörelsen (se sidan 12). Även om 

diskussionen om behovet av nya, anpassade 

kyrkorum påbörjas så fortsätter man att 

använda salskyrkans karaktär och 

utformning:  

- fasta bänkar i kvarter eller i rader  

- markerad mittgång  

- altare med altaruppsättning och 

altarring  

- markerat kor i öster 

- mindre pompös predikstol, lågt 

placerad nära församlingen 

- kororgel  

 

Under krigstiden (1939-1945) stängde nära 

hälften av stiftets 440 församlingar sina 

kyrkor. Gudstjänster hölls i församlings-

salar, skolor och andra offentliga lokaler. 

För de militärt inkallade hölls gudstjänster 

ute i fält och försvaret hade särskilda 

fältpräster. Tvärtemot vad som skedde 

under första världskriget ökade inte antalet 

kyrkobesökare.32 Byggandet begränsades av 

den materialbrist som rådde på grund av 

kriget. I Sibbhults kapell (1943) fick man 

tillfälligt låna in en klocka då det var 

omöjligt att få licens för den metall som 

behövdes för att gjuta en ny.   

 

I Lunds stifts julbok rapporteras bl.a. om 

Svenska kyrkans satsningar på 

ungdomsrörelsen. Man uppför ungdoms-

gårdar med plats för föreningsverksamhet, 

läger, kurser och studiecirklar. 1942 inviger 

                                              
32 Forkman, Gunnar. Ur stiftskrönikan I Lunds stifts jul-
bok 1940, s 136 ff. 

biskopen ungdomsgården på Ekeliden i 

Höör och några år senare görs en f.d. 

militäranläggning, Hästvedagården, om för 

kyrklig ungdomsverksamhet.  

 

Likaså ger satsningar inom nykterhetsvård 

och sjömansvård avtryck i byggandet. I 

Helsingborg, som var den största 

rederistaden i stiftet, bildas stiftelsen 

”Hälsingborgs kyrkliga sjömansvård – 

Sjömansgården” och så småningom, under 

1950-talet, tillkommer ett flertal lokaler för 

verksamhetens olika behov. Motsvarande 

utveckling ser vi exempelvis också i Malmö. 

 
Bildförteckning, sidan 20, övre raden fr. vänster:  
Flickläger på Ekeliden, Lunds stifts Julbok (Lsj), 1944. 
Sibbhults kapell, Lsj, 1943. Skillinge kapell. 
Mellersta raden fr. vänster : Invigning av Sibbhults kapell, 
Lsj 1943. Kiviks församlingshem, Lsj 1941. Skillinge 
kapell. Nedre raden fr. vänster: Saleboda kapell. 
Kiviks församlingshem. Ungdomsläger på Hästvedagården, 
Lsj 1945. 
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En annan grupp som Svenska kyrkan arbe-
tar för att nå är arbetarrörelsen och i 1949-
års julbok rapporteras att: ”en ny punkt på 
programmet vid biskopens visitationer har varit 
besök vid olika industrier, där arbetet studerats 
och särskilt de sociala välfärdsanordningarna 
uppmärksammats”.33 Konkurrensen från fri-
kyrkorna var betydande och deras verk-
samhet utgjorde ett alternativ för den som 
inte kände sig bekväm i Svenska kyrkans 
traditionstyngda lokaler. I Västra Skrävlinge 
församling hyr svenska kyrkan en sal i Fol-
kets hus för att fira högmässan, var det ett 
försök att nå ut bredare?34    

 

I kapellbyggenas små och intima kyrkorum 

fanns, och finns, möjlighet till en närmare 

kontakt mellan präst och församling än vad 

som var vanligt i de mer storskaliga 

församlingskyrkorna. Kapellen har en mer 

profan karaktär och påminner mer om 

frikyrkorna än de tidigare kyrko-

byggnaderna inom Svenska kyrkan. 

Kräbbleboda kapell uppfördes 1942 som 

komplement till församlingskyrkan vilken 

låg över en mil bort. Kapellet är en enkel, 

                                              
33 Forkman, Gunnar. Ur Stiftskrönikan I Lunds stifts 
julbok 1949, s 171-172. 
34 Forkman, Gunnar. Ur Stiftskrönikan I Lunds stifts 
julbok 1949, s 170 

panelklädd byggnad utan högtidlig prägel. 
35 36 
 

Under 1940-talet förekommer också att 

profana byggnader byggs om till 

församlingshem och/eller kapell. Skillinge 

kapell invigs 1946 som ”Sankt Pauli 

Sjöfararens kapell” efter en ombyggnad av en 

äldre gård nära hamnen. Själva 

kyrkorummet inryms i ett före detta stall. 

Klockan uppe på gavelspetsen tillkom först 

på 1960-talet. För övrigt har byggnaden 

utvändigt kvar sin profana karaktär med 

tillhörande gårdsplan framför. För kapellets 

tillkomst bildades en stiftelse som stod för 

inköpet av gården.37 

 

Under årtiondet görs stora insatser i många 

av stiftets församlingar för att samla in 

medel till att bygga församlingshem. En del 

av församlingshemmen blir senare 

ombyggda eller anpassade på annat sätt för 

att kunna fungera som och benämnas 

kyrkor eller kapell. Kiviks kapell kallades 

                                              
35 http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-
goinge/gemenskapen-varmer-i-krabblebodas-kapell/ 
36 Forkman, Gunnar. Ur Stiftskrönikan I Lunds stifts 
julbok 1942, s 154 ff. 
37 Forkman, Gunnar. Ur Stiftskrönikan I Lunds stifts 
julbok 1946, 145 ff. 

inledningsvis för församlingshem när det 

uppfördes. Kapellet tillkom efter ett enskilt 

initiativ och finansierades av gåvor och 

insamlingar. Tomten fick man till skänks 

och arkitekten, som kom från Kivik, bidrog 

med ritningarna utan kostnad.38  

 

Sillhövda kyrka, vid uppförandet kallad 

Sillhövdas nya kyrka, ersatte en brandhärjad 

kyrka på samma plats. Kyrkobyggnaden 

uppfördes i en traditionell stil efter 

arkitekten Herbert Kockums ritningar. 

Kockum anlitades efter rekommendation 

från Byggnadstyrelsen.  
 
  

                                              
38 Forkman, Gunnar. Ur Stiftskrönikan I Lunds stifts 
julbok 1941, s 164 f. 

http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/gemenskapen-varmer-i-krabblebodas-kapell/
http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/gemenskapen-varmer-i-krabblebodas-kapell/
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Nya kyrkobyggnader i Lunds stift un-
der 1940-talet: 

 Kiviks kapell (1941) ursprungligen 

Kiviks församlingshem  

 Kräbbleboda kapell (1942) bekostades 

av gåvor samt bidrag från Glimåkra 

och Osby församlingar.  

 Saleboda kapell (1943) Kapellstiftelse 

på initiativ av församlingsbor. I 

Saleboda byggdes en kyrksal med 

samlingssal och kök 

 Sibbhults kapell (1943), ”enskildas offer-

villighet har gjort det möjligt att bygga 

detta kapell i det framåtgående samhället, 

där kyrkvägen förut var omkring en 

mil”39  

 Sillhövda kyrka (1945) 

 Skillinge kapell (1946), kapellstiftelse 

på initiativ av församlingsbor 

  

                                              
39 Forkman, Gunnar. Ur Stiftskrönikan I Lunds stifts 
julbok 1943 s 124 ff. 



 

Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift| 22 

  



 

Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift| 23 

1950-talet – småkyrkorörelsen sätter 

agendan 

År 1950 uppförs den första 

stadsdelskyrkan, eller småkyrkan, i 

anslutning till ett flerbostadsområde i 

Helsingborg. Stenbockskyrkan, som var en 

hyreslokal, hade 150 sittplatser samt lokaler 

för social verksamhet. Hyran betalades 

inledningsvis av kyrkofullmäktige. Arkitekt 

var Filip Lundgren som blev en flitigt 

anlitad arkitekt vid flera kyrkobyggen i 

stiftet. 

 

I Lunds stift tillkom under 1950-talet ett 

tiotal stadsdelskyrkor medvetet utformade 

efter småkyrkorörelsens idéer, varav hälften 

i Helsingborg. 

 

Generellt är dessa tidiga stadsdelskyrkor 

arkitektoniskt vardagliga. Lis Hogdahl, 

arkitekturkritiker, ser på 1970-talet tillbaka 

på 1950-talets kyrkor och beskriver dem 

som: 

 ”ett slags plywoodkyrkor, rena 

förbrukningsvaror utan all högtidlig prägel”. 40  

 

                                              
40 Hogdahl, Lis. 70-talets vardagskyrka, I Arkitektur 1978, 
s 24 ff. 

Undantaget att kyrkorummet kan vara 

diskret markerat med exempelvis ett 

fönster med färgat glas, förhöjd takhöjd 

eller ett murat fasadmönster så finns det 

inte något tydligt avvikande arkitektoniskt 

språk i dessa byggnader jämfört med andra 

offentliga byggnader från tiden. 

Klockstapel fanns inte alltid med från 

början utan har uppförts senare då man 

insett att de haft starkt symbolvärde. I flera 

fall har de tillkommit på lokalt initiativ med 

särskilt insamlade medel.  

 

All denna anspråkslöshet till trots så pågår 

en intensiv diskussion inom Svenska 

kyrkan om hur de nya kyrkorna ska 

utformas. I en debattartikel i Vår lösen 1953 

hävdas att kyrkorummet måste byggas 

utifrån liturgin och inte utifrån en särskild 

arkitekturstil. Detta menar författaren 

passar funktionalismens idéer. Formen 

skulle absolut inte ge associationer till den 

profana arkitekturen. Med utgångspunkt i 

den liturgiska funktionen, skulle en ny 

modern kyrka – och inte en pastisch – 

skapas.  

 

”Vi skall bygga kyrkor i vår tids stil, ty kyrkan 

finns och lever i nuet. Men samtidigt skall där 

också finnas något, som låter oss uppleva 

kontinuitet från kyrkans äldsta tid.”41 

Under den här perioden av intensiv 

expansion och utbyggnad av 

stadsdelskyrkorna diskuterades även en 

lösning av kyrkornas utformning genom 

typbyggnader likt daghemsbyggnader. 

Detta kom dock inte att få något 

genomslag. Den historiska aspekten 

däremot, med kontinuitet från kyrkans 

äldsta tid, anspelar på fornkyrkan. 

Fornkyrkan sammankopplas med de äldsta 

kristna kyrkobyggnaderna och återkommer 

som historisk referens i de arkitektoniska 

diskussionerna. 

                                              
41 Albertsson, Erik W. Teologi och kyrkobygge, I Vår lösen 
1953, s 377 

 
Bildförteckning, s 24, övre raden från vänster:  
S:t Mikaels kyrka, Helsingborg, Lunds stifts julbok 
(Lsj) 1956. S:t Nicolai kapell i Simrishamn. Hävdaryg-
gens kapell i Lund.  
Mellersta raden från vänster: 
Stenbockskyrkan i Helsingborg. Interiörbild från S:t 
Mikaels kapell, Lsj 1956. Den stora bilden är en illust-
ration som publicerades i Lsj1956. Höger därom två bil-
der från samlingssalen i S:t Olofs kyrka, Helsingborg.  
Nedre raden fr. vänster: Interiör från Stenbockskyrkan, 
Lsj 1956. S:t Olofs kyrka, Lsj 1956. Kyrksalen i S:t 
Olofs kyrka. 
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S:t Olofs kyrka i Helsingborg anlades längs Jönköpingsgatan där ett antal flerbostadshus och affärsbu-
tiker växte fram under 1950-talet. Omgivningarna bestod till största delen av småhus och öster om 
kyrkan fanns ett stort område med öppen odlingsmark. Kyrkan sammanbyggdes med det intilliggande 
flerbostads- och butikshuset. Planritningen ovan visar kyrkans ursprungliga disposition, under 1980-
talet gjordes en tillbyggnad åt nordväst. Kyrkan uppfördes i enkla material, med anspråkslös utform-
ning. Huvudplanet liknar 1940-talets kapellbyggnader med ett kyrkorum och en mindre samlingssal. 
Idag är rummen sammanslagna. Det som skiljer S:t Olof från 1940-talskapellen är bottenvåningens 
ungdomslokal, delbar med hjälp av en vikvägg och försedd med en öppen spis. Dessa lokaler skapades 
för en varierad, social verksamhet med låga trösklar, välkomnande för alla.    

Ett enkelt, markerat kor med fri-

stående altare. På altartavlans plats 

ett blyspröjsat fönster med färgat 

glas som skapar formen av ett gyl-

lene kors mot en blå himmel.  

Huvudentrén på kyrkobyggnadens västra sida. 

Korgaveln med korfönstret är  

enda ledtråd till byggnadens 

syfte.  
Separat ingång till administ-

rativa lokaler och sakristia. 

Klockstapeln var en viktig markör och 

symbol för tidens i övrigt diskreta kyr-

kobyggnader. 

En flyttbar ambo, talarstol. Framstyck-

et pryds av ett textilkollage som san-

nolikt skapats av en syförening. 

Kyrkorummet är enkelt möblerat 

med lösa stolar vilket ger rummet 

en större flexibilitet.  

Bottenvåningens samlingslokal tillät 

församlingen att utveckla sin verk-

samhet med fler aktiviteter och mot 

fler målgrupper.   
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Stenbockskyrkan är, tillsammans med S:t 

Olofs kyrka i Helsingborg, typiska exempel 

på tidiga stadsdelskyrkor. Båda 

anläggningarna är diskret utformade och 

sammanbyggda med intilliggande 

flerbostadshus vilka även rymmer 

butikslokaler. I S:t Olofs kyrka är taket i 

kyrksalen öppet upp i nock och synliggör 

det råa, ohyvlade virket i takstolarna. 

Iögonfallande religiösa symboler lyser med 

sin frånvaro i exteriörerna.  

 

I Stenbockskyrkan är överljuset i den 

nyklassicistiska entrén prytt med ett 

kristusmonogram. Innan byggnaden år 

2008 övergick i privat ägo fanns även en 

klockstapel i anslutning till entrén. S:t Olofs 

kyrka, uppförd 1956, var den ditintills 

största och mest påkostade 

stadsdelskyrkan. Byggnaden är placerad 

med korgaveln mot gatan. Det 

spetsformiga korfönstret är försett med 

blyspröjs och färgat glas vilket är det enda 

som ger en ledtråd om kyrkans funktion. 

Kyrkan byggdes ut med bland annat 

administrativa lokaler under 1980-talet.   

 

Inom småkyrkorörelsen var det 

distriktsprästens uppgift att skaffa 

provisoriska lokaler för församlingsarbetet i 

området, för att med tiden väcka de 

boendes intresse kring att tillsammans 

bygga en kyrko- och församlingslokal.42 Av 

denna anledning, samt viljan att snabbt 

etablera sig i nya områden, fanns flera så 

kallade källarkyrkor, källarkapell eller 

nödkyrkor. Dessa var ofta inhysta i enklare 

lokaler t.ex. källarvåningar i flerbostadshus. 

Med tiden har flera av dessa källarkyrkor 

kommit att ersättas av, eller kompletteras 

med, mer permanenta kyrkobyggen. En 

stadsdelskyrka var alltså inte alltid en 

nybyggd kyrkolokal.  

 

Variationen inom gruppen källarkyrka/ 

nödkyrka är stor. Som exempel kan nämnas 

Hävdaryggens kapell, från 1957, i en 

källarlokal i ett flerbostadshus i Järnåkra i 

Lund. Detta kapell, med plats för ca 25 

personer, var medvetet inplanerat i området 

vilket bl.a. synliggörs i byggnadens murade 

fasad. Källarkyrkor kunde vara av än 

enklare karaktär - vanliga hyrda 

källarlokaler - helt utan yttre tecken på dess 

användning.  

 

                                              
42 Byggmästaren 1954. Idétävling om småkyrkor, s 124 ff. 

Efter tio års insamlingsverksamhet köpte 

Eskilsminne syförening i Helsingborg in en 

vanlig villa som delvis byggdes om till 

stadsdelskyrka, S:t Eskils kyrka.43 Kyrkan 

drevs av en stiftelse och övergick i Svenska 

kyrkans ägo 1980.  

 

1959 stod S:t Andreaskyrkan i Malmö färdig. 

Detta är en av få helt nyuppförda 

församlingskyrkor under årtiondet. 

Dåvarande kyrkoherden Olle Nivenius 

kallar kyrkan för den sociala kyrkotypen 

eftersom utformningen och den rumsliga 

organisationen präglats av småkyrko-

rörelsens idéer om social verksamhet. I 

relation till de stadsdelskyrkor som 

uppförts i stiftet utmärker sig S:t Andreas 

som församlingskyrka genom sin storlek 

och påkostade arkitektoniska utformning. 

Själva kyrksalen rymmer 800 besökare till 

skillnad från en stadsdelskyrka som i 

idealfallet rymde ca 200 besökare.44  
 
  

                                              
43 Westin, Alex. Småkyrkor i Hälsingborg, I Lunds stifts 
julbok 1956, s. 47 ff. 
44 Nivenius, Olle. Från Himmelsfärdskyrkan i Höganäs till 
Slottstadens S:t Andreas, i Lunds stifts julbok 1960, s 101 
ff. 
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Nya kyrkor i Lunds stift under 1950-
talet:  

 1950 Stenbockskyrkan, Helsingborg. 
Helsingborgs första stadsdels-
kyrka/småkyrka. Sammanbyggd 
med flerbostadshus. Arkitekt Filip 
Lundgren. Finansiering med hjälp 
av kyrkofullmäktige.  

 1953 Mellanhedskapellet, Malmö.    
Källarkyrka på John Ericssons väg 
85.  

 1955 S:t Ansgars kapell, Elineberg, 
Helsingborg. En källarkyrka finansi-
erad av frivilligkrafter och gåvor.  75 
sittplatser. 

 1956 S:t Mikaels kyrka, Slottshöjden, 
Helsingborg. Sammanbyggd med fler-
bostadshus.  Finansiering och 
konstnärlig inredning med hjälp av 
kyrkofullmäktige. Även privata gå-
vor. 150 sittplatser. 

 1956 S:t Olofs kyrka, Helsingborg. 
Stadsdelskyrka sammanbyggd med 
flerbostadshus. Arkitekt Filip Lund-
gren. Den största och mest påkos-
tade hitintills med omfattande verk-
samhet.  

 1956 S:t Eskils kyrka, Eskilsminne, 
Helsingborg. Bostadshus inköpt av 
Eskilsminne syförening. Inredning 

av frivilliga krafter. Svenska kyrkan 
1980.  

 1957 S:t Matteus kyrka/Sofielunds för-
samlingshem, Sofielund, Malmö.        
Åke Lindqvist.  

 1957 Hävdaryggens kapell, Järnåkra, 
Lund. Källarkapell som fanns med 
redan i planeringsstadiet av flerbo-
stadsområdet.  

 1958 S:t Nicolai kapell, Simrishamn. 
”Knäbäckskapellet” Ålabod/ fiske-
bod flyttad till platsen. 

 1958-59 S:t Andreaskyrkan, Malmö.  
Församlingskyrka med vidbyggda 
lokaler för administrativ- och social 
verksamhet. Arkitekter var Thorsten 
Roos och Bror Thornberg. 800 plat-
ser.   

 1959 Borstahusens kapell, Landskrona. 
Äldre småskola, lärarbostad.  

 1959 Källs Nöbbelövs kyrka, Svalöv. 
Ersatte äldre kyrka på befintlig kyr-
kogård. Arkitekt var Eiler Graebe.  

 1959 S:t Mikaels kyrka, Trelleborg. 
Stadsdelskyrka, social verksamhet i 
källarlokaler.  
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1960-talet – liturgisk funktionalism och 

det profana samhällets intåg i kyrkorum-

met 

Under 1960-talet byggs flest permanenta 

stadsdelskyrkor i stiftet. Om kyrkan som 

mötesplats och centrum för social samvaro 

stått i centrum under 1950-talet, så speglar 

källorna en större fokus på kyrkorummet 

under 1960-talet. Strävan efter en vardaglig 

och välkomnande stadsdelskyrka under 

1950-talet lade grunden till den rumsliga 

organisationen av anläggningarna.  
 

Enligt tidens anda växte också 

engagemanget för politiska frågor inom 

Svenska kyrkan. Stiftsgården i Båstad 

fungerar som ett skånskt Sigtuna – en arena 

för utbildning, möten och samtal. Här 

kunde författare, kritiker, präster m.fl. 

mötas – exempelvis under den för kyrkan 

självkritiska, eller kanske provokativa, 

konferensen Dötrist i kyrkan som 

anordnades 1968.45 46  

 

Från att kyrkan engagerat sig i individen 

och hemmet togs nu steg ut i samhället, 

t.ex. till arbetsplatserna. Motivet för kyrkan 

                                              
45 Löfström, Inge. Ur stiftskrönikan, i Lunds stifts julbok 
1960, s. 176 ff. 
46 Stiftskrönika i Lunds stifts julbok, 1968, s. 160. 

var att nå fler församlingsmedlemmar 

genom att engagera sig i, och lyfta, de 

frågor som var angelägna för arbetarna. I 

detta fall arbetslivets frågor. I samband 

med ett biskopsbesök på industrin Scan i 

Kävlinge inleddes en tradition där företaget 

och den lokala församlingen varje år 

anordnade en gemensam aktivitet för de 

anställda.47 

 

Fredsrörelse och solidaritet med tredje 

världen avspeglar sig inom Svenska kyrkan 

genom att det profana samhällets uttryck 

används för att föra fram kyrkans budskap:  

”Samtidigt märker man, hur rent profana 

visor kommit till användning t.o.m. i gudstjänster. 

”I natt jag drömde” har förekommit på snart sagt 

varenda fredsgudstjänst.”48  
 

Inför omläggningen till högertrafik 1967 

ordnades trafikgudstjänster i flera av stiftets 

församlingar under parollen Gud - 

människan - bilen. I Gustav Adolfskyrkan i 

Helsingborg hölls en trafikgudstjänst 1966 

                                              
47 Lindegård, Sven. Industrigudstjänst, i Lunds stifts julbok 
1966, s 51 ff. 
48 Blennow, Hans. Protestsångens musik, I Lunds stifts 
julbok, 1969 s 77-78. 

där också brand- och polismyndigheterna 

medverkade.49  

 

Inom kyrkan medför 1960-talet ett fokus 

på församlingens primära syfte: att fira 

mässa, vilket satte kyrkorummet i 

blickfånget. Idealet var en församlings-

gemenskap: fler röster i koret, gemensam 

bön och lovsång:50 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
49 Martlén, Olle. Gud – människan – bilen, i Lunds stifts 
julbok 1966, s 55 ff. 
50 Hartman, Olov. Kyrkobyggnaden som symbol, i Kyr-
kan bygger vidare, Ridderstedt, Lars(red), s. 59 ff. 

Bildförteckning, s 30, övre raden från vänster:  
Vilans kyrka och församlingshem, foto från Vilans 
vänner. Ringstorpskyrkan, 1998. Biskopsvisitation på  
Borrbyverken, i Lunds stifts julbok (Lsj) 1968. 
Mellersta raden fr. vänster: Gudstjänstgemenskap, Lsj 
1968. Annons för trafikgudstjänst publicerad i Lsj 
1966. Syföreningsmöte i Bromölla, Regionmuseets bild-
arkiv. Annons för Lunds stifts kontakttjänst publicerad 
i Lsj 1968. 
Nedre raden fr. v: Busshållsplats och klockstapel vid El-
inebergskyrkan, Helsingborg. Julotta i Oppmanna 
kyrka, Lsj 1968. Invigning av Bökebäcksgården, Lsj 
1968. Altaret i S:t Petri kyrka, Klippan. 
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”Det är inte prästens gudstjänst, det är församling-

ens, och församlingen skall alltså vara aktiv och 

får därför inte sitta fast. Den måste vara rörlig. 

Den måste ha möjlighet till att kunna stå och 

kunna böja knä. Kunna gå ut ur bänkarna, gå 

fram efter gången eller gångarna till altaret. Detta 

måste märkas inte bara i bänkarna utan även i 

bänkkvarteren. ”51  

 

Intresset för kyrkorummets utformning 

hörde samman med en internationell 

liturgisk förnyelseprocess, där det Andra 

Vatikankonciliet - ett kyrkomöte som hölls 

av katolska kyrkan i Rom – fick stort 

inflytande. Fyra möten hölls mellan 1962 

och 1965 och syftade bl.a. till en öppning 

mot det moderna samhället (t.ex. mässor 

på folkspråk), och en uppmjukning av  

förhållandet till andra världsreligioner.52 

 

Domkyrkoprästen Axel Rappe lade fram en 

prästmötesavhandling som i stort 

sammanfattade tankarna från Vatikan-

konciliet; Domus Ecclesiae. Denna fungerar 

än idag som en värdefull källa till förståelse 

                                              
51 Hartman, Olov. Kyrkobyggnaden som symbol, i Kyr-
kan bygger vidare, Ridderstedt, Lars(red), s. 67.  
52 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_Vatikankonciliet) 

av både sin samtids och nutidens kyrko-

rum. 

 

Arkitekturen blev ett verktyg för att skapa 

ett liturgiskt funktionellt rum: en avgränsad 

och lugn miljö skulle hjälpa församlingen 

att känna gemenskap och underlätta 

koncentrationen på mässan. Kyrkorummet 

skulle ”stämma besökaren till en meditativ, 

mottagande attityd”, göra denne ”till en 

bedjare”.53 Nu skulle kyrkorummet 

återspegla konungslighet, med referens till 

Jesus som konung för ett gudsfolk. Alltför 

hemtrevliga lokaler befarade man inte 

skulle kunna väcka församlings-

medlemmarnas respekt och beundran.54 

Lite föraktfullt kom 1950-talets kyrkor nu 

att kallas trivselkyrkor. 

 

Enligt den liturgiska funktionalismen skulle 

kyrkorummet utformas för att förstärka 

liturgin.55 I de nybyggda kyrkorna kunde de 

nya idéerna förverkligas på ett annat sätt än 

vad som hade varit möjligt i de gamla 

kyrkorummen vilka skapats efter andra 

                                              
53 Ridderstedt, Lars. Kyrkorummets uttryck, i Kyrkan byg-
ger (Ridderstedt red.) (Citat av Erik Lundberg) s. 32. 
54 Ridderstedt, Lars. Kyrkorummets uttryck, i Kyrkan byg-
ger (Ridderstedt red.) s. 41-42. 
55 Hård af Segerstad, Ulf. Nya kyrkor i Skandinavien, s.8 

idéer – och dessutom åtnjöt lagskydd i 

dåtidens motsvarighet till Kulturmiljölagen. 

 

Exempel på nya företeelser som kom att bli 

normbildande var den gående kommunionen 

(nattvarden) och att fira mässa versus 

populum, med prästen vänd mot 

församlingen, med möjlighet att stå bakom 

altaret. De liturgiska förändringarna gjorde 

det nödvändigt att möblera om i 

kyrkorummet. Nya ritualer krävde ett öppet 

utrymme kring ett fristående altare. En 

sluten altarring förhindrade detta. Fokusen 

på nattvarden gjorde att altaret utformades 

som ett måltidsbord. I kyrkorummen finns 

måltidsborden i många former: från 

murade, fasta altarbord som i S:t Petri kyrka 

i Klippan och Helgeandskyrkan i Lund – via 

Elinebergs kyrkas bastanta träaltare till det 

enklaste, genombrutna och flyttbara bordet 

i Vilans kyrka i Kristianstad.  
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_Vatikankonciliet
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Självreflekterande och självkritisk satir publierades också i Lunds stifts Julbok. Ovanstående illustrationer är gjorda av Urban Werger och publicerades 1969. 
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I de nya kyrkorummen gavs också 

utrymme för musikens nya roll i enlighet 

med samtidens liturgiska tankar. Kören och 

orgeln placerades nu ofta i koret och fick 

en mer central roll.  

 

Högre krav från enskilda församlingar vad 

gällde kyrkornas utformning och intresset 

från arkitektkåren ledde till alltmer 

sofistikerade anläggningar, vilket gick hand 

i hand med ökade kostnader. I nationell 

jämförelse tredubblades kostnaden per 

kyrkoanläggning mellan åren 1967 och 

197856. En förklaring kan vara att det 

skedde en allmän välståndsutveckling men 

också att församlingarna ville erbjuda lika 

bra lokaler för sina verksamheter som 

andra aktörer i de nyuppförda stadsdelarna. 
57 
Kyrkans byggnadsbyrå och Riksantikvarie-
ämbetets kulturhistoriska byrå arbetade  
från statlig nivå för väcka intresse för kyr-
kobyggandet hos arkitektkåren.58 Kyrkoar-
kitekturen blev en ”skönhetens tillflyktsort” 
där arkitekterna kunde ge sig i kast med 

                                              
56 Gustafsson, Göran. De nya förortskyrkorna, I Svensk 
teologisk kvartalstidskrift 1985:4 
57 Ibid. 
58 Hogdahl, Lis. 70-talets vardagskyrka, I Arkitektur 1978, 
s 24 ff. 

uppgifter som krävde mer än det praktiska 
och tekniska, vilket var fallet i fråga om 
annan samhällsfinansierad byggnadsverk-
samhet.59  

 

Kyrkobyggandet skedde samtidigt i politisk 

motvind. 1964 tillkom en lag som gjorde att 

staten fick totalt inflytande över så kallad 

oprioriterad byggnadsverksamhet.  

Nödvändigheten i att bygga kyrkor 

ifrågasattes av de styrande social-

demokraterna som fick medhåll av 

kommunistpartiet. Kyrkor, liksom 

samlingslokaler och idrotts-anläggningar, 

ansågs som mindre livsviktiga byggnader.60 

En investeringsavgift infördes som 

medförde ett kostnadspåslag för 

församlingarna med 25 %. Dispens från 

avgiften gavs för en del kyrkor, bland annat 

för de tillfälliga vandringskyrkorna som 

uppfördes i Helsingborg.  

 

Kritiken mot kyrkobyggandet tog sig även 

uttryck i andra former såsom konst och 

kultur. I Bo Widebergs spelfilm Barnvagnen, 

som kom ut 1963, står huvudrolls-

                                              
59 Lindahl, Göran. Skönhetens tillflyktsort, i Kyrkan bygger 
s.18 ff. 
60 Ridderstedt, Lars. 100 kyrkor på hundra år, 1993  

innehavaren framför S:t Andreas kyrka i 

Malmö och ropar desperat:   

”… De bygger kyrkor! Folk har ingenstans att bo 

men de har mage att bygga kyrkor! Va’?” 

 

I Malmö tillkommer under decenniet sex 

permanenta kyrkor samt en vandrings-

kyrka. Vandringskyrkan, som uppfördes på 

Kulladal, ger intryck av att vara sammansatt 

av baracker. 1978 byggdes S:t Mikaels kyrka 

i församlingen och vandringskyrkan såldes.  

 

Kulladals kyrka var en prototypkyrka som 

ritades av arkitekt Torsten Hansson för 

Öresjö sektionshus AB. Samma prototyp 

användes till flera vandringskyrkor i stiftet, 

varav tre ytterligare kommit till känna i 

projektet:  

 Ringstorps kyrka i Helsingborg, 

uppförd 1968, år 2000 ersatt av S:t 

Annas kyrka 

 Drottningshögskyrkan i Helsingborg, 

uppförd 1969, år 1984 ersatt av Den 

Gode Herdens kyrka   

 Hyllie vandringskyrka i Malmö, 

uppförd 1969, ersattes 1985 av en 

permanent kyrkoanläggning  
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Vandringskyrkorna visade sig inte vara så 

funktionella på alla plan. Den enkla och 

provisoriska formgivningen fick som 

konsekvens att lokalerna blev lyhörda och 

rummen blev för små att bedriva 

församlingsarbete i.61  

 

Vilans kyrka i Kristianstad representerar en 

annan utveckling. Efter nära tjugo års 

förberedelser av en lokal stiftelse, startad av 

moderförsamlingen, började kyrkan byggas 

1961. De ansvariga i församlingen gjorde 

studieresor till bl.a. Helsingborg för att titta 

på nyuppförda stadsdelskyrkor, och man 

anlitade slutligen Helsingborgsarkitekten 

Filip Lundgren. Vilans kyrka är en 

tidstypisk kyrkoanläggning med kyrkorum, 

samlingssalar, administrativa lokaler, 

utrymmen för barn- och ungdoms-

verksamhet i källarvåningen. I 

anläggningen fanns även en lägenhet för 

kyrkvaktmästare.  

 

Vilans kyrka har en institutionell karaktär. 

Samtidigt visar den att även enklare 

anläggningar fick en mer kvalitativ 

                                              
61 Öresjö, Eva. Rum för samling - rum för fritid: en analys av 
Svenska kyrkans och Svenska missionsförbundets församlingslo-
kaler ur ett planeringsperspektiv, s 58. 

utformning, ofta med mer påkostade 

material. Detta gäller i synnerhet kyrkorum 

och församlingssal.  
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Sommarkyrkan  

Sommarkyrkan i Lunds stift startade 1966. 

Ordet Sommarkyrka syftar inte på en fysisk 

byggnad utan på den verksamhet som 

bedrevs på semesterorter under 

sommarveckorna. I praktiken innebar 

verksamheten att Svenska kyrkan 

omfördelade sin personal för att tillfälligt 

stärka de, ofta resurssvaga, församlingarna 

på populära semesterorter. Att 

Sommarkyrkan som fenomen slog igenom 

vid den här tidpunkten hör samman med 

lagstiftningen om allmän semester. Den 

första lagstiftningen kom på 1930-talet men 

utökades under 1960- och 1970-talen.62 

Kring 1980 hade sommarkyrkan ändrat 

karaktär och bedrevs även i städerna.63 
 

I Simrishamns kommun ligger S:t Nicolai 

kapell, eller Knäbäckskapellet, som under 

slutet av 1950-talet flyttades till platsen på 

initiativ av kyrkoherden i samband med att 

byn Knäbäck tvingades att flytta då 

Ravlunda skjutfält utvidgades. Byns 

nedplockade hus byggdes upp och skapade 

sommarbyn Knäbäckshusen. Om kapellet 

                                              
62 Åstrand, Bertil. ”Badpredikantverksamheten” i Arild och 
Mölle under femtio år, i Lunds stifts julbok 1976, s132-137,  
63 Kristiansson, Åke. Femton år med sommarkyrkan, I 
Lunds stifts julbok 1980, s.135 ff. 

sägs att det tidigare varit fiskebod i 

Knäbäck, men uppgifter om att det är en 

kopia av fiskeboden förekommer också. 

Knäbäckskapellet, nedgrävt i sandbankarna 

ovanför strandremsan, är enkelt till sin 

karaktär och för tankarna till ett medeltida 

kapell med murat altare och enkla 

långbänkar längs med väggarna. Till en 

början ska regelbundna gudstjänster ha 

hållits i kapellet under sommaren. Idag är 

kapellet alltid öppet och används ofta vid 

bröllop och dop.64  

 

 

                                              
64 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A4b%C3%A4c
kshusen 
http://www.osterlen.com/samhallen/rorumstrand.html 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A4b%C3%A4c
kskapellet 
 

 

Bildförteckning: Den övre bilden visar S:t Nicolai ka-
pell/Knäbäckskapellet. Den mellersta bilden visar 
Sommarkyrkans barnträff på Lerbergets camping, publi-
cerad i Lunds stifts julbok (Lsj) 1978. Den nedre bilden 
visar en sångstund på stranden vid Borstahusen, publice-
rad i Lsj 1971.   

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A4b%C3%A4ckshusen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A4b%C3%A4ckshusen
http://www.osterlen.com/samhallen/rorumstrand.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A4b%C3%A4ckskapellet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A4b%C3%A4ckskapellet
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Nya kyrkor i Lunds stift under 1960-
talet:  

 1960 S:ta Katarina kyrka. Malmö.      
Småkyrka. Mogens Herold. Riven 
2015/2016. 

 1961 Lomma småkyrka.                  
Lomma församlingshem. Tage Möller. 
Ombyggd 2014. 

 1961 S:t Johannes kyrka. Landskrona. 
Graebe/Fritz Schlegel. Småkyrka och 
krematorium (Kapellkrematoriet). 

 1962 S:t Lukas kapell, Kristianstad.    
Sannolikt hyrd lokal. I flerbostadshus 
(1950/1960-tal) på Oxhagsvägen, Kris-
tianstad.  

 1962 Åsljunga småkyrka, Örkelljunga.  
F.d. skolbyggnad från 1914. 

 1962 Helgeandskyrkan. Malmö.          
Thorsten Roos. Avkristnad 2013. 

 1963 Vilans kyrka, Kristianstad.      
Stadsdelskyrka. Filip Lundgren.  

 1963 S:t Maria kyrka, Malmö (1928). 
Ombyggd av Roos/Thornberg 1963.  

 1964-66 Husie församlingshem och kyrko-
rum, Malmö. Carl Nyrén. 

 1965 Petersgårdens kyrka, Lund.         
Hans Westman och Fritz Österling.  

 1966 S:t Petri kyrka, Klippan.              
Sigurd Lewerentz. Småkyrka.  

 1966 Elinebergskyrkan, Helsingborg.     
Sammanbyggd med förskola. Johannes 
Olivegren. 

 1968 Svängsta kyrka, Karlshamn.        
Församlingshem byggt 1932, efter om-
byggnad invigt till kyrka 1968. 

 1968 Helgeandskyrkan, Lund.                   
Sten Samuelson. 

 1968/1969 S:t Thomasgården med kapell, 
Malmö. Roos/Thornberg. 

 1969 Fridhems kyrksal, Karlshamn.      
Sannolikt en hyreslokal i ett flerbo-
stadsområde. Ingen övrig information. 

 1969 Västerkyrkan, Hässleholm.           
Ägs av EFS – verksamhet EFS och 
Svenska kyrkan gemensamt. Ingvar Ek-
nor. 

 1969 Kulladals vandringskyrka, Malmö. 
Ersatt av S:t Mikaels kyrka 1978.  

 1968 Ringstorps vandringskyrka.           
Riven och ersatt med S:t Annas kyrka år 
2000. 

 1969/70 Jämshögs folkhögskolas kapell. 
Olofström. 
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1970-tal: Vardagskyrkor i förorten, eller 

förortskyrkor i vardagen? 

Rekordårens miljonprogram65 blev en 

intensiv investeringsperiod i nya kyrko- och 

församlingsbyggnader för Svenska kyrkan. 

Flest kyrkor byggdes mellan åren 1969 och 

1973.66 

 

Sekulariseringsprocessen går långsamt 

framåt men kyrkobyggandet fortsätter i 

stadig takt liksom att merparten av 

medborgarna förblir medlemmar, och 

majoriteten av ungdomarna konfirmeras, 

trots information om enklare utträdes-

former.67  

 

Under perioden 1967 till 1978 uppfördes 

14 nya anläggningar vilket i jämförelse med 

Stockholms och Göteborgs stift var ett litet 

antal. En teori var att tätortsexpansionen i 

Lunds stift till stor del skedde i områden 

där det redan fanns äldre kyrkor.68 Om det 

är så att äldre kyrkobyggnader som kom att 

                                              
65 Bostadspolitiskt program som bedrevs i landet 1965-
1975, syftet var att bygga en miljon bostäder på tio år. 
66 Gustafsson, Göran. De nya förortskyrkorna, I Svensk 
teologisk kvartalstidskrift 1985:4 
67 Stoltz, Ingmar. Är svensken religiös? I Lunds stifts julbok 
1970, s 75 ff. 
68 Gustafsson, Göran. De nya förortskyrkorna, I Svensk 
teologisk kvartalstidskrift 1985:4 

inkorporeras i tätortsexpansionen har 

moderniserats i större utsträckning ligger 

utanför ramarna för den här studien. Eller 

är det så att det var vanligare att Svenska 

kyrkan hyrde lokaler för sin verksamhet i 

Lunds stift än i andra stift?69  

 

Svenska kyrkan var en del av de 

självförsörjande grannskapsområden som 

man sökte skapa i tätortsexpansionen. 

Församlingens ekonomiska förutsättningar 

att uppföra en ny kyrka var sammankopplat 

med befolkningsunderlaget och kyrkans 

kommunala beskattningsrätt.70 Svenska 

kyrkan kunde alltså bygga sin kyrka för 

församlingen, tack vare beskattningsrätten.  

Inom frikyrkorörelsen, t.ex. Svenska 

Missionsförbundet, var medlemsunderlaget 

det första - sedan byggs kyrkan av 

församlingen.  

 

På 1970-talet blev idealet för kyrkorna att i 

stadsbilen vara:  

                                              
69 Gustafsson, Göran. De nya förortskyrkorna, I Svensk 
teologisk kvartalstidskrift 1985:4 
70 Öresjö, Eva. Rum för samling - rum för fritid: en analys av 
Svenska kyrkans och Svenska missionsförbundets församlingslo-
kaler ur ett planeringsperspektiv, s 106. 

”opretentiösa… mitt i vimlet, användbara till 

mycket och inbjudande för alla åldrar”.71 
  

Benämningarna vardagskyrka respektive 

förortskyrka visar att man lyfter den 

ideologiska och verksamhetsfokuserade 

bilden av kyrkan – snarare än en 

arkitektonisk stil. De tankar som dominerat 

den inomkyrkliga utvecklingen under 1950-

talet fick ett uppsving.  

 
 

                                              
71 Hogdahl, Lis. 70-talets vardagskyrka, I Arkitektur 1978, 
s 24 ff. 

Bildförteckning s. 38. De tre bilderna till vänster i kol-
laget publicerades i Lunds stifts julbok (Lsj) 1973 och 
visar eftermiddagsklubb för 7-12-åringar i S:t Hans 
kyrka.  

 
Nästa rad, ovanifrån och ner, visar invigning av Kungs-
markskyrkan i Karlskrona 1975(Lsj 1975), hunger-
strejk för Chile utanför S:t Hans kyrka (Lsj 1978), 
religionssociologisk undersökning i Dalhem i Helsingborg 
(Lsj 1971), experimentgudstjänst i Amiralitetskyrkan 
(Lsj 1970) samt en kanslist (Lsj 1970).  
 
Den stora bilden överst till höger visar kyrkans barn-
timmar i Skillinge (Lsj 1974), under denna ljuständ-
ning i ljusbärare (Lsj 1975). De två nedre bilderna visar 
invigning av källarkapell på Ekeliden (Lsj 1974) re-
spektive pr-kampanj för Höörs församling (Lsj 1975). 
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Adolfsbergskyrkan till höger i bild ligger i direkt anslutning till Adolfsbergs centrum. Bilden till 
höger på sidan visar en utblick från entrén till kyrkoanläggningen i riktning mot centrum, den 
linje som de orangea punkterna markerar på flygfotot ovan. Vägen mellan centrum och kyrka 
markeras av en trädallé, ett traditionellt formelement i modern miljö. 
 
Flygbilden visar att kyrkoanläggningen omsluter – och innefattar – en atriumgård. Detta är ett 
vanligt element i tidens arkitektur och återfinns även i andra moderna byggnader, t.ex. förskolor 
och skolor. Historiskt sett anknyter atriet både till klassisk arkitektur och till klosterarkitek-
tur. (Flygbild hämtad från www.hitta.se) 

http://www.hitta.se/
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Atrium Samlingssal      Kyrkorum 

Entré 

Vapenhus        Sakristia 

Entré med atrium till vänster    Innetorg   Sakristia 

Som anläggning är Adolfsbergskyrkan centrerad 
kring atriet. I öster ligger kyrkorummet, ursprungli-
gen möjligt att separera från den intilliggande sam-
lingssalen med en vikvägg.  
 
Kyrkorummet ger typiska exempel på tidens ideal: 
medveten ljusföring som leder fokus till koret, fri-
stående altare, enkel konstnärlig utsmyckning som 
är arkitekturbunden. Plats för orgel och annan mu-
sik i koret.  

Kring atriet ligger korridorer med stora, 
glasade fönsterpartier vilka vetter mot at-
riet. Via dessa korridorer når man lokaler 
för olika typer av social verksamhet, samt 
tjänsterum.  

Del av kyrkorum, f.d. samlingssal 
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De nya kyrkoanläggningarna placerades 

oftast i direkt anslutning till förorternas 

centrumbebyggelse. Ett exempel är 

Adolfsbergs kyrka i Helsingborg. Kyrkan 

byggdes 1978 och före det användes olika 

hyreslokaler i området för Svenska kyrkans 

verksamheter. Idag sammankopplar en allé 

kyrkan med centrumbebyggelsen. Allén 

visar vägen, men håller samtidigt en stadig 

distans till den kringliggande bebyggelsen. 

Den låga kyrkoanläggningen, murad i 

mörkt Helsingsborgstegel, omsluter en 

atriumgård med gröna träd och 

planteringar. Mot gården vetter fönster från 

de kringliggande lokalerna vilket gör att de 

olika delarna av byggnaden är lätt 

överblickbara. 

 

Kyrkorummet placerades så att det skulle 

kännas som byggnadens hjärta. Oavsett var 

man befann sig i anläggningen, och vad 

man gjorde, skulle man kunna se, och 

påminnas, om kyrkorummet och altaret. I 

de murade väggarnas oputsade tegel är 

bibelord och symboler inristade, som en av 

flera konstnärliga utsmyckningar.72  

 

                                              
72 Larsson, Bo. Stiftets yngsta kyrka, i Lunds stifts julbok, 
1978, s 60ff. 

En omfattande social verksamhet fortsatte 

att sätta sin prägel på kyrkoanläggningarnas 

rumsliga organisation. En samtida 

beskrivning av byggnaderna lämnar 

arkitekturkritikern Lis Hogdal i en artikel 

från 1978:  

    ”från huvudentrén når man också via 

entrehallen, eller innetorget (”kyrkbacke” kallar 

teoretikerna det för) anläggningens lokalmässigt 

största del: församlingshemmet med församlingssal, 

studierum, hobbyrum, konfirmandsalar, 

samtalsrum, olika rum för barnverksamhet (de 

kan vara uppdelade i miniorrum och juniorrum, i 

vattenlekrum och barntimmerum) och till slut de 

administrativa lokalerna som i stadsdelskyrkorna 

inskränker sig till rum för lokalvårdare och en 

liten expedition för deltidsprästen. I 

församlingskyrkan däremot krävs stor yta för 

pastorsexpedition med vidhängande 

personalrum.”73 

 

Kyrkorummet och samlingssalen, 

anläggningarnas ”finrum” var oftast 

centralt placerade i direkt anslutning till 

entrén men användes sällan. Ofta var det 

istället så att de mer perifert placerade 

utrymmena, mot en baksida eller i 

                                              
73 Hogdahl, Lis. 70-talets vardagskyrka, I Arkitektur 1978, 
s 24 ff. 

källarvåningen, var de som användes i 

störst utsträckning.74 Det visade sig även att 

kyrkoanläggningarna generellt användes i 

större utsträckning i nyuppförda områden 

med flerfamiljshus än i närliggande 

villaområden.75 

 

Verksamheten som bedrevs var av 

avgörande vikt för i hur stor omfattning 

kyrkoanläggningarna användes. Kyrkor där 

man satsade på nya gudstjänstformer 

(exempelvis musikgudstjänster och 

gudstjänst för speciella invandrargrupper) 

samt verksamheter som kyrkans 

barntimme, fritidsgårds-, rast- och 

eftermiddagsverksamhet användes i större 

utsträckning än kyrkor med traditionell 

verksamhet som t.ex. söndagsskola och 

syföreningar.76 En informant som länge 

varit aktiv inom Svenska kyrkan berättar att 

vid sidan av den här målgruppsfokuserade 

utvecklingen fanns upplevelsen att de äldre, 

som var vana vid ett mer traditionellt 

församlingsarbete, blev åsidosatta. 

 

                                              
74 Öresjö, Eva. Rum för samling - rum för fritid: en analys av 
Svenska kyrkans och Svenska missionsförbundets församlingslo-
kaler ur ett planeringsperspektiv, s 8. 
75 Ibid. s74. 
76 Ibid. 
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En kartläggning visar att aktiviteter i så 

kallade öppna arbetsformer; såsom 

församlingsaftnar, föräldrasamlingar och 

De gamlas dag hade mer än tre gånger så 

många besökare än aktiviteter i det löpande 

arbetet såsom söndagsskola, syföreningar 

och juniorarbete.77 Det som lockade fler 

församlingsmedlemmar till kyrkan under 

1950-talet gällde alltså även under 1970-

talet. 

 

De idéer som introducerades av den 

kyrkliga förnyelserörelsen, kom nu att 

utövas i allt högre grad. I några av stiftets 

församlingar pågick försöksverksamheten78 

som gick ut på att nya former för 

gudstjänster praktiserades under en 

prövotid, inför utarbetandet av en ny 

kyrkohandbok. Gudstjänster kunde hållas i 

annan ordning än vad den gällande 

handboken föreskrev och ny kyrkomusik 

med nya psalmer för en bredare publik 

kunde användas. Även nattvard kunde 

                                              
77 SoU 1968:11, s41-56 (referat till betänkande 1963:39) 
78 Rosenberg, Sven-Åke. Försöksverksamheten – Vad tycker 
kyrkfolket? I Lunds stifts julbok 1970, s 140 ff. 
Werger, Yngve. Försöksverksamheten – Vad tycker prästen? I 
Lunds stifts julbok 1970, s 147 ff. 
Lundborg, Anders. Försöksverksamheten – Vad tycker kyr-
komusikern? I Lunds stifts julbok, s 154 ff. 

hållas i enklare former (efter domkapitlets 

tillstånd) kring ett vanligt bord i ett vanligt 

rum. Detta påverkade förstås 

kyrkorummens utformning.  Exempel på 

annan ny verksamhet i kyrkorummet var 

musikalen Jesus Christ Superstar som sattes 

upp i S:t Hans kyrka 1972. En gospelkör 

uppträdde med melodier ur musikalen i 

Drottninghögskyrkan i Helsingborg. Samtidigt 

debatterades ämnet ”för eller emot Rockoperan 

om Jesus” på Stiftsgården i Båstad.79  

 

Svenska kyrkan utgjorde en av flera 

samhällsaktörer som mot ersättning drev 

den ungdomsverksamhet som kommunen 

var ålagd att bedriva.80 Många församlingar 

hyrde ut lokaler till andra lokala föreningar. 

I en samtida presentation av Bergakyrkan 

klargörs att lokalerna var utformade för att 

kunna hyras ut och användas av andra 

föreningar.81  

Anläggningar som hyrde ut lokaler, då även 

gudstjänstlokalerna, till andra religiösa 

samfund hade en högre nyttjandegrad än 

                                              
79 Bildkrönika ur Lunds stifts julbok 1972, s 214 ff. 
80 Öresjö, Eva. Rum för samling - rum för fritid: en analys av 
Svenska kyrkans och Svenska missionsförbundets församlingslo-
kaler ur ett planeringsperspektiv, s 103-104. 
81 Lindeberg, P.D. Bergakyrkan i Bjärred, i Lunds stifts 
julbok 1974, s 145 ff. 

de anläggningar där enbart den egna 

församlingens verksamhet bedrevs. En av 

slutsatserna i projektet Förortskyrkan var att: 

”… en oreflekterad utbyggnad av kyrko-

byggnader och församlingsverksamheter – som i 

vissa fall dessutom inte tycks fylla några synliga 

behov – kan varken gagna organisationen i sin 

helhet eller dem som verkar ute på fältet.” 82 

 

Byggandet av kyrkor var inte alltid 

okontroversiellt. Till exempel möttes 

byggandet av Kungsmarkskyrkan i 

Karlskrona av starka protester från 

skolbarn, vilka använde området för 

friluftsaktiviteter. Även under ett 

informationsmöte inför bygget av 

miljonprogrammet i Kungsmarken kom 

kyrkobygget på agendan. Kyrkoherden var 

på plats och lyfte behovet av en ”stor och 

vacker kyrka” i området: 

 ”Vi behöver en stor kyrka. Se bara på kyrkorna 

i stan, då det är någon stor högtid så är de alltid 

fullsatta. Inte skulle vi ha en kyrka som var så 

liten att bara konfirmanderna och inte deras 

föräldrar fick plats”. 
  

                                              
82 Öresjö, Eva. Rum för samling - rum för fritid: en analys av 
Svenska kyrkans och Svenska missionsförbundets församlingslo-
kaler ur ett planeringsperspektiv, s 109. 
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En av åhörarna svarar: 

”Varför kan inte kyrkan använda lokaler som 

andra organisationer. Lämna den gammalmodiga 

inställningen att man måste ha en speciell byggnad 

för gudstjänsterna. Religiöst arbete och umgänge 

bör vara under mer intima former, i mindre 

grupper, utan de högtravande former de nu är 

under”. 

  

En annan kommentar var: 

”En religiös lokal skall vara en lokal där alla 

skall trivas. Den behöver inte vara estetiskt 

tilltalande. Vi vill ha något för pengarna och ej 

bara en massa krusiduller. Det är inte riktigt mot 

skattebetalarna att bygga en stor kyrka, när man 

ändå bygger en stor kyrka i närheten”. 

 

Efter detta gick diskussionen snabbt över 

till att handla om kvarterspubar, 

fritidsanläggningar och bowlingbanor.83  

 

Kungsmarkskyrkan som så småningom kom 

att byggas utgörs av ett tidsenligt kyrkorum 

med plats för 200 personer. I anslutning till 

detta finns en samlingssal som rymmer ca 

50 personer. Den annars så typiska hiss- 

eller vikväggen finns dock inte här. På 

andra sidan samlingssalen tar administrativa 

                                              
83 Sydöstra Sveriges Dagblad, 1969-10-28, s 8 

lokaler samt lokaler för diakoni och annan 

församlingsverksamhet vid. En av 

målsättningarna för anläggningen var att 

den skulle vara ”handikappanpassad” vilket 

den också blev.84  

 

Drottningshögskyrkan, en vandringskyrka i 

Helsingborg, är utöver Kungsmarkskyrkan, 

en av de första dokumenterade kyrkorna 

med ”handikappanpassning”. Även när 

vandringskyrkan skulle få en permanent 

ersättare var man mån om att anpassa 

byggnaden till de boendes behov och 

önskemål. En religionssociologisk under-

sökning genomfördes för att ligga till 

grund för byggnadsprogrammet.85 
 

Utvecklingen med vandringskyrkor och 

andra tillfälliga gudstjänstlokaler fortsätter 

under decenniet. Friluftsgudstjänster blir 

vanligt, varav en del hålls vid äldre 

kyrkoruiner. Exempelvis hålls högmässa i 

Tjörnarps kyrkoruin och biskopen besöker 

kyrkoruinen i Munkarp. I Rydebäck i 

Helsingborg uppförs, i väntan på ett 

                                              
84 
http://www.svenskakyrkan.se/karlskrona/kungsmarksk
yrkan (2015-10-21) 
85 Stiftet runt, bildkrönika i Lunds stifts julbok, 1971, s 
167 ff. 

kyrkobygge, en amfiteater för 

utomhusgudstjänster intill det nya 

församlingshemmet.  

 
  

http://www.svenskakyrkan.se/karlskrona/kungsmarkskyrkan
http://www.svenskakyrkan.se/karlskrona/kungsmarkskyrkan


 

Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift| 43 

Nya kyrkor i Lunds stift under 1970-

talet:  

 1970 Rosengårds kyrka, Malmö.     
Hyrd. Thorsten Roos. 

 1971 S:t Hans kyrka, Lund.          
Hakon Ahlberg. 

 1973 Johannesgårdens kapell i 
Brönnestad, Hässleholm. Ombyggd 
äldre gård. 

 1973 S:t Knuts kyrka, Stora Råby, 
Lund. Sten Samuelsson.  

 1974 Bergakyrkan, Bjärred, Lomma. 
Kristina och Bengt Hellborg.  

 1974-75 Kungsmarkskyrkan, Karls-
krona. Arkitekt Anders Berglund. 

 1975 Österängs kyrka, Kristianstad. Bo 
Ahlström. 

 1978 S:t Mikaels kyrka, Kulladal, 
Malmö. Församlingskyrka. 
Roos/Thornberg.  

 1978 Adolfsbergs kyrka, Helsingborg. 
Olof Tengroth genom Arton.  
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1980-tal – den samhällsengagerade kyr-

kan 

1980-talet ser en rad reformer som syftar 

till att göra Svenska kyrkan mer självständig 

i förhållande till staten. I retrospektiv kan 

man se det som en långsam avveckling av 

Svenska kyrkan som statskyrka. Biskopen i 

Lunds stift, Per-Olov Ahrén, menade att de 

senaste reformerna lett till en allt friare 

kyrka som redan, genom församlings-

skatten, var nära självförsörjande medan 

många andra samfund fick statsbidrag för 

sin verksamhet.86 ”Att församlingsskatten 

betalas via skattsedeln är egentligen det starkaste 

skälet till att kyrkan alltjämt med någon rätt 

kallas statskyrka”.87  

 

Svenska kyrkans samhällsengagemang 

växer och kyrkan engagerar sig alltmer i 

både nationella och internationella 

samhällsfrågor. I Lunds stift engagerade 

man sig för de politiska flyktingarna som 

kommit från Chile. 1980-talet blev början 

på en omfattande flyktinginvandring vilket 

ledde till engagemang i flyktingfrågorna 

hos många organisationer och religiösa 

                                              
86 Efter år 2000 betalas kyrkoavgift via skattsedeln av 
Svenska kyrkans medlemmar (www.sst.a.se) 
87 Beijbom, Anders. Svenska kyrkan på 90-talet, i Lunds 
stifts julbok 1988, s 30. 

samfund i Sverige, däribland Svenska 

kyrkan.88 Ett lokalpolitiskt exempel i Lunds 

stift är engagemanget i Sjöbo, efter att de 

boende i en folkomröstning 1988 röstat nej 

till flyktingmottagande. Här tog bland 

andra prästen Karin Håkansson tydligt 

ställning för ett flyktingmottagande och 

bidrog till Sjöbo aktionsgrupp för 

flyktingar, vilken starkt argumenterade för 

mänskliga rättigheter och 

medmänsklighet.89 Samhällsengagemanget 

omfattade även miljöfrågor och inom 

ungdomsrörelsen fanns ett starkt motstånd 

mot kärnkraft. 1989 publicerades 

Biskoparnas miljömanifest90 i vilket 

Svenska kyrkan tog ställning i en rad 

aktuella miljöfrågor.  

 

Engagemanget för fredsrörelsen, solidaritet 

med tredje världen i frågor om fattigdom, 

mänskliga rättigheter och anti-apartheid 

speglas starkt i Lunds stifts julbok. 

Biskopen i stiftet, Per-Olov Ahrén, ansåg 

                                              
88 Lagerlöf Nilsson, Ulrika och Pauli, Petra. När etnicitet 
och religion möter folkrörelsetradition, i Makten och mångfal-
den – eliter och etnicitet i Sverige, Red. Anita Görans-
son. s. 152 ff. 
89 Håkansson, Karin. Sjöbo – ett år efteråt, i Lunds stifts 
julbok 1989/90, s. 37 ff. 
90 Ahrén, Per-Olov. Jorden är Herrens – om biskoparnas 
miljömanifest, i Lunds stifts julbok, 1989/90 s. 5 ff. 

Bildförteckning s. 45. Övre raden fr. v: Bild från famil-
jemässa, publicerad i Lunds stifts julbok (Lsj) 
1982/83, friluftsgudstjänst (Lsj 1981), mässa versus 
populum i Kirsebergs kyrka (Lsj 1980), salvadoransk 
bondemässa (Lsj 1988), gudstjänst på Malmöfestivalen 
(Lsj 1986).  
 
Mellersta raden fr.v: skylt som visar vägen till Vä väg-
kyrka (Lsj 1983-84), lampa från ”tredjevärldsbutiken” 
Klotet i Lund (Lsj 1987), rockband på lussevaka (Lsj 
1986), demonstration i Sjöbo (Lsj 1989-90).  
 
Nedre raden fr.v: fredsflaggan hissas på fredsläger (Lsj 
1985), Christian arts and communication från Indien 
besökte Lund (Lsj 1983-84), S:t Olofsdagen firas i 
Hallaröd med folkdräkter och folkmusik (Lsj 1982-83) 
och kyrkans dag (Lsj 1980). 
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att delaktighet i samhällsdebatten var en 

nyckelfråga för Svenska kyrkans fortsatta 

relevans. Kyrkan medverkade i utredningar 

och fungerade som remissinstans vilket 

Ahrén menade var en direkt inverkan av en 

förändrad omvärld: 

”Närvaron av andra religioner i vårt land, har 

hjälpt till att ändra situationen. Yrvaket har man 

upptäckt att det t ex för Islam är självklart, att 

religionen är en del av samhället.”91 
 

Inte minst inom sjukvården uttrycks både 

förväntan på, och behov av, Svenska 

kyrkans aktiva medverkan. Här hade kyrkan 

ett närvarande arv att förvalta:  

”Förväntningar från sjukvården på kyrkans 

medverkan när det gäller bearbetning av de etiska 

livsåskådningsmässiga och personliga problem som 

illustreras i vården uttrycks allt klarare”.92 
 

Citatet är hämtat från biskopsvisitationen i 

Sjukhuskyrkan i Karlskrona 1988. Men det 

är inte bara patienternas själsliga hälsa som 

sjukvården önskar att Svenska kyrkan kan 

hjälpa till med – man ser större och större 

                                              
91 Beijbom, Anders. Svenska kyrkan på 90-talet, i Lunds 
stifts julbok 1988, s 33 
92 Eriksson, Bernt. Sjukhuskyrkan i Lunds stift – tankar och 
röster kring en dynamisk verksamhet, i Lunds stifts julbok, 
1982-83, s 88. 

behov hos den egna personalen att få stöd i 

de ofta svåra situationer som är del av deras 

dagliga arbete.93  

1986, efter tio års försöksverksamhet, kom 

en ny kyrkohandbok som åter bekräftade 

många av den kyrkliga förnyelserörelsens 

tankar. 94  Större förändringar var körens nya 

plats i koret istället för på en körläktare 

samt nattvardsfirandets återkomst. 

Uttrycksformer som teater, dans, 

meditation och musik kom att ta mer 

utrymme.95 Per-Olov Ahrén samman-

fattade den nya kyrkohandboken med att 

den innebar en förnyelse mot ”glädje, 

gemenskap och närhet”, en större flexibilitet 

och framförallt delaktighet av lekmän i 

gudstjänsten liksom i nattvarden samt att 

dopet blev en del av gudstjänsten.96  

 

Utvecklingen av gudstjänsterna gick inte 

bara mot flexibilitet i form och struktur – 

de varierades även i olika tema vilket var ett 

sätt att nå, och vara relevanta för, olika 

                                              
93 Ibid 
94 Den kyrkliga förnyelserörelsen inleddes under 1930-
och 40-talet av bl.a. Fader Gunnar i Broby, utvecklingen 
fortsatte i och med Andra Vatikankonciliet 1963. 
95 Bexell, Peter. Kyrkornas mysterium, tid – rum – liv – guds-
tjänst, s. 45 
96 Beijbom, Anders. Svenska kyrkan på 90-talet, i Lunds 
stifts julbok 1988, s 29ff. 

En illustration, hämtad ur Lunds stifts julbok, i en artikel 
som presenterar Biskoparnas miljömanifest. Illustrationen 
visar hur biskopen just krokat en motorsågsförsedd skogsav-
verkare runt foten med sin kräkla. Illustrationen är gjord av 
Inger Johansson-Nilsson. 
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målgrupper. I Lunds stift anordnades till 

exempel både rockkonsert i samband med 

lussevaka, och mässa i folkviseton i 

Domkyrkan. Musikerna var klädda i 

traditionella folkdräkter, en återspegling av 

ett intresse för olika kulturella 

konstruktioner. Folkdräkterna tar även 

plats vid högtider som t.ex. invigningen av 

Glimåkra folkhögskolas kapell 1986. På flera 

håll i stiftet hålls även ”Gudstjänst för hundra 

år sedan” där besökarna klär sig och firar 

gudstjänst på tidsenligt vis. 97 

 

Intresset för olika kulturella uttryck i 

kombination med ett ökat samarbete med 

kristna församlingar på ett internationellt 

plan resulterar i olika kulturella möten 

genom t.ex. dans och musik, med deltagare 

och folkdräkter från olika håll i världen, 

Salvadoransk bondemässa m.m.   

 

Ett intresse för hantverk visar sig i en del 

av decenniets kyrkor, bl.a. i Åsljunga 

småkyrka som återinvigs 1980 efter en om- 

och tillbyggnad. Den nya gestaltningen lyfts 

upp som ett ”hantverkarnas mästarprov”.98 

                                              
97 Glimtar från stiftet – en bildkrönika, i Lunds stifts julbok 
1986 s 121 ff. 
98 Glimtar från stiftet, i Lunds stifts julbok 1981-82, s. 141 

Inredningen är utförd av den lokala 

snickaren Gert Lind. Som arkitekt anlitades 

Ingvar Eknor som hade ritat Västerkyrkan i 

Hässleholm under 1960-talet.  Kyrko-

rummet är öppet upp i nock med synliga 

takstolar av barkat rundtimmer. Väggar och 

tak är klädda med träpanel och inredningen 

är gjort av trä, accentuerade med enkla 

smidesdetaljer. Rummets disposition är 

traditionell med bänkkvarter, mittgång och 

altarring. Åsljunga småkyrkas omgestaltning 

kan ses som en del av en reaktion mot det 

moderna byggandet. Hantverket lyfts fram 

som en tillgång både i själva byggnaden och 

i inredningen.  

 

Intresset för gedigna och mer beständiga 

material blir även tydligt i det lilla 

Aspehejdans kapell (1985), skapat av Barup & 

Edström arkitektkontor. Kapellet, eller 

andaktsrummet som det också kallas, utgör 

en liten del av församlingshemmet i 

Simrishamn. Vägen till kapellet, genom 

församlingshemmet, är medvetet utformat 

med murade och putsade väggar och 

bänkar vilka för tankarna till en ålderdomlig 

klosterarkitektur. Väl inne i kapellet möts 

man av väggar och tak klädda med ljus 

furupanel som ger ett varmt och ombonat 

intryck. En del av taket är öppet upp i 

nock, där ligger takbjälkar i dagen och 

genom ett runt takfönster riktas rummets 

fokus med hjälp av dagsljuset varsamt mot 

altaret. Den för rummet speciellt 

utformade inredningen består bl.a. av 

fällstolar som vid behov kan fällas ihop och 

hängas upp på träknoppar längs rummets 

väggar. Vid t.ex. barnverksamhet i 

andaktsrummet läggs istället kuddar ut på 

golvet.  
 

Den Gode Herdens kyrka, i stadsdelen 

Drottninghög i Helsingborg var det 

vinnande förslaget i en arkitekttävling. I 

området hade det tidigare funnits en 

vandringskyrka (Drottninghögs kyrka, se 

1960-talet). Idén, utformad av en grupp 

arkitekter, konstnärer och ingenjörer 

byggde på att bryta mot områdets i övrigt 

rätlinjiga och storskaliga arkitektur genom 

ett mer småskaligt tillägg. Även här är de 

historiska referenserna i sällskap med 

medvetna val av material viktiga för 

anläggningens karaktär. I arkitektens 

beskrivning99 av anläggningen fram-

kommer att inspirationen till kyrkorummet 

                                              
99 Holmer, Lars. Filborna kyrka Helsingborg, Holmers arki-
tektkontor, i Arkitektur 4:1985, s. 47 ff. 
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varit urkristendomens enkla basilika. Enkla 

material och former har använts. Utvändigt 

har murarna medvetet formats genom att 

teglet vänts med baksidan utåt och fogarna 

lagts i liv med teglet, specialtegel har tagits 

fram för att få rätt utseende i olika vinklar. 

Invändigt har murarna putsats med 

slevdraget kalkbruk utan rätbrädor och 

sedan vitkalkats. Parallellt med de historiska 

anknytningarna präglas anläggningen även 

av närmast funktionalistiska lösningar, 

exempelvis basilikans överljus som 

utesluter störningar från trafiken och från 

den intilliggande skolgården. Mellan 

skolområdet och den norra längans lokaler 

för barn- och ungdomsverksamhet finns en 

separat entré som skapar ett öppet 

samband mellan kyrka och skola.100  

 

Anläggningens vardagliga, småskaliga och – 

kanske – vänliga arkitektoniska framtoning 

används av arkitekturkritikern Thomas 

Hellquist som ett exempel på, vad han 

definierar som, ett av ”problemen” med den 

samtida kyrkoarkitekturen: gränsen mellan 

det sakrala och det profana. Efter att 

kyrkan utvecklats till en sammanhållen 

anläggning – där kyrkans inåtvända 

                                              
100 Ibid 

verksamhet (att fira gudstjänst) skall samsas 

med kyrkans utåtvända verksamhet – som 

egentligen upptar samtliga övriga lokaler, 

skapas en svår balansgång:  

 

”I sin ambition att nå ut har kyrkan valt en 

vardaglig, vänlig, världslig och antiauktoritär 

utformning. Man vill inte skrämma människor 

med högtidlighet… Detta har inneburit att 

församlingsdelarna arkitektoniskt har tolkats på 

samma sätt som många institutioner inom 

kommun och landsting… fritidsgårdar, daghem, 

skolor eller pensionärshem…”101 Eftersom 

anläggningen ska ha en sammanhållen 

arkitektur förs institutionsarkitekturen över 

på hela exteriören och det enda som är kvar 

att representera heligheten – det sakrala – 

är kyrkorummets interiör. Hellquist frågar 

sig om det låter sig göras? ”Var sätter man 

gränsen för det sakrala? Om man inte sätter det 

mellan omgivning och kyrkobyggnad – vilket man 

inte vill göra från kyrkligt håll idag – så blir man 

tvungen att placera den mellan anläggningens 

församlingsdel och kyrkorumsdel – vilket är 

oförenligt med kravet på arkitektonisk 

enhetlighet.”102 

                                              
101 Hellquist, Thomas. Gränsen för det sakrala, i Arkitektur 
4:1985, s. 51 
102 Ibid.  

Både Den Gode Herdens kyrka och 

Aspehejdans kapell i Simrishamns 

församlingshem kan sägas stämma in på 

den här beskrivningen av institutionaliser-

ing. Samtidigt karaktäriseras båda 

kyrkorummen av en tydlig konstnärlig och 

arkitektonisk tanke: i Aspehejdans kapell av 

en enkel och jordnära karaktär och i Den 

Gode Herdens kyrka genom ett myller av 

historiska referenser, färger och uttryck. 
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Kyrkoanläggningen från väster. Samlingssalens 

”traditionella, skånska, glasveranda”. 

Längan med barn- och ungdomsverksamhet vetter 

åt väster och ansluter även direkt mot skolområdet 

norr om kyrkoanläggningen.  

Entrepartiet har direkt-

anslutning till det intil-

liggande centrumet. 

De orangea prickarna 

på fotot markerar 

samma område som 

de på flygfotot.  

Norr om entrén, öster om korväggen finns en 

trädplanterad yta omgiven av en bogårdsmur av 

huggen gråsten. 

Vy från parkeringen i riktning mot kyrkans huvu-

dentré 

Skolområde 

Centrumanläggning 

med handel m.m. 

Den gode herdens kyrka ersatte en tidigare vandringskyrka på platsen. Byggnaden har 
inpassats i områdets struktur mellan bostäder, centrum och skola. En gångväg, marke-
rad med orangea punkter på bilder och karta ovan, visar den direkta anslutningen mot 
centrumtorget. Mellan ungdomslokalerna i norra flygeln och skolgården finns också en 
direkt anslutning, markerad med pil på kartan ovanför.  

 

 Anläggningen bryter av mot kringlig-
gande bebyggelse i sin småskalighet och 
mer komplexa planform. Kyrkorummets 
basilikaform reser sig över den övriga 
anläggningen och signalerar redan i exte-
riören sin användning, symbolvärdet för-
stärks genom den fristående klocksta-
peln i anslutning till huvudentrén. 
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Barn- och ungdomsverksamhet 

Pastorsexpedition och diakoni 

Samlingssal Kyrktorg Kyrkorum 

Kyrktorget, vy från entrén in i anläggningen 

Kyrktorget med öppen spis till vänster, 

ytan mellan samlingssal och kyrkorum 

Dopfunt, 1100-tal Vy från det fristående altaret mot västporten. 

Siktlinjen fortsätter genom kyrktorget och sam-

lingssalen. 

Fristående altare med flyttbara knäfall istället för 

altarring. Observera de blåglaserade klinkerplattorna 

som markerar korpartiet och mittgången. Notera 

också orgelns bemålning av olivträd.  

Utblick över kyrkorummet från det sydvästra hörnet.  

Till skillnad från tidigare decenniers anläggningar med en direkt anslutning mellan 
kyrkorum och samlingssal blir företeelsen kyrktorg – som här - allt vanligare. 
Ovan markeras kyrktorget med gul kulör: den fungerar som en sluss och en buf-
fertzon mellan anläggningens olika rum och funktioner, men fyller även ett eget 
syfte som mötesplats. Notera mängden historiska influenser i byggnaden och kyr-
korummet: öppen spis, medeltida dopfunt m.m.  
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Nya kyrkor i Lunds stift under 1980-

talet: 

 1980 Ljungdalakyrkan, Hässleholm.  
Föregicks av en syförening "Kyr-
kans föräldraträff" som under 1970-
talet hade flyttat från församlings-
hemmet till den nya stadsdelen på 
Ljungdala. De höll till i en källar-
lokal på Gärdesvägen och före-
ningen utvecklades till en öppen    
aktivitetsgrupp med syftet att verka 
för en ny Ljungdalakyrka103. Arki-
tekt Torsten Thuresson.  

 1981 Hyllinge småkyrka, Åstorp.      
Wolfgang Huebner. Cistercienser-
kloster och skepp som arkitektonisk 
förebild. 

 1982 Lerbergets kyrka, Höganäs.    
Henrik Jais-Nielsen/Bengt Blasberg.  

 1983 Sankt Matteus kyrka, Malmö. 
Sten Samuelsson och Åke Martins-
son. Församlingshus med expedit-
ion sedan 1957 av Åke Lindqvist. 
1969-1983 användes för-
samlingshuset som församlingens 
kyrka.  

 1984 Den gode herdens kyrka, Helsing-
borg. Lars och Kerstin Holmer. 

                                              
103 http://www.nsk.se/2010/05/05/ljungdalakyrkan-
jubilerar/ 

 1984 Ättekullakyrkan, Helsingborg. 
Församlingsgård som byggdes till 
med kyrka 1999. Kommer att avytt-
ras 2016. 

 1985 Hyllie kyrka. Äldre trelängad 
gård som tillbyggdes med kyrka i 
form av en fjärde länga. Allan Nils-
son.  

 1985 Aspehejdans kapell, Simrishamn. 
Andaktsrum i Simrishamns försam-
lingshem. Barup & Edström Arki-
tektkontor. 

http://www.nsk.se/2010/05/05/ljungdalakyrkan-jubilerar/
http://www.nsk.se/2010/05/05/ljungdalakyrkan-jubilerar/
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Aspehejdans kapell, andaktsrummet i Simrishamns 
församlingshem, av Barup och Edström arkitektkontor.  
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Aspehejdans kapell, andaktsrummet i Simrishamns församlings-
hem, av Barup och Edström arkitektkontor.  

Rydebäcks kyrka byggdes som församlingshem på 1970-talet med en amfiteater för friluftsgudstjänster. Ett 
rektangulärt, kubiskt kyrkorum fanns med i planerna redan då men kom inte att uppföras. 1994 komplette-
rades församlingshemmet med en kyrksal och en tillbyggnad för barnverksamhet. Den klassiska indelningen 
med kyrkorum och samlingssal saknas här, liksom de kyrktorg som växte till sig under 1970- och 1980-talen.  

Kyrkorummet är cirkulärt med sluttande golv (liksom i S:t Petri kyrka i Klippan) ner mot det omarkerade koret. Ett fristående 
altare flankeras på ena sidan av ett dopbord med löst dopfat. Altartavlan är en näst intill transparent vepa som diskret avtecknar 
sig mot den ljusa tegelväggen. Orgeln har sin plats i kyrkorummets främre del.  
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1990-tal – Den identitetssökande kyrkan 

Under 1990-talet sker en kraftig minskning 
av kyrkobyggandet. Däremot uppmärk-
sammas flera av stiftets moderna kyrkors 
20-, 30-, och 40-årsjubileum i lokalpressen. 
  
Samtiden präglas av lågkonjunktur, flyk-
tingströmmar från bl.a. kriget i Jugoslavien 
– och förberedelser inför ändrade rela-
tioner mellan kyrka och stat.  
 
Social verksamhet i kyrkans regi, som t.ex. 
öppen förskola och fritidsverksamhet för 
skolbarn ökar stort i stiftet och forsätter 
vara en viktig utåtriktad verksamhet för 
församlingarna.   

Redan under 1980-talet hade reformer på-
börjats som ökade Svenska kyrkans själv-
ständighet gentemot staten, dessa fortsatte 
under 1990-talet (bl.a. 1992-års kyrkolag). 
Allt fler av kyrkans egna frågor kunde han-
teras inomkyrkligt istället för av statliga de-
partement. Utöver dessa praktiska reformer 
såg man att samhällsutvecklingen hade gått 
fort framåt mot ett ”mångkulturellt och 
mångreligiöst samhälle”.104 Medborgerliga rät-
tigheter som religionsfrihet hade uppnåtts. 
1996 ändrades reglerna för tillhörighet till 
Svenska kyrkan.  Tidigare blev det barn, 

                                              
104 Prop. 1995/96:80, s 5. 

vars föräldrar var medlemmar i Svenska 
kyrkan, automatiskt medlem vid födseln. 
Nu knöts medlemskap samman med do-
pet.105 
 
Regeringen lade 1995/96 fram en propo-
sition om ändrade relationer mellan 
Svenska kyrkan och staten. I remissvaren 
till propositionen uttryckte Svenska kyrkan 
på församlingsnivå oro för att det vid en 
separation skulle bli svårt att upprätthålla 
statusen som kyrklig kommun med be-
skattningsrätt.106 Något som varit en förut-
sättning för den utbyggnad av kyrkor som 
vi sett under 1900-talets senare del.  
 
Svårigheten var ”att kunna hitta den rätta ba-
lanspunkten mellan Svenska kyrkans särskilda 
karaktär och ställning i det breda folkdjupet och 
behovet av att i formell mening förverkliga princi-
pen om religionsfrihet”.107 
 
Propositionen redogjorde för statistik som 
visade att många medborgare tog del av 
svenska kyrkans tjänster i livets avgörande 
skeden och att kyrkan också var lokal-
historiskt viktig och spelade en psykologisk 
roll vid t.ex. kriser hos befolkningen.108 När 

                                              
105 Ibid 
106 Prop. 1995/96:80, s 9. 
107 Ibid 
108 Prop. 1995/96:80, s 6 

passagerarfärjan Estonia förliste 1994 var 
Svenska kyrkan en av flera organisationer 
som var aktiv som stödjande part i sorge-
arbetet. Två månader efter färjekatastrofen 
genomfördes en SIFO-undersökning på 
uppdrag av Svenska kyrkans forskningssek-
retariat. Syftet var att undersöka allmänhet-
ens attityd till Svenska kyrkan efter deras 
insatser i samband med katastrofen. Siff-
rorna visade att en stor del av allmänheten, 
90 % av tvåtusen personer, ansåg att ”E-
stoniakatastrofen visar att Svenska kyrkan i vissa 
situationer kan vara viktig också för dem som inte 
är religiösa”.109 Det var viktigt att påvisa att 
Svenska kyrkan spelade roll – även i ett till 
stor del sekulariserat samhälle.  
 
Förändringar i församlingsstrukturerna har 
enligt informanter haft större inverkan på 
församlingarnas verksamhet än skilsmässan 
mellan kyrka och stat.  
 
  

                                              
109 http://snd.gu.se/sv/nyheter/kyrkans-insatser-vid-
estoniakatastrofen-viktiga-%C3%A4ven-f%C3%B6r-
icke-troende 

http://snd.gu.se/sv/nyheter/kyrkans-insatser-vid-estoniakatastrofen-viktiga-%C3%A4ven-f%C3%B6r-icke-troende
http://snd.gu.se/sv/nyheter/kyrkans-insatser-vid-estoniakatastrofen-viktiga-%C3%A4ven-f%C3%B6r-icke-troende
http://snd.gu.se/sv/nyheter/kyrkans-insatser-vid-estoniakatastrofen-viktiga-%C3%A4ven-f%C3%B6r-icke-troende
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Nya kyrkor i Lunds stift under 1990-
talet:  

 1990 Bunkeflo strandkyrka, Malmö. 
Bernt Gunnarsson, Nordiska trähus 
AB.  

 1991 Björkakyrkan, Helsingborg.      
Sulev Krämer. 

 1992 Maria Magdalena kyrka, Lund. 
Olof Meiby och Eva Andersson.  

 1993 Frihetens kapell, Lunds stiftsgård, 
Höör. Lennart Welin.  

 1995 Rydebäckskyrkan, Helsingborg. 
Bertil Mernsten. Församlingshem 
med friluftskyrka sedan 1979.  

 1997 S:t Mikaels kyrka, Ängelholm. 
Pontus Möller.  
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Byggnadsprogram 

Från idé till fysiskt uttryck 

Här försöker vi ta ett samlat och generellt 

grepp och koppla samman idé med fysiskt 

uttryck. Uttalade och outtalade normer och 

uppfattningar utgör ett byggnadsprogram 

som inverkat på utformningen av de 

moderna kyrkoanläggningarna. Vi har delat 

in programmet i tre nivåer: kyrkorummet, 

kyrkoanläggningen samt kyrkoanläggningens 

plats i staden. I vissa delar varierar 

byggnadsprogrammet över tid.  

 

Vår utgångspunkt är att det finns en rad 

aktiviteter som utövas, och historiskt sett 

har utövats, i de olika nivåerna av 

kyrkoanläggningen – praktiken bestämmer 

rummets utformning. Eller som Peter 

Bexell uttrycker det ”grundtanken är att tron 

formar en rit som formar ett rum”.110 En del av 

dessa aktiviteter är kyrkliga handlingar, 

andra är av mer sekulär och social karaktär.  

 

För aktiviteterna krävs vissa ”möbler”, det 

vill säga kyrkliga inventarier och inredning. 

Man kan jämföra med en idrottshall som 

                                              
110 Bexell, Peter. Kyrkornas mysterium, tid – rum – liv – 
gudstjänst, s 50.   

kräver vissa attribut för att fungera för olika 

sporter. Om man spelar basket spelar man 

efter vissa linjer och hissar ner korgarna, 

spelar man bandy använder man andra 

linjer och tar fram flyttbara mål. I den 

moderna kyrkan har en del av den fasta 

inredningen och inventarierna historiska 

motsvarigheter. Med historisk motsvarighet 

avses här kyrkans utformning före den 

kyrkliga förnyelserörelsen som växte fram 

under 1930-talet. ”Möblerna” behöver 

finnas där för att olika aktiviteter ska kunna 

genomföras. En historisk parallell kan dras 

till reformationen då katolska kyrkorum 

skulle anpassas för protestantismens 

ritualer. 

Kyrkorummets ordnande 

Mycket av det som styrt utformningen av 

kyrkorummet har varit uttalat, antingen i 

liturgin eller i arkitektens vision. Idéer som 

präglat samhället i stort, som demokratisering, 

delaktighet, jämlikhet och trygghet präglar även 

den tro som formar riten som, i sin tur, 

formar kyrkorummet, för att syfta tillbaka 

på Bexells uttryck ovan. 

 

Fornkyrkan är en viktig inspirationskälla för 

de moderna kyrkorna, både liturgiskt och 

arkitektoniskt.111 Föreställningen om 

fornkyrkans massiva murar, små 

fönsteröppningar och indirekt ljus har 

inspirerat utformningen av kyrkorummet. 

 

Från att fokus i Svenska kyrkan, efter 

reformationen, legat på predikan, flyttas 

fokus nu till firandet av mässa med nattvard 

vilket medför en naturlig ommöblering i 

rummet.    

 

Hur man väljer att fira mässa påverkar 

rummets riktning. De moderna kyrkorna 

präglas ofta av principen Circumstantes112 där 

fokus ligger på gemenskapen kring altaret 

(många gånger finns en kombination av 

båda principerna).113 Koret utgör en del av 

kyrkorummet, ofta helt omarkerat men 

ibland blygsamt markerat i väggen bakom 

altaret.  Det traditionella kyrkorummet är 

oftast uppbyggt med riktning mot altaret i 

koret mot öster, mittgången - Via Sacra - 

symboliserar den vägen mot kyrkorummets 

heligaste.  

 

                                              
111 Med fornkyrkan åsyftas den äldsta kristna kyrkan som 
uppstod kring 300 f.Kr. 
112 Bexell, Peter. Kyrkornas mysterium, tid – rum – liv – 
gudstjänst, s.65  
113 Ibid  
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Principen Circumstantes förutsätter ett mer 

flexibelt kyrkorum; flyttbara stolar och 

bänkar ger möjlighet till en tätare samling 

kring altaret med en mer delaktig 

församling. Ibland är stolarna eller 

bänkarna snedställda för att församlingen 

ska kunna se och samspela med både 

prästen och varandra. Återigen tas intryck 

från fornkyrkans rum där rörelse 

möjliggjordes i ett rum med bänkar endast 

utmed väggarna.  

 

Altaret är det centrala för att fira mässan 

oavsett rummets riktning. Det moderna 

kyrkorummets altare är ofta flyttbart och 

utformat som ett enkelt genombrutet 

måltidsbord/nattvardsbord114. Om textilier 

förekommer är de utformade som dukar 

vilka tillåter bordets konstruktion att synas.  

Inte sällan ser man en alternativ 

utformning där altaret är massivt, murat 

och orubbligt. Avsikten var att mässan 

skulle kunna utföras med prästen stående 

bakom altaret, där prästen var vänd mot 

församlingen; versus populum. Kyrkorummet 

präglas också av församlingsmedlemmars 

medverkan i mässan. 

                                              
114 ”mensa domini” refererar till den sista måltiden vid 
herrens bord eller det heliga bordet 

Ljusföringen är ofta raffinerad och medvetet 

använd för att förstärka rummets fokus på 

altaret. Högt placerade fönster syftar till att 

avskärma omvärldens rörelse och ljud för 

att hjälpa församlingen att koncentrera sig 

på mässan. Ett kriterium var att ljuset inte 

behövde vara starkare än att församlingen 

kunde läsa i psalmboken.  

 

Den predikande prästen fick en ny och mer 

jämställd placering i relation till 

församlingen. Predikstolen ersattes eller 

kompletterades med en flyttbar ambo som 

möjliggjorde för präst och församling att 

komma närmare varandra. En strävan inom 

småkyrkorörelsen var att bygga bort den 

envägs-kommunicerande predikokyrkan för 

vilken den upphöjda predikstolen sågs som 

en symbol.  

 

Den konstnärliga utsmyckningen är ofta 

sparsam och inte sällan arkitekturbunden; 

exempelvis motiv glaserade direkt på teglet 

i de murade väggarna, blyspröjsade fönster 

och inskriptioner av kristna symboler och 

bibelord i puts och på murstenar etc. Det 

som påminde om de gamla kyrkorummen, 

överdådig utsmyckning och dyrbara 

inventarier, skalades bort.  

Senare under tidsperioden blir flexibiliteten 

ett sätt att svara mot en önskan att använda 

kyrkorummet mer mångfunktionellt, till 

exempel som en avskild plats för enskild 

andakt utanför ritualens ramar.  
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Kyrkoanläggningens ordnande 

Fortfarande en bra bit in på 1900-talet var 

kyrkorummet utan tvekan församlingens 

centrala rum. Under 1900-talet har fokus 

flyttats till kyrkoanläggningen, vari 

kyrkorummet är ett av många rum – och 

gudstjänsten en av många aktiviteter i 

församlingens samlade verksamhet. Här 

möts Svenska kyrkans och samhällets 

intressen vilket återspeglas i nya lokalbehov, 

en del med äldre motsvarighet och en del 

helt nya.  
 
Idéer som präglat samhället i stort, som 
demokratisering, delaktighet, utbildning, funktion, 
rörelser och trygghet har påverkat de verk-
samheter som påverkat vilka rum anlägg-
ningen behöver rymma. 

 

Den främsta normen för kyrkoanläggning-

ens utformning var ”den sociala kyrko-

typen”115 d.v.s. kyrkorummet kombinerades 

med lokaler för den sociala verksamhet 

som drevs av församlingen vid sidan av 

gudstjänsten. Detta är den främsta, och 

mest iögonfallande, skillnaden mellan de 

äldre kyrkorna och de moderna 

kyrkoanläggningarna. I forskningsprojektet 

                                              
115 Refererar till Olle Nivenius benämning av S:t And-
reas kyrka som byggdes i Malmö 1958 

Förortskyrkan visade man att det var just 

dessa lokaler som användes i störst 

utsträckning, medan ”finrummen”, 

kyrkorum och församlingssal, användes i 

mindre utsträckning.116  

 

Anläggningens storlek påverkades av 

huruvida den uppfördes som församlings-

kyrka eller stadsdelskyrka.  
 

– Kyrkoanläggning: många funktioner i 
samma byggnad. 

– Kyrkorum; intim och sluten 

karaktär. 
– Församlingsdel; öppen och allmän 

institutionell karaktär, vanlig inred-
ningsdetalj är den öppna spisen.  

– Församlingssal med hiss- eller vikvägg 
för storleksanpassning. 

– Invändigt kyrktorg; knyter samman 

anläggningens olika rum och 

aktiviteter. Blev vanligt under 1970- 

och 1980-talen.  
– Administrativa lokaler (ett litet ut-

rymme i stadsdelskyrkan, större i en 
församlingskyrka). 

                                              
116 Öresjö, Eva. Rum för samling - rum för fritid: en analys av 
Svenska kyrkans och Svenska missionsförbundets församlingslo-
kaler ur ett planeringsperspektiv 

– Sakristian i anslutning till kyrko-
rummet men även med ingång från 
den allmänna entrén. Används för 
förberedelser inför förrättningar 
men också som samtalsrum. 

– Lokaler för diakoni, ibland samma 
som sakristian. 

– Rum för konfirmandundervisning, 
syföreningar, sammanträden (idealet 
var ett sammanträdesrum avdelbart 
med vikvägg) och studiecirklar. 

– Lokaler för ungdoms- och barn-
verksamhet.; ofta placerade i källar-
planet med pingis- och hobbyrum. 

– Kök/pentry. 
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Kyrkoanläggningens plats i staden 

Företeelser och idéer som präglat samhället 

i stort, som urbanisering, demokratisering, 

delaktighet, utbildning, funktion, tradition, 

rörelser, trygghet och konsumtion har påverkat 

kyrkoanläggningarnas utformning och 

placering. 

 
Det drivande motivet för etablerandet av 
nya kyrkor inom Svenska kyrkan var över-
tygelsen att en funktionell kyrka skulle fin-
nas där människor fanns, kyrkan skulle 
upplevas som öppen och välkomnande för 
alla. 
 

En orsak till utbyggnaden av 

stadsdelskyrkorna var den accelererande 

urbaniseringen. Nya områden kom till på 

statligt initiativ. De nya områdena låg ofta 

långt från de befintliga kyrkorna. Här fanns 

förutsättningarna för en presumtiv för-

samling och därmed såg Svenska kyrkan ett 

behov av nya kyrkor.  

 

Kyrkoanläggningen fick ofta en strategisk, 

lättåtkomlig placering i anslutning till 

centrumbebyggelsen i de nya områdena, 

som en social och religiös byggsten i det 

moderna samhället. Även lättåtkomlig i 

kommunikationsnätet, på sidan från de 

stora trafikströmmarna med tanke på barn 

och äldre – ofta nära skolan i området. De 

nya centrumbildningarna byggdes upp 

kring en blandning av kommersiell- och 

samhällelig service, kyrkan var inte längre 

det givna centrat. Att kyrkoanläggningen 

ofta sammanbyggdes med framförallt 

bostadshus har sannolikt varit en följd av 

fördelaktiga byggnadskvoter och 

skatteregler.  
 

Idéer som uttrycks i kyrkoanläggningarna: 
– Att bygga en borg. Många av anlägg-

ningarna är murade i tegel, med 
slutna murar och kompakta fasader 
(i synnerhet under 1960- och 1970-
talet). Det arkitektoniska form-
språket signalerar en beständig och 
orubblig borg i samhället vilket var 
en viktig del av kyrkans självbild. I 
en föränderlig värld där människor 
flyttade till staden i sökandet efter 
arbete ville kyrkan inbjuda till både 
gemenskap och trygghet. 

– Kyrkan som landmärke får konkurrens 
av andra höga byggnader och 
”torn”. Kyrkorummet tecknar sig 
dock på något vis redan i anlägg-
ningens exteriör, med en högre tak-
höjd och symboler, om än något 
diskret. Klockstapeln har i flera fall 

tillkommit efter att anläggningen va-
rit färdigställd, på efterfrågan och 
finansierad av församlings-
medlemmar.  

– En öppen och välkomnande kyrko-
anläggning återspeglas ofta även i ar-
kitekturen genom att anläggningarna 
är placerade i marknivå utan svår-
forcerade trappor – både fysiskt och 
mentalt en låg tröskel. Framför an-
läggningen en öppen plats och even-
tuellt även en kringbyggd gård 
skyddad från omgivningen likt en 
klostergård. Senare under perioden 
byggs kyrktorget in och fungerar 
som en allmän yta som knyter sam-
man de olika rummen i anlägg-
ningen (se byggnadsprogram för anlägg-
ningen). 

 

Flera av den moderna kyrkoanläggningens 

rum hade inga tidigare motsvarigheter i 

kyrkan. Däremot kan vi hitta ”rum” i det 

äldre sockencentrat som helt eller delvis 

kan motsvara flera av anläggningens rum. 

Ibland har den äldre socknens rum delats 

upp i flera nya rum.   
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Kulturhistorisk diskussion 

 Hur kom det sig att den tredje största 

kyrkobyggnadsperioden i Sverige skedde 

när samhället i övrigt blev allt mer 

sekulärt?  

 

 Hur såg kyrkobyggandet ut: var byggdes 

kyrkorna, av vem och för vem?  

 

 Varför ändrades kyrkornas utformning så 

påtagligt? 

 

 Hur bidrar de moderna kyrkorna till den 

regionala och nationella berättelsen? 

 

Att formulera svaren på frågorna som 

denna studie cirkulerat omkring, har varit 

en process där svaren har blivit allt mer 

tydliga under projektets gång.  Det är 

framförallt en samverkan mellan yttre och 

inre faktorer som drivit fram den 

utveckling vi påvisat. 

 

Det intensiva kyrkobyggandet under 

perioden måste ses i relation till den 

parallella samhällsutvecklingen. 

Urbanisering och befolkningstillväxt 

förändrade i grunden hur samhället var 

organiserat. Det var inte längre hållbart och 

fungerande att enbart arbeta i socken- och 

församlingskyrkor.  Till detta kom ökad 

demokratisering, successivt större 

religionsfrihet, fler valmöjligheter i och 

med frikyrkorörelsen, större konkurrens 

för Svenska kyrkan – dessa yttre faktorer 

inverkade på den inomkyrkliga 

utvecklingen.  

 

Även inom Svenska kyrkan fanns rörelser 

som förespråkade religionsfrihet och en 

kyrka skild från staten. Den historiska 

tillbakablicken i studien har visat en strävan 

av inomkyrkliga rörelser att frigöra sig från 

det auktoritärt färgade arvet som statskyrka 

i syfte att bli en mer folklig kyrka. 

 

Majoriteten av de kyrkor som byggts under 

perioden 1940-2000 är stadsdelskyrkor, till 

skillnad från församlingskyrkor. 

Kyrkobyggandet skedde alltså framförallt i 

nya områden och centrumbildningar. 

Studien visar att de här kyrkorna inte sällan 

initierades och till en början även 

finansierades av lokala så kallade 

”kapellstiftelser” som arbetade under 

åtskilliga år för att få en stadsdelskyrka till 

stånd. Här expanderade Svenska kyrkan 

med hjälp av frivilligkrafter. Liksom i 

civilsamhället var frivilligkrafterna av stor 

vikt för verksamheten, de gavs större del i 

gudstjänstfirandet och var betydelsefulla för 

församlingarnas allmänna arbete. 

Berättelser finns om stora personliga 

engagemang i allt från insamlingar till att sy 

och hänga upp gardiner i anläggningarna. 

De anonyma konstnärerna och 

kulturskaparna fick ta plats. Från 

församlingarnas egna syföreningar kom en 

mängd kyrkliga textilier – i form av både 

förbrukningsvaror och konstnärligt 

framställda bidrag till kyrkorummen.  

 

Målgruppen var de människor som flyttade 

till de nya områden som växte fram i 

städerna. Det var stora, till synes anonyma 

grupper som man inom kyrkan arbetade 

för att nå fram till. Studien visar även hur 

barn- och fritidsverksamheten växer och vi 

ser hur representanter för Svenska kyrkan 

bland annat besökte industrier för att 

försöka nå arbetarklassen.   

 

De inomkyrkliga rörelsernas nämnda 

strävan att följa med sin tid och i någon mån 

frigöra sig från arvet som statskyrka ledde 

till nya ideal om hur kyrkan skulle arbeta: 

mindre enheter, låga trösklar, ett stort 
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engagemang i sociala aktiviteter utöver de 

traditionella kyrkliga aktiviteterna. Kyrkans 

verksamhet blir mer mångfacetterad för att 

vara angelägen för fler och för att nå fler. Man ser 

tydligt hur de nya kyrkorna blir sociala 

centrum – eller som Olle Nivenius 

benämnde den: den sociala kyrkotypen.117 

Detta fick genomslag i hur kyrkorna kom 

att utformas.  

 

Nya aktiviteter krävde nya rum, nya sätt att 

fira mässa krävde att kyrkorummen 

organiserades på andra sätt. Den 

sammansatta verksamheten ledde till att 

kyrkan blev en anläggning.  

 

Så återstår en fråga från föregående sida: 

hur bidrar de här kyrkoanläggningarna till den 

nationella och regionala berättelsen?  

Vad kan de berätta om det moderna samhällets 

framväxt i regionen?  

Som statskyrka var Svenska kyrkan länge 

den viktigaste kommunikationskanalen 

mellan statsmakten och de enskilda 

medborgarna och således ett viktigt medel i 

uppbyggnaden av nationalstaten. Det 

                                              
117 Nivenius, Olle. Från Himmelsfärdskyrkan i Höganäs till 
Slottstadens S:t Andreas, i Lunds stifts julbok 1960, s 101 
ff.  

skedde i ett strikt hierarkiskt uppbyggt 

samhälle. Under 1900-talet blir Svenska 

kyrkans verksamhet, och dess byggnader, 

en av många pusselbitar i ett allt mer 

heterogent samhälle. I takt med 

sekulariseringen blir kyrkoanläggningen 

inte längre en kyrka mitt i byn – varken 

fysiskt eller mentalt. I det moderna 

samhällscentrat blir man istället en del av 

samhällsservicen. 

 

Kyrkorna ingick i en förväntad 

samhällsservice i likhet med t.ex. 

livsmedelsbutik, bibliotek, systembolag, 

förskola, skola, kvarterspub och 

idrottsanläggning. Svenska kyrkan bidrog, 

som andra ideella och politiska föreningar, 

med ett engagemang i aktuella 

samhällsfrågor som till exempel 

rättvisefrågor, solidaritet med tredje 

världen, anti-apartheid, demokrati- och 

miljöfrågor.  

 

Studien visar också att kyrkoanläggning-

arna var välanvända lokaler för olika sociala 

aktiviteter. Till exempel barn- och 

ungdomsverksamhet.  Lokaler hyrdes även 

ut till andra samfund och organisationer 

vilket hjälpte till att höja nyttjandegraden av 

anläggningarna.  

 

De fysiska spåren; kyrkoanläggningarna, 

kom att få olika arkitektoniska uttryck som 

i mångt och mycket följer den generella 

arkitektoniska utvecklingen. Svenska 

kyrkans generella strävan att sänka 

trösklarna – både fysiskt och mentalt - 

resulterade i att det fysiska uttrycket i 

kyrkoanläggningarna blev allt mer lågmält 

och institutionaliserat, inte tydligt åtskiljbart 

från andra samtida samhällsnyttiga 

byggnader såsom vårdcentraler, skolor, 

förskolor och äldreboenden. I 

anläggningen utmärker sig dock 

kyrkorummet och ofta även en samlingssal 

– både interiört och exteriört - som mer 

påkostade och arkitektoniskt sofistikerade 

än övriga utrymmen. 
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