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This essay is about two different churches destroyed by fire in 1993 and 2004 and the 

reconstructions of their interiors. The purpose of this study is to investigate how decisions 

made by the leaders and parishes of churches Lundby nya kyrka and Ledsjö kyrka have 

affected the interior and art in the churches.  

This study discusses the following questions. What happens after a church is 

destroyed by fire and how does the restoration of the church affect the members and 

residents in regards to their emotions towards the destruction? Who or what determines 

during the process of reconstruction of the church´s aesthetic design and interior? How did 

the idea for the planning and creation of the interior and art look like before the restoration 

began, and what was the final result? Another important question in this study concerns the 

artist´s role in the process.  

The methods in this study contain interviews, visits to churches, investigations of documents 

and letters from the ATA (Antiquarian-topographic archive), as well as articles and 

literature. 

 

Keywords: Culture heritage, authenticity, age-value, memory, identity, church interior and 

art. 
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1. Inledning 

  

1.1. Bakgrund 

Avsikten med denna uppsats är att studera interiörernas gestaltningar och de nya konstverken 

i kyrkorna Lundby nya kyrka i Göteborg och Ledsjö kyrka i Skara stift Götene kommun, efter 

ombyggnader som följd av brand. Lundby nya kyrka ligger i Lundby kyrkby (Hisingen) i 

Göteborg, en plats som betecknas idag som kulturhistoriskt värdefull. Före Lundby nya kyrka 

uppfördes Lundby Gamla kyrka under medeltiden. Efter kriget mellan Sverige och Danmark 

1678 utvecklades Göteborg. Nya områden och byggnader byggdes och befolkningen ökade. 

På grund av folkökningen under 1800-talet i Sverige växte också behovet av större och 

rymligare kyrkor.  Lundby Gamla Kyrka var för liten för den växande befolkningen i 

Göteborg. Därför byggdes en ny kyrka som kallades Lundby nya kyrka av arkitekten Adrian 

Crispin Peterson (1835-1912) som var en av de främsta arkitekterna i Västsverige. Kyrkan 

invigdes 1886. År 1993 totalförstördes Lundby nya kyrka av brand och endast ruiner av 

kyrkans murväggar fanns kvar. Varje byggnad som Peterson byggde har en säregen karaktär 

och gestaltning och att Lundby nya kyrka totalförstördes ansågs som en stor förlust för 

Hisingens kulturhistoriska arv. 

Den andra kyrkan som jag valt att fokusera på i denna studie är Ledsjö kyrka som ligger 

på landsbygden i Ledsjöåsen Lundsbrunn i Skara, Götene kommun. Kyrkan byggdes under 

medeltiden, troligen under 1100-talet och är en av många stenkyrkor i Västergötland som 

byggdes under tidig medeltid. Däremot har en del av Ledsjö kyrkas historia gått förlorad efter 

att kyrkoarkivet i Vättlösa förstördes av brand år 1807.  Kyrkan genomgick ett flertal 

renoveringar, särskilt under 1770-talet. År 2004 drabbades kyrkan av en brand som 

totalförstörde kyrkans interiör. Kyrkans exteriör och väggar klarade sig och med hänsyn till 

att kyrkan klassas som kulturarv fick endast interiör, tak och torn återuppbyggas.  

Utifrån ett historiskt perspektiv på kyrkors interiörer har den estetiska gestaltningen av 

kyrkorummen haft en viktig roll. Kyrkans dominerande position i Sverige sen kristendomens 

första etablering i landet på 800-talet, återspeglas i de bekostade dekorer, konstverk och 

inventarier som finns kvar i många gamla kyrkor idag. Före läsundervisning och publicering 

av biblar på folkspråk undervisades folk om bibliska berättelser via konsten i kyrkan.  

Konsten i kyrkan har alltid haft en undervisande roll för församlingens medlemmar och som 

andlig länk mellan det jordiska och himmelska. 

Mitt intresse för kulturantropologi och kulturarvsstudier är anledningen till att jag valt 

att se på hanteringen av kyrkornas interiör och konst. Gamla kyrkor är inte bara 
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kulturarvsminne utan också en del av människors identitet. När ett kulturarv, som till exempel 

en kyrka, förstörs uppstår upprörda känslor och åsikter kring hur det förstörda arvet ska 

hanteras. Med hänsyn till detta vill jag studera hur återuppbyggnadsprocesserna för dessa två 

utvalda kyrkor har gått till utifrån ett konstvetenskapligt perspektiv.  I studien ställs även 

frågan hur processen som lett fram till den estetiska gestaltningen av kyrkornas interiörer har 

sett ut, och vilka beslutsfattande parter som har påverkat kyrkorummens utseende. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera återuppbyggnadsprocesserna av Lundby nya kyrkas 

och Ledsjö kyrkas interiörer efter brandförstörelse, vidare är avsikten att granska skapandet av 

nya kyrkorummen och diskussionerna om tillblivelsen av interiörernas utseende och 

konstverk. Följande frågeställningar kommer att besvaras. (1) Hur såg planeringen för 

skapandet av ny interiör och kyrklig konst ut innan restaureringen av kyrkorna inleddes? (2) 

Vem eller vilka avgjorde hur kyrkorummens estetiska gestaltning och inredning skulle utföras 

då kyrkorummet återskapades? (3) Hur blev resultaten och hur uppfattades det av kyrkornas 

medlemmar slutet av processen? (4) Hur gick konstnärernas arbete till, och hur har 

kyrkoråden och församlingarna samverkat med konstnärerna under processerna? 

 

1.3. Forskningsöversikt 

Tidigare forskning om kyrkoarkitekturens struktur och betydelse är Axel Rappe bok Domus 

ecclesiae: studier i nutida kyrkoarkitektur (1962). Boken handlar om kyrkorummens 

arkitektoniska konstruktion och inredning och skapar en översikt på vad olika 

kyrkobyggnaders konstruktionsformer har för funktioner och vad det har för betydelse. 

Rappes forskning ger en grundläggande översikt kring kyrkobyggnadens utseende och form i 

förhållande till funktion, vilket är väsentligt för denna studie om Lundby nya kyrka och 

Ledsjö kyrka. 

Kulturhistorikern Henning Repetzky har skrivit en avhandling om Adrian C. Petersons 

kyrkoarkitektur och delar av den blev senare till en bok Västsvenska kyrkor från nygotikens 

storhetstid: göteborgsarkitekten Adrian C. Petersons kyrkoarkitektur, (2008). I boken 

beskriver Repetzkys Petersons arbete med olika nygotiska kyrkor som finns i Sverige. En av 

fallstudierna i denna uppsats handlar om Lundby nya kyrka som Adrian C. Peterson byggde i 

nygotisk stil, därför är hans forskning om Peterson och hans kyrkobyggnader i Göteborg 

viktig för att skapa en översikt om Lundby nya kyrkas bakgrund och betydelse för Lundby. 
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När det gäller tidigare forskning om Lundby nya kyrkas interiör och estetik före 

branden är har Oloph Bexell, professor i kyrkohistoria vid Teologiska fakulteten i Uppsala, 

skrivit avhandlingen Liturgins teologi hos U.L. Ullman (1987). Bexell redogör bland annat för 

Ullmans inflytande på Lundby nya kyrkas interiör när den byggdes under 1884-1886. Bexells 

analys av Ullmans åsikter kring den estetiska aspekten av kyrkorummet belyser vilken 

betydelse konsten kunde ha i kyrkan under 1880-talet.   

När det gäller forskning om Ledsjö kyrka skrev arkeologen Anders Berglund en artikel 

”Ledsjö kyrka återbesökt 2009” som publicerades i Västergötlands fornminnesförenings 

tidskrift” Från borg till julmarknad - slott och herrgårdar i Västergötland (2010).”  Artikeln 

handlar om utgrävningsundersökningen av kyrkans golv efter branden som avslöjar kyrkans 

förhistoria.  Med hjälp av golvschaktning har de skapat en 3-dimensionell ritning för att 

illustrera kyrkans tidigare arkitektoniska utformning. Detta liksom med fynd av artefakter från 

medeltiden har givit inspiration till kyrkans nya interiörs utformning. Berglund skrev också en 

detaljerad rapport om utgrävningen av kyrkans golv ”Ledsjö kyrka under mark, Ett 

mångtydigt fragment – arkeologiskundersökning (2008),” där han gör en detaljerad 

kartläggning av kyrkans medeltida murkonstruktion och lämningar. Berglunds rapport och 

artikel är viktiga för denna studie gällande Ledsjö kyrkas interiör och dess utformning och 

estetik.  

Arkitekterna Kerstin Barup och Mats Edström som fick uppdraget att återuppbygga 

kyrkans interiör har givit ut Återuppbyggnad av Ledsjö kyrka (2010). Boken utgör deras 

redogörelse för återuppbyggnadsprocessen av kyrkans interiör vilket gör den relevant för 

denna studie. Boken av Barup och Edström ger en viktig översikt över hur man har gått 

tillväga med Ledsjö kyrka i jämförelse med Lundby nya kyrka i Göteborg. 

Riksantikvarieämbetet gav ut en rapport ”Kyrkan brinner! Vad händer sen? av Kerstin 

Alexandersson och Anette Karls Fors. Rapporten innehåller en samling av exempel på kyrkor 

i Sverige som drabbats av bränder under de senaste decennierna. Den grundar sig på en 

undersökning om hur församlingar och andra parter har resonerat och agerat efter att kyrkorna 

drabbades av bränder.  Rapporten fungerar också som ett underlag för diskussion i 

församlingarna om deras kyrkor skulle drabbas av bränder.  Däremot behandlar denna rapport 

endast i liten utsträckning om konsten och den estetiska formgivningen av de återuppförda 

kyrkornas interiörer. Inte heller diskuterar man konstnärernas samarbete med kyrkornas 

representanter, vilket jag vill undersöka i denna uppsats. 

I antologin De kyrkliga kulturarven: Aktuell forskning och pedagogisk utveckling (2014) 

diskuteras konstens plats i kyrkorna utifrån konstvetenskapligt perspektiv. Artikeln 



6 
 
”Modernistisk konst i kyrkan - varken konstvetenskapligt forskningsfält eller kyrkligt 

kulturarv” av Linda Fagerström beskriver modernistisk konst i kyrkomiljö och den skepsis 

som finns för modernistisk konst i kyrkan. Fagerström utgår främst ifrån modernistiska 

konstverk som skapades för nyrenoverade och nybyggda kyrkor. Enligt henne betraktas 

modernistisk konst med skepsis av såväl konstkritiker som kyrkan, liksom att modernistisk 

konst i kyrkorummets interiör sällan tas upp inom konsthistoriska studier. Hon påpekar också 

att 1900-talets konsthistoriska översiktslitteratur sällan tar upp konst i kyrkorummets interiör.1 

Modernismen som Fagerström beskriver är en konstriktning vars verk kan skapa samma 

känsla och stämning som ikonkonst eller andra äldre konstverk på sitt sätt. I sin artikel 

skildrar hon konflikten mellan modernistisk konst och kyrkans traditionella syn på konst: 

”Kyrkan var, å sin sida, också ofta avvaktande gentemot många av de nya stilinriktningarna 

med sina traditionsbrott, perspektivförskjutningar och abstraktioner.”2 Enligt Fagerström kan 

religion vara ett hinder för konstens autonomi och för konstnärernas individuella frihet i sitt 

skapande. Hon anser att kyrkan har en syn på modernistisk konst som traditionsbrytande och 

främmande eftersom kyrkokonst alltid har varit ett instrument för undervisning och 

trosbekännelse, särskilt gäller det äldre konst med figurativa och symboliska motiv.  

I nästa artikel i antologin ”När blir samtidskonst i kyrkan konsthistoriskt intressant?” 

beskriver Helen Fuchs konstkritikens och kyrkans svaga engagemang för samtidskonstens 

plats och betydelse i kyrkans miljö. Enligt min uppfattning menar Fuchs att det finns en risk 

att samtidskonst i kyrkan inte kommer värderas lika mycket som äldre konst på grund av att 

intresset för kyrkan har minskat genom åren och därmed kan det bli svårare att klassas som 

kulturarv i framtiden:  

 
”Det finns inte mycket som talar för att den konst som görs i kyrkan nu kommer tillhöra ett 

centralt framtida svensk kulturarv. Det är osäkrare än för äldre tiders konst, med tanke på kyrkans 

förändrade position i samhället.”3  

 

Fuchs skriver i samma artikel att samtidskonsten i kyrkorummet inte lyfts fram lika 

mycket som på andra offentliga platser. Hon betonar också, enligt min uppfattning, att det 

kommer att finnas ett behov av artiklar, forskning och undervisning om samtidskonst i 

                                                             
1 Linda Fagerström, ” Modernistisk konst i kyrkan- varken konstvetenskapligt forskningsfält eller kyrkligt kulturarv”, i: 
Emilie Karlsmo, Henrik Wikmark och Jacob Lindblad, (red.), De kyrkliga kulturarven: Aktuell forskning och pedagogisk 
utveckling (Acta Universitatis Upsaliensis Arcus Sacri nr 1, Uppsala 2014), s. 118 
2 Fagerström (2014), s. 122 
3Helena Fuchs, ”När blir samtidskonst i kyrkan konsthistoriskt intressant?”, Emilie Karlsmo, Henrik Wikmark och Jacob 
Lindblad, (red.), De kyrkliga kulturarven: Aktuell forskning och pedagogisk utveckling (Acta Universitatis Upsaliensis Arcus 
Sacri nr 1, Uppsala 2014), s. 127-128, 131 
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kyrkliga miljöer och lyfter fram frågan om varför vissa konstverk får mer värde än andra. 

Tillsammans med religionsvetaren Peter Heike höll hon en kurs vid högskolan i Halmstad 

2011 med fokus på bildkonsten i det sena 1900-talet. Målet med kursen var enligt Fuchs att 

förmedla parallella uppfattningar om religion, konst och kultur, och att problematisera den 

västerländska synen på ”konst” utifrån en religiös kontext. Fuchs skriver: ”Vi måste visa våra 

studenter att det går att skriva om samtida konst i kyrkan på olika sätt.” 4 Fagerström och 

Fuchs uppmärksammar båda samtidskonst i nyrenoverade och nybyggda kyrkor som enligt 

dem inte har lyfts fram lika mycket som äldre kyrkokonst och artefakter. Enligt min 

uppfattning av Fagerströms och Fuchs artiklar bemöts modernistisk och samtidskonst i kyrkan 

oftast med ointresse både från kyrkan och konstkritiker, vilket kan leda till att dessa verk inte 

bli kända av allmänheten på samma sätt som de skulle ha gjort om de t.ex. hade hängt i ett 

galleri eller på museum. Fagerström och Fuchs visar på ett ointresse för modernistisk-och 

samtidskonst inom kyrkan men beskriver också att många modernistiska och 

samtidskonstnärer fått uppdrag att skapa konst till kyrkor. Uppfattningar om modern konst i 

kyrkan beskrivs väl i deras artiklar, men frågan är om hur konsten kan ha påverkats av denna 

inställning till modernistisk-och samtidskonst i kyrkans offentliga rum. Varken Fagerström 

eller Fuchs frågar sig heller hur samarbetet mellan kyrkan och konstnärerna kunde ha sett ut, 

eller om konstnärerna fått bestämma själva hur konsten ska ta plats i kyrkorummet. 

Statens konstråd gav ut boken Offentlig konst- ett kulturarv: Tillsyn och förvaltning av 

byggnadsanknuten konst, skriven av Karin Hermerén och Henrik Orrje. I en av fallstudierna 

om konst i begravningskapell i Sverige skildrar Hermerén och Orrje konstnären Sven X-et 

Erikssons fresk i Heliga korsets kapell i Skogskyrkogården i Stockholm. Enligt Hermerén och 

Orrje byggdes många begravningskapell vid början av 1900-talet och många kända konstnärer 

fick uppdrag att skapa konst och utsmycka kyrkorummen.5 En konsttävling för Heliga korsets 

kapell utlystes 1937 och önskemålet var att besökarna skulle uppleva rymd och ljus i rummet, 

dock fick konstnärerna också ha fria händer och komma med förslag. Temat för motivet var 

uppståndelsen, men konstnärerna fick bestämma själva hur motivet skulle se ut. Konstnären 

Sven X-et Eriksson vann med sitt förslag Liv, död, liv som enligt Hermerén och Orrje inte 

uppfattades som traditionsenlig kyrkokonst.6 Kritik mot förslaget uppstod, dock beskrivs detta 

inte så mycket mer, inte heller vad konstnären hade för perspektiv på kritiken eller hur 

kritiken såg ut efter att verket blev färdigt.  

                                                             
4 Fuchs, 2014, s. 133 
5 Karin Hermerén och Henrik, Orrje, Offentlig konst- ett kulturarv: Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst, 
(Statens konstråd 2014), s. 48, 50-51 
6 Hermerén och Orrje, 2014, s. 50-51 
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1.4. Val av fallstudier och metod, teori och disposition 

Min undersökning kan beskrivas som en empirisk flerfallstudie (multuply case study) där jag 

använder ett induktivt och abduktivt arbetssätt vilket innebär att jag först analyserar insamling 

av material i syfte att generalisera fram slutsatser. I denna uppsats används metoder som 

fallstudiemetodologi, intervjuer och analys av material. Centrala teoretiska perspektiv i mitt 

arbete gäller kopplingen mellan identitet och kulturarv och hur minne och uppfattningar om 

autenticitet kommer till uttryck i de diskussioner och processer som gäller återskapandet av 

kyrkorna. Angående uppsatsens disposition är studien empiriskt grundad och kronologiskt 

strukturerad. En kort beskrivning av uppsatsens disposition ges i slutet av detta avsnitt. 

 

1.4.1 Val av fallstudier och metod 

I detta uppsatsarbete fokuserar jag på två fallstudier. Lundby nya kyrka i Göteborg vars 

tidigare kyrkobyggnad före branden, var ritad av Adrian C. Peterson och invigdes år 1886. 

Lundby nya kyrka brann 1993 och ingenting fanns kvar utom sönderbrända murar. Den andra 

är Ledsjö kyrka i Götene kommun som har funnits sedan 1100-talet och invigdes 2009 med 

ny inre byggnadsstruktur efter en brand som totalförstörde kyrkans interiör. Skälen till att jag 

valt Lundby nya kyrka och Ledsjö kyrka är: (1)  kyrkorna uppfördes på olika platser i 

Västsverige. (2) Kyrkorna drabbades av bränder mellan 1990- och i början av 2000-talet och 

har genomgått olika återuppbyggnadsprocesser. Anledningen till att jag valt att studera kyrkor 

som drabbats av bränder under 1990-och i början av 2000-talet är att bränderna skedde ganska 

nyligen. Jag vill se hur byggnadsprocesserna av kyrkornas interiörer gått till under 1990-och 

2000-talet och intervjua de personer i församlingarna som var med när kyrkorna drabbades av 

bränder och varit delaktiga i byggnadsprocesserna. Lundby nya kyrka byggdes betydligt 

senare jämfört med Ledsjö kyrka vars murkonstruktion är från medeltiden. Lundby nya kyrka 

uppfördes på Hisingen i centrala Göteborg som under 1800-talet var ett växande 

industriområde. Ledsjö kyrka ligger avskilt på landsbygden från närmaste stad i Skara, och är 

avsevärt mindre än Lundby nya kyrka. (3) Ett tredje skäl till att jag valt dessa kyrkor är att 

skadorna efter bränderna såg olika ut. Båda kyrkorna skadades svårt, däremot har skadorna 

resulterat till olika förutsättningar för hur man har återuppbyggt och renoverat med hänsyn till 

de lagverk och beslut som fattats. Detta har också påverkat utformningen av kyrkornas 

interiör. Lundby nya kyrka drabbades så hårt av branden att dess kvarstående murar togs bort 

vilket orsakade kritik och dispyt från församlingsmedlemmar och icke-medlemmar. Efter 

branden och rivning av kvarstående murar återuppbyggdes Lundby nya kyrka i modernare 
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arkitektur anpassad till det växande bostadsområde där den ligger. Ledsjö kyrkas interiör 

skadades mest av branden, dock skadade det inte kyrkans stenmurkonstruktion och man 

använde sig av stenmurarna till att bygga om och modernisera kyrkans interiör. Det var viktigt 

att bevara det som fanns kvar från medeltiden efter branden eftersom kyrkan är 

kulturarvshistoriskt värdefull. 

Intervjuer och analysmetod används också i båda fallstudierna. Närläsning och 

analysering av artiklar från Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA) är i 

syfte att förstå vad som hände efter bränderna och hur återuppbyggnadsprocesserna av 

kyrkorna och dess interiörer gått till. Hemsidor gällande kyrkornas interiörer och 

verksamheter kommer också att användas i denna studie, framförallt Riksantikvarieämbetets 

digitala bebyggelseregister, anställda arkitekters och församlingarnas hemsidor. Studiebesök 

hos kyrkorna kommer vara en viktig del av min fallstudiestrategi i syfte att kunna hålla 

intervjuer med kyrkoråden och församlingsmedlemmar och få större perspektiv interiörernas 

utseende och formgivning. Intervjuer med kyrkoråden och församlingsmedlemmar är i syfte 

att få deras personliga uppfattningar och synpunkter gällande återuppbyggnadsprocesserna av 

kyrkorummen och deras estetiska formgivning och utseende. Intervjufrågor till kyrkornas 

kyrkoråd och församlingsmedlemmar berör planeringarna av återuppbyggnadsprocesserna av 

kyrkorna och vad de hade för synpunkter och åsikter på skapandet av kyrkornas nya interiörer 

och konstverk. Intervju, telefonintervju och mailkonversation med de anlitande konstnärer 

som skapade konstverk till kyrkorna berör deras arbeten med konstverken i avsikt att få 

bredare perspektiv på formgivningen av kyrkornas interiörer och hur konstverken i kyrkorna 

har skapats. Intervjufrågorna redovisas i bilaga.   

 

1. 4.2. Teoretiska perspektiv och centrala begrepp 

Forskning om kulturarv och dess innebörd för människan finns inom olika discipliner. 

Begreppet kulturarv berör materiella och immateriella aspekter som överförs från generation 

till generation. Utifrån en materiell aspekt omfattar det föremålssamlingar, arkivsamlingar, 

kulturmiljöer och landskap, lämningar och konstnärliga verk, medan det immateriella 

kulturarvet berör språk och traditioner. Kulturarv är spår av det förflutna som finns överallt i 

vår omgivning där människan har påverkat miljön fysiskt, vilket kan gälla alltifrån enskilda 

föremål till stora platser.  

Professorn inom kulturgeografi Brian Graham och författaren Peter Howard gav ut 

boken Heritage and Identity (2008) som handlar om relationen och sammankopplingen 

mellan begreppen identitet och kulturarv. Enligt Graham och Howard definieras identitet och 
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kulturarv på olika sätt med hänsyn till ekonomiska, sociala och politiska omständigheter.7 

Uppfattningar om kulturarv förändras med tiden utifrån kulturella och eller ekonomiska 

grunder. Kulturarv är något som inte existerar av sig själv, utan det tillkommer i en process 

som vi människor använder och hänvisar till utifrån tidigare erfarenheter. Identitet och 

maktstrukturer påverkar ofrånkomligt denna process. 

Det finns olika förklaringar kring kulturarvets innebörd och syfte. Till exempel anser 

professor Brian Graham, Gregory J. Ashworth (professorn inom kulturförvaltning och 

kulturturism) och John E. Tunbridge (professor inom geografi) att kulturarv är en kunskap och 

en kulturell produkt och politisk källa.8 Med andra ord kan kulturarv beskrivas som ett 

kollektivt minne skapad av ett samhälle för kommande generationer. 

Utifrån tidigare studier om kulturarv och dess betydelse för människan och samhälle, 

har fokusen främst berört konflikter mellan olika grupper med hänsyn till identitet och 

hantering av förstört kulturarv. Forskare har belyst flera olika teorier och begrepp kring 

kulturarvets innebörd för människan i olika kulturer. Några av de begrepp som har lyfts fram i 

olika kulturarvsstudier är memory (minne) autenticitet, identitet, materiellt och immateriellt.  

Inga-Lill Aronsson har skrivit flera olika arbeten om kulturarv, dess problematik och 

innebörden för olika kulturella system i samhällen.9 Kulturarv är en del av samtiden. Utifrån 

en individuell och kollektiv aspekt är kulturarv och dess autenticitet viktigt att bevara för 

mänskligheten. Dock riskerar det att hamna i glömska och förstöras. Aronssons beskrivning 

av begrepp som minne och autenticitet är ett grundläggande fokus för denna studie om 

hantering och beslut kring återuppbyggandet av Lundby nya kyrka och Ledsjö kyrka, särskilt 

när det gäller kyrkornas interiörer och dess konstverk. I sin artikel ”Heritage: A Conceptual 

Paper Toward a Theory of Cultural Heritage in Humanitarian Action” diskuterar hon bland 

annat begreppet minne som är en betydelsefull byggnadssten i forskningen om kulturarv. När 

ett kulturarvsklassat objekt eller område förstörs eller hotas växer känslan av tillhörighet, 

identitet och minne starkare. Ett kulturarvsminne kan förstärkas och få en starkare betydelse 

när det fysiska objektet drabbats av förändring, till exempel förstöring av minnesmonument, 

minnesplatser kulturarvsklassade byggnader och artefakter.  

Professorn inom kulturvetenskap Cornelius Holtorf diskuterar värdet av ett objekt i sin 

bok From Stonehenge to Las Vegas (2004). Han lyfter fram frågan om ett återskapat ting, 

artefakt, plats eller byggnad kan få tillbaka sin autenticitet och om det finns något som skiljer 

                                                             
7 Brian Graham och Peter Howard, (red.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity (Ashgate 2008), s. 1 
8 Inga-Lill Aronsson, Heritage, A Conceptual Paper Toward a Theory of Cultural Heritage in Humanitarian (Uppsala: 
DIVA Uppsala universitet, 2009), s. 6 
9 Inga-Lill Aronsson, filosofie doktor i kulturantropologi, Uppsala universitet. Universitetslektor i musei-och 
kulturarvsstudier.  
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det originella från kopior. Begreppet autenticitet kan ha olika betydelser inom olika kulturella 

kontexter. Upplevelsen kring autenticitet beskrivs oftast som ett värde av ett originellt ting, 

inte på kvalitén av tinget, utan mer som ett minne och känsla som länkar tillbaka till något 

värdefullt. Holtorf nämner arkeologen inom grekiska och romerska antiken Joachim 

Winckelmanns (1717-1768) syn på hantering av kulturarv. Enligt Winckelmann skall 

kvarstående ting av antika föremål konserveras och bevaras istället för att restaureras, så att 

den moderna restaureringstekniken inte förstör och tar för mycket plats och hotar föremålets 

äkthet.10 Vidare nämner Holtorf också konsthistorikern Alois Riegls (1858-1905) beskrivning 

av äkthet där det historiska värdet hos antika konstföremål och monument endast kan värderas 

utifrån deras ålder, så kallad ”age – value.”11  Enligt Riegl får föremålet sin äkthet genom 

naturligt åldrande och förändring, det vill säga förfall och desintegration. 

Angående den modernistiska konstens plats i kyrkan publicerade den teologiska 

tidskriften The Furrow en kontroversiell artikel av John R. M. Nolan ”Modern Church 

Architecture: The element of the problem” (1957) där han argumenterar för att modern konst 

inte hör hemma i kyrkors interiörer. Nolans syn på konstens betydelse i kyrkan är ett exempel 

på vad likasinnade för 60 år sedan ansåg att konsten hade för uppgift i kyrkan. Enligt Nolans 

mening skapar modern konst problem såväl för kristna konstnärer som för kyrkans 

auktoriteter.12  Kyrkornas interiör ska förse kristna besökare med en atmosfär av dignitet och 

skönhet. Nolan menar också, enligt min tolkning, att kristna konstnärer som skapar konst för 

kyrkor har i syfte att den dels ska fungerar som ett stöd för kontakten mellan jordeliv och det 

gudomliga via andakter, och dels att det ska förhöja kyrkans inre gestaltning med kraft, 

skönhet och dignitet. Nolan beskriver problemen med modernistisk konst i kyrkor utifrån tre 

olika perspektiv. Det första gäller funktionen där han syftar på att arkitektur byggs för ett 

specifikt syfte. Till exempel sjukhus har ett särskilt syfte, liksom industribyggnader. Samma 

sak gäller kyrkor och deras arkitektur som är byggd för att vara en länk mellan människor och 

Gud. Det andra perspektivet är det estetiska där han beskriver att kyrkor ska vara vackra och 

estetiskt värdefulla. 13 Tredje är att kyrklig konst skall skapas för kyrkor och församlingar av 

kristna konstnärer.  ”It is produced (through the artist) by Christian society, […]. If it is to be 

truly Christian it must express the spirit of this society.”14 Konsten, enligt Nolan, är till för att 

                                                             
10 Holtorf, 2004, s. 113 
11 Holtorf, 2004, s. 113 
12 The Furrow, John R. M. Nolan, “Modern Church Architecture: The Elements of the Problem” (The Furrow, vol 8, No, jun 
1957), s. 388 
13 The Furrow, Nolan, 1957, s. 389 
14 The Furrow, Nolan, 1957, s. 389 
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främja kyrkan och dess medlemmar. Därmed menar han, som jag förstått det, att modernistisk 

konst som kan vara abstrakt eller deformerande inte fungerar i kyrkors interiörer. 

Med hänsyn till de begrepp som beskrivs ovan, hur det kan samspela med förstört 

kulturarv och Nolans idéer om modern konst i kyrkor vill jag undersöka och analysera hur 

kyrkornas nya interiörer och konstverk har skapats och formgivits. 

 

1 .4.3. Disposition  

Uppsatsen börjar med en inledning där jag beskriver bakgrund och syftet med denna studie, 

samt vilka metoder och teoretiska perspektiv som kommer att användas. Kapitlen Lundby nya 

kyrka i Göteborg och Ledsjö kyrka i Götene är kronologiskt strukturerade. I båda kapitlen 

börjar jag med (1) inledande historisk bakgrund. Därefter (2) diskuterar jag följderna av 

bränderna med fokus på återuppbyggnadsprocesserna. Undersökning och analys av 

arkivsamlingar samt intervjuer med kyrkoråden och församlingsmedlemmar presenteras, 

därefter kommer ett avsnitt (3) med fokus på återskapandet av kyrkornas interiörer och dess 

nya konstverk. (4) I slutet av båda kapitlen behandlas konstnärernas arbeten med olika 

konstverk till kyrkorna och deras samarbete med kyrkoråden och hur resultaten uppfattades av 

beställarna. Avslutningsvis (5) diskuterar jag metod, material och teoretiska perspektiv, 

jämför de båda kyrkornas återuppbyggnad och drar slutsatser. 

 

 

2. Kyrka 1: Lundby nya kyrka, Göteborg 
2.1.  Fallstudie 1: Lundby nya kyrka, Göteborg  

I detta kapitel inleds först en kort historisk bakgrund om bygget av Lundby nya kyrka under 

1884-1886 och kort om kyrkans skapare Adrian Crispin Petersons biografi och karriär inom 

arkitektur. Syftet med en kort introduktion om Peterson är för att han var en av Göteborgs 

främsta arkitekter och för att skapa en bild över hur kyrkan såg ut före branden. Därefter 

diskuterar jag följderna efter branden som inträffade år 1993 och hur arbetet kring 

återuppbyggandet av kyrkan såg ut. Begreppen minne och identitet kommer också att 

diskuteras. Den estetiska aspekten av den nya kyrkans interiör och samarbetet mellan 

kyrkoråd, församling, arkitekter och konstnärer kommer att undersökas och diskuteras mer i 

slutet av kapitlet. 
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2.2. Historisk bakgrund till beslutet om en ny kyrka  

Lundby nya kyrka byggdes efter behovet av en större kyrka eftersom Lundby Kyrka (som 

idag heter Lundby gamla kyrka) från medeltiden blev för liten för den växande befolkningen 

under 1800-talet. Under industrialismens utveckling i Sverige växte städerna och Sveriges 

befolkning. Med en växande befolkning i Göteborg hade Lundby kyrka, liksom många andra 

kyrkor i Sverige, blivit för liten. Med hänsyn till växande stad och folkmängd under sent 

1800-tal byggdes Lundby nya kyrka i modern nygotiskstil av arkitekten Adrian Crispin 

Peterson. 

Gotikens form och uttryck inom den arkitektoniska aspekten kan symbolisera strävan att 

uppnå den högsta, gudomliga och himmelska världen. Under romantiken vid mitten av 1700-

talet i Europa växte intresset för medeltiden, speciellt för den gotiska stilen.15 Enligt 

författaren Henning Repetzky, som skrev boken Västsvenska kyrkor från nygotikens 

storhetstid: göteborgsarkitekten Adrian C. Petersons kyrkoarkitektur (2008), inspirerade 

många svenska arkitekter av nygotiken från Tyskland och Danmark.16 Adrian C. Peterson var 

en av flera svenska arkitekter som inspirerade sig av den nygotiska stilen. 

 

2.3. Arkitekten Adrian Crispin Petersons biografi och karriär 

Adrian C. Peterson (1835 – 1912) föddes i Värmland och blev en av de främsta arkitekterna i 

Västsverige och som gjorde ett stort antal ritningar till byggnader, främst kyrkobyggnader. 

Hans byggnader finns framför allt i Göteborg, men även i andra delar av Västsverige. Hans 

första lärare var Adolf Wilhem Edelsvärd (1824-1919) som han senare arbetade för, vilket har 

varit betydelsefullt för Petersons utveckling inom kyrkoarkitekturen. Därefter flyttade 

Peterson till Stockholm och studerade mellan 1861 -66 i arkitektur vid Kungliga Akademin 

för de fria konsterna, där han fick stöd av Fredrik Wilhelm Scholander. Tack vare Scholander 

blev Peterson anställd vid Överintendentsämbetet som extra ordinarie arkitekt. Peterson fick 

ta emot deras synpunkter på hans ritningar, vilket också påverkade hans idéer och 

stiluppfattning.  Peterson var också verksam i Uppsala 1866-1872 då behovet av bostäder och 

arbetsplatser ökade med industrialiseringen.17 Under sin mest aktiva period i sin karriär var 

han främst verksam i Västsverige under 1880-talet. Han skapade också bostadshus, hyreshus 

och offentliga byggnader. De material som han använde var av sten som grå-eller vitputsades, 

                                                             
15 Henning Repetzky, Västsvenska kyrkor från nygotikens storhetstid: göteborgsarkitekten Adrian C. Petersons 
kyrkoarkitektur (Ingrid Sjöström; översättning från tyska: CAL-förlaget, Varberg, 2008), s. 11 
16 Uppgifter om Adrian Crispin Petersons biografi och karriär är hämtade ur Henning Repetzky, Västsvenska kyrkor från 
nygotikens storhetstid: göteborgsarkitekten Adrian C. Petersons kyrkoarkitektur (Ingrid Sjöström; översättning från tyska: 
CAL-förlaget, Varberg, 2008), s. 14- 28-29,56,52,70, 112 -13, 114, 117, 120-21. 
17 Christopher Vainesworth, Med nit och skicklighet- Adrian Crispin Peterson och hans yrkesverksamhet i Uppsala 1866-
1872 (Masteruppsats, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Vt-2014), s. 21 
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rött eller gult tegel och i några fall använde han sig av granit. Dock hade vissa församlingar 

inte råd med kostnadskrävande material och ville bygga sina kyrkor så billigt som möjligt. 

Peterson var då tvungen att göra sina ritningar enkla ifall förändringar skulle ske vid 

diskussioner kring material.  

Förutom Lundby nya kyrka har Peterson byggt andra kyrkor som tillexempel Sankt 

Pauli kyrka i Göteborg och Lysekils nya kyrka i Bohuslän. Sankt Pauli kyrka byggdes mellan 

1880-1882 i nyromansk stil.18 Kyrkan byggdes med långhus och torn i tegel, sockeln i granit 

och putsade väggar. Kyrkan var byggd i trätakskonstruktion och träpanel vilket ersattes senare 

med putsat tunnvalv. Kyrkans torn är byggd i rundbågsstil, dock har tornets översta parti drag 

av nygotisk stil. Sankt Pauli kyrkas arkitektur i tegel och med sitt torn med drag av nygotisk 

stil påminner om Lundby nya kyrka. En annan kyrka som var ett av Petersons största 

byggprojekt är Lysekils nya kyrka som invigdes 1901.19 Kyrkan är en korskyrka byggd i 

granit i nygotisk stil och har en tornspira. Långhusets tak har spetsbågar, höga smala 

rosettfönster och kyrkans exteriör är byggd med kraftiga strävpelare. Interiören är vackert 

dekorerad med målade dekorationer på takvalven.  

Peterson var mycket beundrad för sin verksamhet och skicklighet och flera av hans 

medarbetare och uppdragsgivare uttryckte sig positivt om hans bidrag till Göteborgs 

stadsidentitet med sin arkitektur. Bland annat skrev vattenbyggnadsinspektören Johan Gustaf 

Richert om Petersons vattentorn: ”Den monumentala skönhet, som arkitekten lyckats gifva åt 

detta Göteborg Belvedere, […]20 En ytterligare belåten kommentar av Richert angående 

Petersons projekt för Göteborgs vattenverk löd: ”Adrian Crispin Petersons konstnärliga hand 

skapade den smakfulla tornbyggnad, som nu kröner reservoiren, […]. ”21 Uddo Lechard 

Ullman som var pastor i Lundby församling från 1872, och senare biskop, uttryckte sin 

uppskattning för Petersons arbete. Han var mycket intresserad av att driva igång nybygget av 

Lundby nya kyrka trots motreaktioner från församlingen. År 1884 sattes arbetet igång och 

Ullman blev också delaktig i arbetet med kyrkans interiör. Han var mycket nöjd med 

Petersons ritningar av Lundby nya kyrka vilket uttrycktes i ett brev till stadsfullmäktig i 

Göteborg: 
”De af Adrian Peterson upp gjorda ritningar […] i smakfull götisk stil […], nämligen den 

blifvande kyrkan med dess sällsynt sköna tornspira och dess äfven i öfrigt ädla och stilfulla 

byggnadskarakter just på den plats, som vi tänkt oss, nära höjden av Sannegårdens område, skulle 

                                                             
18 Repetsky, 2008, s. 131-135 
19 Repetzky, 2008, s. 173-177 
20 Repetzky, 2008, s. 56  
21 Repetzky, 2008, s. 52 
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komma blifva vidt omkring synlig och ej litet bidraga till att värdigt smycka det f.n. ganska osköna 

inloppet till Göteborgs hamn.” 22  

 

2.4. Byggnadsprocess av Lundby nya kyrka, Göteborg (1884-1886) 
Förslag från Peterson och andra arkitekter granskades år 1878 och överintendentsämbetet 

beslutade tillslut att anta hans förslag. Vid granskningen av Petersons ritningar hade Fredrich 

Wilhelm Scholander från Överintendentsämbetet synpunkter kring Petersons idé om kyrkans 

interiör. I Petersons förslag skulle kyrkan vara tillräckligt stor för 1000 besökare och att 

slutkostnaden för hela kyrkan bli 95000 kr.23 Enligt Petersons förslag skulle kyrkans 

takkonstruktion byggas i trä och enbart korets tak skulle byggas i tegelvalvskonstruktion. 

Däremot hävdade Scholander att om valvkonstruktionen byggdes i trä skulle det passa bättre 

med resten av kyrkans tak utifrån en estetisk synvinkel, och att det skulle bli mindre kostsamt. 

Förslaget förändrades utefter Scholanders synpunkt och förslaget stadfästes efter konungens 

godkännande år 1879. Arbetet med projektering av kyrkan påbörjades år 1884. Byggfirman 

Nils Andersson Co., fick uppdraget att bygga kyrkan och några ändringar gjordes kring 

material som Peterson hade bestämt. 

Kyrkan stod färdig för invigning år 1885 med en kyrkoarkitektur i modern nygotisk stil. 

Kyrkans byggnad var 47 meter lång, långhuset cirka 19 meter bred, och tornet cirka 49 hög. 

Enligt Petersons ritningar var kyrkan byggd med långhus med sidoskepp, tvärskepp, kor och 

absid. 

 

                                                             
22 Repetzky, 2008, s. 113 
23 Uppgifter om Lundby nya kyrkas byggnadsprocess (1884-1886) är hämtade ur Henning Repetzky, Västsvenska kyrkor från 
nygotikens storhetstid: göteborgsarkitekten Adrian C. Petersons kyrkoarkitektur (Ingrid Sjöström; översättning från tyska: 
CAL-förlaget, Varberg, 2008), s. 112-114-117, 120-121 
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Bild 1. Lundby nya kyrka, Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder, (Fotograf och datum 
okänt). 

 

          
Bild 2 och 3. Planlösning av Lundby nya kyrka. Hämtade ur Repetsky, 2008.  
 

Kyrkan byggdes med ett treskeppigt långhus i basilikaform, dock var kyrkans 

klerestorium inte byggt traditionellt med fönster högt upp under taket. Kyrkans sidoskepp och 

sidoläktarna förseddes med fönster i syfte att få in mer ljus i kyrkorummet. Golvet och korets 

valv var byggt av trä. Korets valv var målade och putsade och nedanför valvet placerades 

ribbor i gjutjärn.24  Firman Heinersdofs & Co i Berlin skapade korfönstret.  Orgelfasaden 

ritades av Peterson och altaret byggdes av Mäyersche Hofkunstanstalt i München. Kolonnerna 

var byggda i korintisk stil som håller upp takets valvkonstruktioner. Rosettfönstren i 

tvärskeppet var höga, smala och enkelt designade, liksom resten av alla fönstren i kyrkan.  

                                                             
24 Repetzky, 2008, s. 118 
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Bild 4,5,6 och 7. Fotografier av Lundby nya kyrka före branden, Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder, 
(okänt datum). 
 

En stor del av kyrkans interiör var uppbyggd av trä, resten var byggt i vitputsat tegel. 

Ljuskronor hängde i mitten av långhuset och vid koret. Predikstolen var också byggd i trä och 

smälter in i kyrkans interiör. Utifrån estetiskt perspektiv utrycker kyrkans interiör strävan till 

det himmelska och gudomliga. Taket och sidoläktarna, tillsammans med det vitputsade teglet 

och inventarierna, var byggda och placerade i en symmetrisk struktur vilket skapade känslan 
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av ordning och harmoni i kyrkorummet. Enligt Ullmans synpunkt skulle kyrkans interiör 

”tydliggöra en kyrkas kristliga karaktär och symbolisera uppåtsträvande mot himlen.”25 

Kyrkans exteriör var byggd i rött tegel och dess tak av skiffer vilket gav kyrkans yttre en 

vacker färgkontrast.  

Kyrkan stod klar år 1886 och interiören i kyrkan blev mycket uppskattad. Dock har 

kyrkans interiör genomgått ett flertal renoveringar efter invigningen. Den största renoveringen 

skedde år 1952 då träkonstruktionen och sidoläktarna renoverades. Taket sänktes vilket gjorde 

att kyrkan förlorade sin basilikakonstruktion och i stället blev mer som en hallkyrka. 

 

2.5. Uddo Lechard Ullmans påverkan av kyrkorummets estetiska gestaltning och konst  

Uddo L. Ullman, som var pastor då Adrian C. Peterson byggde Lundby nya kyrka, 

samarbetade med Peterson kring formgivningen av Lundby nya kyrkas interiör.  Syftet med 

att belysa Ullmans syn på den konstnärliga formgivningen i kyrkans interiör är för att visa vad 

konsten hade för syfte och betydelse i kyrkorummet under slutet av 1800-talet. Oloph Bexell 

var professor inom kyrkohistoria vid Uppsala universitet och skrev avhandlingen Liturgins 

teologi hos U. L Ullman (1988). Där beskriver Bexell bland annat Ullmans skildring av 

begreppet högtidlighet när det gäller kyrkans byggnadskonstruktion och dess estetiska 

formgivning. Bexell hänvisar bland annat till Ullmans doktorsavhandling från 1863 ”Försök 

till en genetisk framställning af den götiska byggnadskonstens karakter” som handlar om den 

götiska byggnadskonstens karaktär inom arkitektur-och konstfilosofiska program. 26 Ullman 

beskriver begreppet högtidlighet i likhet med ordet sanning. Enligt honom är liturgins lära 

helig och dess sanning ska inte bara lyftas fram genom utövning av lärande och ceremonier, 

utan också gestaltas i kyrkans interiör och exteriör. Kyrkans arkitektur och interiör skulle 

enligt Ullman gestalta liturgins högtidlighet.  

Bexell skildrar också Ullmans beskrivning av det som kan påverka liturgins heliga och 

högtidliga principer negativt. (1) Lösgörande från sanningsprincipen, och (2) att liturgins 

intellektuella sida förkastas och blir mer profan. Ullman menade att om kyrkan inte byggs 

utifrån liturgins principer riskerar kyrkan att tappa sitt syfte och störa liturgins heliga 

sanningsprinciper. Hur liturgins principer gestaltades i kyrkans interiör spelade i övrigt ingen 

större roll, viktigast var att det gestaltades korrekt och att det uppfyller syftet med att försona 

människan med Gud.  

                                                             
25 Repetzky, 2008, s. 117 
26 Uppgifter om Ullmans påverkan av kyrkorummets estetiska gestaltning och konst är hämtad ur Oloph Bexell, Liturgins 
Teologi Hos U.L Ullman: Bibliotheca Theologiae Practicae, kyrkovetenskapliga studier 42. Utgivare: Lars Eckerdal och Jan 
Arvid Hellström (Diss. Uppsala 1988), s. 52, 159, 316-17, 319, 326-27, 334-35, 339-40, 359. 
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Bexell nämner Bernard Elis Malmström som var professor inom estetik vid Uppsala 

universitet och skrev sin doktorsavhandling år 1842 där han resonerade över konsten som ett 

idealistiskt synsätt på försoning och harmoni mellan det andliga och jordiska.27 Ullman hade 

liknande tankegångar. Efter ett besök vid den nygotiska domkyrkan i Köln år 1860 beskrev 

han kyrkan som människans vandring genom livet mot evigheten. Enligt min uppfattning av 

hans beskrivning, jämförde han kyrkorummet som en skog av gotiska kolonner, spiror och 

valv med dekorationer där människan försonas med Gud. Bexell nämner också August 

Wilhelm Schlegels liknande beskrivning om den gotiska Gudule-katedralen i Bryssel vars 

korintiska kolonner som sträcker sig upp mot taket, likt en skogsallé längst hela mittskeppet 

som visar vägen för människan till Gud. 

Konsten i kyrkan skulle återspegla liturgins högtidlighet. Enligt Ullman var det viktigt 

att konsten och den estetiska aspekten i kyrkans interiör skulle passa in i de sakrala liturgiska 

ramarna och tjäna deras heliga principer. ”Det sköna, som konsten frambringar, har ock här 

sin berättigade plats, men endast såwida det underordnades och tjenar det heliga.”28 Det var 

viktigt att konsten väcker beundran och respekt för kyrkan. Kyrkorummet skulle vara en plats 

där besökarna känner harmoni och ordning dygnet runt, även om det inte pågick ceremoniella 

aktiviteter i kyrkan. I boken skriver Bexell om Ullmans synsätt på kyrkokonsten: 

”Kyrkokonsten skulle fostra församlingen till att uttrycka sin fromhet i kyrkans gudstjänst.”29 

Konst som hade i huvudsak att försköna kyrkorummet och göra det bekvämt för åskådarnas 

blickar skulle också ha en pedagogisk funktion. Konstens skönhet och liturgiska mening 

skulle väcka människors intresse och motivation för teologisk lära. Andakter och övriga 

kyrkliga verksamheter krävde ”kongeniala uttrycksformer.”30 Med andra ord att konsten i 

kyrkan ska vara själsbefryndad och stämma överens med teologisk lära.  

 

2.6. Branden 1993 

Lundby nya kyrka drabbades av brand 1993 och endast sönderbrända murväggar fanns kvar. I 

en intervju med dåvarande distriktschef för Lundby församling Ing-Marie Gustavsson, f.d. 

byggprojektledaren Karl-Erik Rinman och övriga församlingsmedlemmar, berättade 

Gustavsson att branden var anlagd av en eldfackla som kastades in i kyrkans entré av några 

ungdomar, antagligen av satanistiska skäl.31 I en rapport från Riksantikvarieämbetet Kyrkan 

                                                             
27 Bexell, 1988, s. 324-325 
28 Repetzky, 2008, s. 116 
29 Bexell, 1988, s. 21 
30 Bexell, 1988, s. 21 
31 Uppgifter om Lundbys nya kyrkas brand och dess följder härör från intervjun med f.d. distriktschef för Lundby församling 
Ing-Marie Gustavsson, f.d. byggprojektledare Karl-Erik Rinman och övriga församlingsmedlemmar, Göteborg (14/03/28, kl. 
11-15) 
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brinner, vad händer sen? av Kerstin Alexandersson och Anette Karls Fors beskriver de kort 

kring händelsen med kyrkan.  Elden spred sig från entrén mot tornet och spred sig vidare 

genom takets krypvind.32  

Vid intervjun berättade Rinman, som var fastighetschef och byggprojektledare för 

Lundby nya kyrka, om att han ville att en utredning inom kyrkorådet skulle ske angående 

beslut om kyrkans öde efter branden. Men när dåvarande kyrkoherden Alf Österström var på 

plats när kyrkan hade brunnit ner fick han frågan av en journalist från Göteborgs Postens 

lokaltidning om det skulle bli en ny kyrka. Han svarade då att en ny kyrka ska byggas, vilket 

inte var så uppskattat av Rinman eftersom det beslutet måste fattas inom kyrkorådet. Däremot 

var alla inom kyrkorådet eniga om att kyrkan skulle återuppbyggas. På grund av de brända 

murarnas skick var det tekniskt omöjligt att använda murarna till att återuppbygga kyrkan. 

Med Riksantikvarieämbetets tillstånd beslutade kyrkofullmäktige att riva bort resterna av 

kyrkan. Däremot väcktes hårda protester från församlingen mot beslutet. Med hänsyn till att 

kyrkan var ett byggnadsverk av Adrian C. Peterson medgav Riksantikvarieämbetet att det 

fanns skäl till att rekonstruera resterna av kyrkans exentriör men att rivningen inte kunde 

uteslutas eftersom de regionala beslutfattarna tog beslutet att det skulle rivas.33 Några från 

församlingen skickade in en överklagan till regeringen angående beslutet och hävdade att 

kyrkopolitikerna och kyrkorådet körde över dem med sitt beslut och att de hyste oförståelse 

och bristande respekt för kyrkans historiska kulturarv i Göteborg.  

I Riksantikvarieämbetets Antikvarisk-Topografiska arkiv i Stockholm finns brev som 

växlades mellan Riksantikvarieämbetet, kyrkans kyrkoråd, Göteborgs kyrkonämnd och 

personer med intressen för kulturarv angående rivning av kyrkans brända tegelmurar. Några 

av dessa brev och artiklar visar tydligt missnöje och kritik mot rivning av murarna. Till att 

börja med skrev Göteborgs kyrkonämnd ett brev till Riksantikvarieämbetet om sin syn på 

kyrkans kvarstående murar. Enligt dem var kyrkans byggnad totalt brandskadad. Kyrkans 

tegelmurar var i så dåligt skick att de var tvungna att hållas ihop med linkonstruktion för att 

undvika ras.34 I brevet står det att de vill bygga en ny kyrka på platsen och att både 

församlingsrådet och kyrkonämnden hade framtida idéer om en förbättrad verksamhetsmiljö i 

kyrkan. De skrev också att församlingsborna ville att resterna ska försvinna eftersom det 

påminner om den tragiska brandolyckan. 

                                                             
32 Kerstin Alexandersson och Anette Karls Fors, Kyrkan brinner, [Elektronisk resurs]: Vad händer sedan? 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2004, Tillgänglig: http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf, 2004, (Hämtad 
16/10/18) 
33 Alexandersson och Karls Fors, 2004, Tillgänglig: http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf, 2004, (Hämtad 16/10/18) 
34Brev (dnr 5575)  från Göteborgs kyrkonämnd till Riksantikvarieämbetet om Lundby nya kyrkas murar (1993-09-03). Finns 
bevarad i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) Stockholm. Mappsamling: ATA Riksantikvarieämbetet och statens 
historiska museer, Ämbetsarkivet 4 F1 Topologisk dossierer, Vg. Göteborg kyrkor 1 utom Lundby gamla kyrkan. 
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 ”Då det är ett starkt önskemål från församlingen att man så snart som möjligt att riva murarna 

om så smärtsamt påminner församlingsborna om den tragiska branden, är jag mycket tacksam om 

ämbetet kan behandla detta ärende så snabbt som möjligt.”35 

 

I ett svarsbrev från granskningsenheten vid Riksantikvarieämbetet till kyrkonämnden 

angående beslut om rivning bekräftar att kyrkan hade ett kulturhistorisk värde med hänsyn till 

dess arkitekturstil och stadsbildmässigt perspektiv. I svarsbrevet står det att eftersom beslut 

om rivning avgörs av regionala intressen kräver Riksantikvarieämbetet en nödvändig 

dokumentation inför och under rivningsarbetet och att man ska samarbeta med länsmuseet 

gällande hantering av byggnadsdetaljer som anses vara av värde.36   

Kulturhistorikern och hembygdsforskaren Clas Kennroth som främst har arbetat på 

Hisingen uttrycker sitt missnöje om beslutet om rivningen av kyrkans murar i ett brev till 

Chef för kyrkoenighet civildepartement Ingvar Paulsson i Göteborg. I brevet kritiserar 

Kennroth beslutet om rivning av kyrkans murar. Han uttryckte i brevet att rivningen ska hävas 

på grund av att beslutet inte har skett på korrekt och demokratiskt sätt. I brevet skrev han:  

 
”Det är anmärkningsvärt att de kulturvårdande myndigheterna i Göteborg visar så lite respekt 

för äldre tiders genuina byggnadshantverk, […] via ett oengagerat beslut om rivning istället väljer att 

fullborda pyromanens verk.”37   

 

 Kennroth skrev också en artikel ”En sista bön” som publicerades av Fria Ord, 

Göteborg Posten (24 oktober 1993) om beslutet om rivningen av kyrkans murar. I artikeln 

beskriver han om sina kontakter med flera missnöjda lundbybor som uttrycker maktlöshet för 

den kyrkliga samfällighetens styrelses beslut om att kyrkan inte är värdig att renoveras. Hans 

argument till att kyrkan var värdig att renoveras var på grund av att byggnadskroppen stod 

kvar och att kyrkan var kulturhistoriskt värdefull. Även om taket och inredningen inte gick att 

rädda så fanns byggnadskroppen kvar som var värd att räddas. Enligt Kennroth är det en stor 

sorg för alla främst gamla och medelålders lundbybor som varit aktiva inom kyrkan. Även för 

dem som enbart deltagit i konfirmation, giftermål, begravning och dop. Han hävdar att 

ledningens beslut grundar sig på bristande respekt för kyrkans värde ur kulturarvsaspekt: 

                                                             
35 Brev från Göteborgs kyrkonämnd till Riksantikvarieämbetet om Lundby nya kyrkas murar (03/09/93). 
36 Svarsbrev från Riksantikvarieämbetet till Göteborgs kyrkonämnd om Lundby nya kyrkas murar (08/10/93). Mappsamling: 
ATA Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Ämbetsarkivet 4 F1 Topologisk dossierer, Vg. Göteborg kyrkor 1 
utom Lundby gamla kyrkan. 
37 Clas Kennroth, brev till Ingvar Paulsson, Chef för kyrkoenighet civildepartement i Göteborg, (93/11/08) 



22 
 
”Från politiskt håll hävdas det att man ej behöver en sådan stor och vacker kyrka längre. Det 

är ett skamligt påstående som visar respektlöshet för de människor som ni representerar i 

Lundby.”38 I denna artikel beskriver Kennroth hur viktigt det är med att bevara det som finns 

kvar av ett förstört kulturarv som denna kyrka eftersom det var ett historiskt kulturarv, med 

andra ord ett minne för Lundbys historia och för dem områdesbor som känner tillhörighet till 

platsen. Kennroth påstår också att Hisingen inte ansågs intressant utifrån politiskt aspekt och 

om en kyrka hade brunnit i centrala Göteborg så hade besluten sett annorlunda ut. Han tog 

Katarina kyrka i Stockholm som ett exempel där, i likhet med Lundby nya kyrkas tillstånd 

efter branden, hade kvarstående byggnadskropp efter branden år 1990. Trots det 

återuppbyggdes Katarina kyrka. Med detta exempel syftade han på att det inte är omöjligt att 

återuppbygga Lundby nya kyrka med dess kvarstående byggnadskropp. Ur ekonomisk 

synpunkt hade kyrkan en försäkring som kunde täcka kostnaderna. Med denna artikel ville 

han uppmuntra ledamöterna inom kyrkonämnden att tänka om och ta hänsyn till Lundbyborna 

som vill ha tillbaka sin ståtliga kyrka.  

F.d. kyrkorådsledarmot i Örgryte, Leif Påhlsson, uttrycker sitt missnöje om beslutet av 

rivningen av kyrkan i ett brev till Riksantikvarieämbetet. Påhlsson skrev bland annat att 

beslutet om rivning inte hade skett på demokratiskt grund enligt paragraf SFS 1982:942 och 

att myndigheterna inte uppfyllt de krav som gäller inom kulturvård. 39 Han skrev också att en 

arkitekt vid namn Sten Henriksson hade erbjudit hjälp med att återuppbygga och återställa 

kyrkans ursprungliga skick, men erbjudandet togs inte emot. 

I brevet nämner Påhlsson också fastighetsförvaltningens syn på beslutet om att 

rivningen av kyrkan inte skulle resultera en utplåning av den representativa 

kyrkobyggnadskulturen eftersom det finns fler byggnader med samma stil och 

byggnadskulturer.40  Påhlsson beskriver fastighetsförvaltningens syn på rivningen av kyrkans 

murar som ett underligt synsätt eftersom kyrkan var ett original av arkitekten Adrian C. 

Peterson och jämförde Lundby nya kyrka som ett monument på Hisingen. Kyrkan var också 

ett minne om församlingens-och befolkningens historia på ön. I brevet tar Påhlsson också upp 

Katarina kyrka i Stockholm som ett exempel. Katarina kyrka återuppbyggdes som den var 

tidigare och Påhlsson ifrågasätter varför det inte går att göra samma sak med Lundby nya 

kyrka. Beslutet för röjning av kyrkans murar, som påminner om den tragiska branden enligt 

                                                             
38 Clas Kennroth, En sista bön, ”Fria ord”, Göteborg Posten, (24/10/93). Mappsamling: ATA Riksantikvarieämbetet och 
statens historiska museer, Ämbetsarkivet 4 F1 Topologisk dossierer, Vg. Göteborg kyrkor 1 utom Lundby gamla kyrkan. 
39 Leif Påhlssons brev (dnr 7338b) om omprövning till Riksantikvarieämbetet (24/11/93). Mappsamling: ATA 
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Ämbetsarkivet 4 F1 Topologisk dossierer, Vg. Göteborg kyrkor 1 utom 
Lundby gamla kyrkan. 
40 Påhlsson, brev till RAÄ (24/11/93)  
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Göteborgs kyrkonämnds brev till Riksantikvarieämbetet, är enligt Påhlsson: ” Cyniskt och är 

föga förenligt med kristligt tankesätt.”41  I brevet skildrar han att det fanns inga belägg om att 

folkborna ville ha bort murarna för det påminner om tragedin och hänvisade att en insamling 

av namnlistor mot rivningsbeslutet tydde på motsatsen.  Påhlsson beskriver också de 

kvarstående ruinerna av Fraunenkirche i Dresden som förstördes efter andra världskriget som 

ett exempel på ett tragiskt minne som då fortfarande fanns kvar. Denna kyrka är återuppbyggd 

igen. Påhlsson menar att i Tyskland beklagar man över röjningar av kyrkoruiner och andra 

byggnader efter andra världskriget och att diskussion om att återuppföra byggnader genom att 

rekonstruera fasader har förekommit. Hans frågeställning i brevet, utefter detta exempel, är 

vad som kommer ske med Lundby nya kyrka om 50 år.   

Påhlsson beskriver också att Lundby hembygdsföreningen skrev brev till kyrkonämnden 

i Göteborg om att det är en plikt att återuppbygga kyrkan på plats där ruinerna står.42 I stort 

sätt hävdar han att beslutet har fattats utifrån bristfällig handuppläggning och uppmanar 

Riksantikvarieämbetet att göra en omprövning med hänsyn till andras åsikter kring rivningen 

och utgå från förvaltningslagen SFS 1986:223 (1 mom, 27§ förvaltningslagen) angående 

ändring av orätt beslut samt lagen 1988:950 (5 § 3) angående kulturminnen: 

 

”5 § Då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne, får 

länsstyrelsen i avvaktan på ärendets slutliga prövning meddela förbud mot åtgärder som kan minska 

eller förstöra byggnadens kulturhistoriska värde. […]” 43 
 

I ett annat brev, skrivet av en man vid namn Hans Olof Månsson till biskop Lars 

Eckerdal och kanslichef Staffan Holmgren, beskrivs en intressant synvinkel på vad kyrkan har 

haft för betydelse för dem som bor på Hisingen:  

 
 ”Jag går inte ofta i kyrkan, men nu när Lundby kyrka brunnit är det som en bit av min själ gått 

förlorad.” Ungefär så sa någon som intervjuades i söndags, vad menar man? Vad är det som sitter så 

djupt-av samhörighet med kyrkan? Känslor, attityder, tro…? Borde man inte just vid ett sådant här 

tillfälle slå till och från en sociologisk genomlysning […] Jag vill föreslå, att Ni tänker till, ev tar ett 

snabbt presidebeslut och beställer en ny utredning. Vi behöver komma närmare människors tankar och 

”religiösa” grundkänslor- för människans skull, för kyrkans skull.44  

                                                             
41 Påhlsson, brev till RAÄ (24/11/93) 
42 Påhlsson, brev till RAÄ (24/11/93) 
43 Notisum.se, ”Kulturmiljölag 1988:950 (5 § 3) angående kulturminnen”, Tillgänglig: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm (Hämtad 17/09/08) 
44 Hans Olof Månsson (?), brev till Riksantikvarieämbetet (dnr 93/kw), (Sävedala, 05/02/93). Mappsamling: ATA 
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Ämbetsarkivet 4 F1 Topologisk dossierer, Vg. Göteborg kyrkor 1 utom 
Lundby gamla kyrkan. 
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I ett annat brev skrivet av Christina Martinsson till biskopen i Göteborg Stift om att 

biskopen ska sätta sig in i ärendet även om han inte har med beslutet att göra och se till att de 

kvarstående murarna används till byggandet av den nya kyrkan. Martinsson hänvisar till 

Riksantikvarieämbetets medgivande om att murarna går att bevaras och att försäkringen ligger 

på 75 miljoner kronor, vilket bevisar att det inte är omöjligt att rädda det som finns kvar. Hon 

syftar också på att beslutet inte skett på demokratisk grund med hänvisning till att 

kyrkonämnden påverkat kyrkoledningen med övertala om att gå med på att riva murarna. Hon 

uttryckte också sitt missnöje om att beslutet inte har prövats och att församlingsmedlemmarna 

hade rätt till omröstning om kyrkonämndens beslut enligt kyrkolagen 1992:300 kapitel 11.  

 
 ”11 § En kyrklig samfällighet får inte besluta om ändringar i kyrkorummet utan att 

församlingen först har godkänt dessa. En församling får hos samfälligheten väcka ärenden om 

underhåll eller andra åtgärder som avser kyrkobyggnad, församlingshus och andra församlingslokaler. 

Lag (1995:296).”45 

 

Kyrkolagen är idag upphävd genom SFS 1998:1529 lag om Svenska kyrkan. 

Martinsson beskriver rivningen som en skandal och att kulturarv är viktigt och ska tas hand 

om, vilket inte görs här.46  Enligt henne är det kyrkonämnden som driver på med rivningen 

och övriga parter som är inblandade godkänner det. Planeringen för rivning har gått för snabbt 

och med hänsyn till namnlistorna var det många av hisingeborna som ville ha tillbaka sin 

gamla kyrka som alltid har varit en siluett för Hisingen.  

Martinsson syftar också på att rivning av kyrkans murar kan påverka synen på andra 

religioner negativt. Hon syftar på att om andra religioner får bygga men kristna inte får 

behålla sina kyrkor finns det en risk att främlingsfientligheten växer.47  Hon uttrycker också i 

brevet att det är bättre om kyrkorna används istället för att rivas ner. Hon beskriver 

tillexempel Johannes kyrkan i Göteborg när den var till salu erbjöd muslimerna att köpa 

kyrkan, vilket Martinsson tyckte hade varit bra istället för att det skulle bli till en krog eller 

ölstuga.48  Kyrkan hade då också fått behålla sitt värde istället för att bli till en krog eller 

någonting helt annat, dock blev det inte så. Martinsson skickade också ett brev till Lundby 

                                                             
45 Notisum.se, Kyrkolag 1992:300, kapitel 11, 11 §, Tillgänglig: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920300.HTM (Hämtad 
17/09/08)  
46 Christina Martinsson, brev (dnr 7863B) till Riksantikvarieämbetet angående brev (dnr 5573/93), (15/12/93).  
Mappsamling: ATA Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Ämbetsarkivet 4 F1 Topologisk dossierer, Vg. 
Göteborg kyrkor 1 utom Lundby gamla kyrkan. 
47 Martinsson, brev (15/12/93) 
48 Martinsson, brev (15/12/93)  
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hembygdsförening om att handläggningen av ärendet gällande rivning av kyrkans murar var 

anmärkningsvärt och att hon ville skicka in en ansökan om utredning till polismyndigheten 

angående tjänstefel utifrån Brottsbalken 20:1 och LOA 10 :1.49  

Trots klagomål och namnunderskrifter togs de kvarstående murarna bort i avsikt att ge 

plats åt en ny kyrka. Vid intervjun berättade Rinman att grunden till beslutet var att det hade 

varit opraktiskt att ha murarna kvar för då hade de varit fast i den lilla Lundby gamla kyrkan, 

vilket hade definitivt inte varit rationellt på 1990-talet menade Rinman. Efter branden såg 

kyrkorådet en möjlighet att förbättra kyrkan. En större plats för ökad verksamhet var önskad 

för många som arbetade inom kyrkan. Flera av kyrkomedlemmarna var också positivt 

inställda till att en ny kyrka skulle byggas. När den nya kyrkan stod klar år 1996 sa Rinman 

att de flesta uttryckte uppskattning och frågade sig hur man har lyckats skapa något vackert ur 

något sorgligt.50  

Gällande byggprocessen av kyrkan ställde jag frågan om hur samspelen mellan olika 

parter sett ut under återuppbyggnadsprocessen? Rinman berättade att beslutet om rivning av 

de brandförstörda murarna godkändes av kyrkofullmäktige och kyrkorådet, och att han som 

projektledare köpte upp tjänsten. Men när de gamla murarna togs bort blev det en stark 

negativ reaktion för vissa. De som inte var positiva till det och var emot att murarna skulle 

rivas grundade bara sitt beslut på vad de kände i hjärtat. Gällande samarbete med 

Riksantikvarieämbetet kommenterade han att Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen 

yttrade sig i det ärendet utifrån en ytteknisk undersökning av kyrkans murar. Dem som 

kritiserade beslutet av rivningen uttryckte att brott hade begåtts, men enligt Rinman har inget 

brott begåtts, utan man följde de beslut som godkändes av olika parter. För vissa upplevde 

beslutet mer som odemokratisk menar Rinman. 

En anonym församlingsmedlem som varit verksam i kyrkan uttryckte att det är lite som 

inom politiken. Han sa att vissa har rösträtt men begriper inte hur det går till med hur det ska 

styras upp och hållas i ordning och att besluten påverkas oftast av egna och eller grundade 

åsikter. Vad han menar med grundade åsikter är att varje samhälle har känslomässiga 

uppfattningar för olika saker som påverkar våra beslut.51  

När det gäller verksamhet- och medlemsstatistiken för kyrkan visade det däremot att en 

ny kyrka inte behövdes. Rinman berättade att om man tolkade statistiken skulle Lundby 

gamla kyrka egentligen ha räckt. Enligt honom har det gått dåligt för svenska kyrkan med 

                                                             
49 Martinsson, brev (15/12/93) 
50 Intervju om Lundby nya kyrka om byggnadsprocessen med Ing-Marie Gustavsson, Karl-Erik Rinman och 
församlingsmedlemmar, Göteborg (14/03/28, kl. 11-15) 
51 Intervju, om Lundby nya kyrka, Göteborg (14/03/28, kl. 11-15) 



26 
 
minskad statistik och aktiviteter i kyrkor, vilket har lett till att byggandet av nya kyrkor inte är 

prioriterat. Det fanns ett motstånd kring rivning av murarna, dålig statistik och minskad 

intresse från svenska kyrkans håll, men trots motstånd och svårigheter byggdes en ny kyrka. 

Hur kyrkorådets medlemmar reagerade på den motreaktion som uppstod efter beslutet 

om rivning av kyrkans murar beskriver den anonyma församlingsmedlemmen när han kom 

med förslag till kyrkoherden om hur de skulle kunna göra om kyrkorummet för att få en bättre 

akustik. Men han upplevde att kyrkoherden var ganska stressad av den spända situationen och 

vågade nästan inte lyssna på honom eftersom hans förslag inte skulle likna kyrkans tidigare 

interiör före branden. Trots det verkade de negativa reaktionerna inte ha påverkat 

återuppbyggnadsprocessen av den nya kyrkan. När planerna om att en ny kyrka skulle 

uppföras anordnade Rinman och projektkommittén (representanter för kyrkonämnden och 

församlingen) en arkitekttävling mellan fyra arkitektbyråer som också ställdes ut i 

församlingshemmet. Däremot minns han inte om det var en utställning för allmänheten. Den 

arkitektbyrå som vann, vilket blev arkitektgruppen FFNS West, samarbetade med 

projektkommittén och gav råd om fördelar och nackdelar till de arkitektoniska förslag och 

idéer. 

Med hänsyn till de brev med negativa och kritiska åsikter om rivning av kyrkans murar 

frågade jag Rinman om det skedde någon konflikt och eller förändringar i planeringen och om 

kyrkan blev som de hade föreställt sig tidigare. Han svarade att han inte kunde komma ihåg 

någon form av konflikt eller ändringar av byggplanen. Arkitekterna som vann 

tävlingsförslaget höll sina premisser ganska väl och undvek några större förändringar under 

projekttiden. 

Angående samarbetet mellan olika parter under byggprojekttiden frågade jag hur 

Rinman upplevde det som projektledare. Enligt hans uppfattning gick samarbetet mycket bra, 

både mellan dem och tjänstemän som arbetade med det praktiska och gällande de beslut som 

fattades i kyrkorådet och kyrkonämnden. Under byggprocessen fanns också en politiker med i 

alla möten där beslut fattades. De fick också ett program om hur kyrkorummet skulle se ut 

och hur stort det skulle vara, vad som skulle finnas där utifrån praktiskt aspekt, 

barnverksamhet och caféverksamhet utifrån ekonomisk gränskriterier. Ekonomiskt fick 

kyrkan bra hjälp av försäkringbolaget vilket innebar friare tyglar om hur kyrkan och 

kyrkorummets interiör skulle se ut. Enligt Rinman uppfattning var det främst arkitekten Akke 

Zimdal som hade känslan och idéer om hur det skulle se ut i kyrkorummet, till exempel att det 

skulle finnas ett kors ovanför koret. Samarbetet mellan inredare och arkitekter fungerade bra 

men Rinman trodde dock inte att Zimdal hade kontakt med konstnärerna.  
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2.7. ”Vandring i tid och rum” 

Efter beslutet om att bygga en ny Lundby nya kyrka ordnade projektkommittén en 

arkitekttävling mellan fyra olika arkitektföretag och den arkitektgrupp som vann var FFNS 

West med temat ”Vandring i tid och rum.” Enlig Akke Zimdals som var en av arkitekterna i 

arkitektgruppen FFNS West var grundtanken om kyrkan följande: ”Med vandring i tid menar 

vi, att kyrkan ska stå för en kontinuitet i tiden och ha en volymsutformning efter klassiska 

förebilder.”52  

År 1996 byggdes den nya Lundby nya kyrka i tegel, ritad av FFNS West/M. Diedrichs, 

E Grande och A. Zimdal.53 Kyrkans arkitekturstil inspirerades av italiensk basilika med 

klocktornet placerat fristående från kyrkans byggnad. Den är modern och mer praktiskt 

funktionell jämfört med den tidigare kyrkan. De inspirerades av en basilikakyrka ute på landet 

i Toscana som troligen kommer från 1100-talet.54 Långhuset i den nya Lundby nya kyrka är 

byggd med stildrag av en basilika med fönster högt upp under takfästet likt ett klassiskt 

klerestorium. Kyrkan har inga sidoskepp, dock har kyrkan tillbyggnader på var sin sida av 

långhuset där olika verksamheter och administration äger rum. Dessa tillbyggnader sträcker 

sig till det fristående klocktornet och mellan byggnaderna finns en förgård som påminner om 

ett atrium. Syftet med dem är att bidra med ökad verksamhet i kyrkan där det finns rum för 

olika aktiviteter t.ex. undervisning, konferens, möten kontorsarbeten, dagisverksamhet och 

café. Med hänsyn till det växande bostadsområdet har kyrkans planstruktur fått en modern 

anpassning till dagliga verksamheter. Förrättningar och olika uppdrag inom den kyrkliga 

verksamheten kan utföras under koret där det finns rum för visning och en krypta. Absiden 

byggdes med högt tak och med en fondvägg i cylinderform utsmyckad med små fönster i 

färgat glas.  

                                                             
52Akke Zimdal, Lundbykören: Om vår kyrka, en liten katedralkyrka på Hisingen, (Okänd datum), Tillgänglig: 
http://www.lundbykoren.se/om_kyrkan/en_katedral.htm (Hämtad 16/10/18)  
53 Zimdal, http://www.lundbykoren.se/om_kyrkan/en_katedral.htm (Hämtad 17/ 09/08) 
54 Zimdal, http://www.lundbykoren.se/om_kyrkan/en_katedral.htm (Hämtad 17/ 09/08) 
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Bild 8. Lundby nya kyrka, efter återuppbyggnadsprocessen. Foto av Staffan Westergren, (06/09/10) 

 

 
Bild 9.  Lundby nya kyrka, efter återuppbyggnadsprocessen. Foto av Westergren, (06/09/10) 
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Bild 10 och 11. Karta över Lundby och illustration över kyrkans avdelningar 
 

Med hänsyn till ”vandring i tid och rum” är kyrkan planmässigt byggd utifrån begreppet 

via sacra ”den heliga vandringens princip i en mittaxel.”55 Detta begrepp är något som Axel 

Rappe beskriver om i kapitlet Via sacra i sin bok Domus Ecclesias. Vad som menas med via 

sacra är att kyrkans arkitektur är byggd som en vandringsväg till Gud. En helig vandringsväg 

som förenar människan med Gud när hon vandrar genom långhuset fram till altaret.     

   
”Den formar sig ständigt växande -dunkel och ljus som en helig väg fram till målet, fram till 

altaret – en bild av mänsklighetens långa vandring mot sin bestämmelse, evighetens fördolda värld.”56  

 

 
Bild 12. Plan 5. ”Heliger Wurd” sid 33  

 

Lundby nya kyrka byggdes med inspiration från via sacra. Den heliga vägen börjar från 

porten in genom kyrkorummet till koret med cylinderformad fond. Kyrkan står på granitgrund 

                                                             
55 Zimdal, http://www.lundbykoren.se/om_kyrkan/en_katedral.htm (Hämtad 17/ 09/08) 
56 Axel Rappe, Domus ecclesiae: studier i nutida kyrkoarkitektur 2.uppl (Diakonistyrelsens bokförlag Stockholm, 1963), s. 
33 
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och golvet är gjord av kalksten. Kyrkans exteriör är uppbyggd av olika nyanser av rött tegel, 

taket är av koppar och parketter och dörrarna är av ek. Kyrkorummets volym och formgivning 

hör mer till det klassiska som finns i gamla basilika kyrkor medan inredningen och konsten 

hör till den moderna samtiden. Fönstren i kyrkans klerestorium illustrerar himlen med 

blåfärgade moln och solstrålar som sträcker sig genom skyn. Tillsammans med korets små 

blåfärgade fönster får kyrkorummet en vacker ljusföring som skapar en harmonisk stämning. 

Den cylinderformade absiden har små fönster med blåfärgade glas och på var sin sida av 

absiden finns avlånga fönster.  

 
Bild 13. Lundby nya kyrkas interiör, Göteborg. Foto av Stephanie Pelaghias, (14/05/14) 

 
Bild 14. Lundby nya kyrkas interiör, Göteborg. Foto av Stephanie Pelaghias, (14/05/14) 

 
2.8. Kyrkorummet i samtiden  

Efter besöket i kyrkan och intervjuerna med Ing-Marie Gustavsson, Karl- Erik Rinman och 

församlingsmedlemmar som varit verksamma i Lundby nya kyrka gav en större insyn på hur 
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kyrkorådet hade tänkt kring återuppbyggandet av kyrkan. Den nya Lundby nya kyrkan har 

bidragit med ökad verksamhet som gynnar både kyrkan och ortsbor på Hisingen. Om kyrkan 

hade uppförts i ursprungligt skick som den var före branden skulle möjligheten till en ökad 

verksamhet i kyrkan inte vara möjlig. Det skulle inte gynna församlingen och ortsbor lika 

mycket som den nuvarande moderna Lundby nya kyrka gör idag. I ett område med växande 

population krävs anpassning och om Lundby nya kyrka hade byggts upp i samma storlek som 

den var före branden skulle det bli svårt för kyrkans verksamhet att bidra med de behov och 

krav som en växande befolkning kräver.  Flera verksamheter för olika grupper har tidigare 

inte gått att förverkliga på grund av kyrkan var för liten. Kyrkan idag har dagis-och 

barnverksamhet, café, försäljning, körrum, och konferenssalar. De har utbildningar för 

ungdomar inom ledarskap som kallas ADKL (A Different Kind of Leader) och håller 

besöksundervisning i skolor och undervisning i kyrkan under skollov. Andra verksamheter 

som tillexempel Uppdrag Människa hjälper och stödjer människor i svåra situationer i 

samarbete med vårdcentraler, psykiatrin och socialtjänsten samt erbjuder ekonomisk 

rådgivning. När det gäller vuxna och äldre inom olika verksamheter i kyrkan organiserar 

församlingens diakoner födelsedagsfester för 70-90 åriga församlingsbor.57 Caféet har 

bidragit till ökad vardagsgemenskap för äldre och med hjälp av Uppdrag Människa erbjudit 

enskilda eller gruppsamtal för äldre vid behov. I församlingens verksamheter bearbetas också 

mångfaldsfrågor och för de anställda i kyrkan har utbildning om mänskliga rättigheter 

organiserats.58  

Ett intressant perspektiv på kyrkans plats i samtiden beskriver Emilie Karlsmos kapitel 

om Andrum i boken Gudstjänst och vardag (2009) som har blivit ett mer viktig begrepp idag 

med hänsyn till växande mångfald i samhället. I dagens läge har antalet nysvenskar ökat och 

därmed har behovet av andrum ökat. En plats för alla som behöver utöva sin religion eller 

söka stöd. Karlsmo beskriver ett exempel om flygplatskapell på Arlanda som bidrar med 

trostillgänglighet för alla typer av personer med olika religiösa och kulturella bakgrunder. 

Kapellet är anpassad för alla typer av ceremonier och verksamheter, till exempel för 

bönestunder, vigslar, erbjuder samtal vid krissituation samt en plats för ro och vila. Kapellet 

har samtalsrum, altarbord, markering mot mekka, religiösa skrifter och böcker i olika språk 

som till exempel bibel, koranen, judiska texter och mycket mer.59 Kapellet erbjuder också rum 

för meditation och eftertanke för dem som besöker och vill skriva ner sina tankar i gästboken. 

                                                             
57 Svenska kyrkan i Göteborg: Verksamhetsberättelse 2012 Lundby Församling, Svenska, (Rapport om kyrkans verksamhet, 
Göteborg, 2012), s. 16 
58 Verksamhetsberättelse, 2012, s. 21 
59 Emilie Karlsmo, Andrum. Avskilda rum för andakt, enskild meditation och ro i vardagens brus: Gudstjänst och vardag 
(redaktör Stephan Borgehammar, årsbok för Svensk gudstjänstliv 84, Attos & Norma bokförlag, 2009), s. 143 
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Funktionalitet och anpassning i offentliga och samlingsplatser har fått större betydelser under 

senaste tid vilket inte bara gäller arkitekturens form utan också den estetiska aspekten. 

Rummets funktionalitet och anpassning till olika grupper är viktigt men också den estetiska 

kommunikationen mellan besökarna och kyrkan. Den estetiska aspekten av kapellet skapar 

också känslan av trygghet och tillhörighet till platsen.  

Ett intressant perspektiv angående Lundby nya kyrka, enligt min åsikt, är att kyrkan inte 

bara är en plats för verksamheter för unga och vuxna utan också för barn. Från att kyrkan 

uppfördes 1886 med interiör och konst skapat utifrån strikta liturgiska principer i syfte att 

tjäna Gud till att kyrkan återuppbyggdes på ett sätt som också innebär anpassning för 

människors vardagliga liv. Kyrkan är dock inte anpassad för andra religioner utom 

kristendomsreligion, men har återuppbyggts och moderniserats till att bli en plats anpassad för 

vardagslivet där alla är välkomna. 

 

 

 
Bild 15. Lundby nya kyrkas interiör, dagisrum. 
 
Det finns inte mycket kvar av Lundby nya kyrka efter branden. Det som återstår av Adrian C. 

Petersons och hans samarbetares verk är en bränd träbalk och fialer. Träbalken och en av 

kyrktornens fialer är placerad vid fönstren nära caféet som minne från kyrkan före branden. 

Dessa minnen och är också, enligt min åsikt, tecken på kyrkans överlevnad efter brandens 

ödeläggelse. En annan sak som också finns kvar efter Petersons kyrka är kyrkans 
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arkitekturform vandringsprincipen (via sacra). Zimdal utgick från denna vandringsprincip 

med tema ”Vandring i tid och rum” och byggde kyrkan med långhus. De fåtal föremål och 

den heliga vandringsprincipen som Zimdal hade som utgångspunkt i återuppbyggandet av 

kyrkan är det enda som finns kvar av den tidigare kyrkan av Peterson. 

 

2.9. Konsten i kyrkan 

Lundby nya kyrka återuppbyggdes i modernare och större arkitektur med fokus på anpassning 

för människors vardagliga liv och behov. Men frågan är hur det gått till? Har konstnärerna fått 

fria händer att skapa konst till kyrkan? 

Vid intervjun med Karl-Erik Rinman gällande den konstnärliga aspekten av kyrkans 

interiör berättade han att ekonomin varit mycket betydande. Han hade god kontakt med 

försäkringsbolaget och fick beviljat försäkring för en viss summa som de själva fick 

bestämma över hur mycket det skulle behövas för konst och inredning. Dock var han 

projektledare för bygget av kyrkan och har aldrig varit intresserad av konst. Det var 

projektkommittén som valde ut konstnärer.60 De valde ut ett antal konstnärer som främst hade 

lokalt anknytning till Västsverige. De konstnärer som valdes ut fick komma med förslag om 

konstverk till kyrkan. En av dem är Lars Huck Hultgren som dock inte har en lokal 

anknytning till Västsverige.  

Konstnären Lars Huck Hultgren fick uppdraget att skapa konst till Lundby nya kyrka. 

Hultgren är född 1931 i Stockholm och har tidigare studerat bland annat på konstfack, 

konsthögskolan i Stockholm och varit ledamot av statens konstråd 1983-88.61 Han har tidigare 

gjort offentliga utsmyckningar som tillexempel ”Moder sol” i tunnelbanan i Stockholm och 

”Eva och kunskapens frukt” i KTH, Stockholm. När det gäller konst till kyrkor har han gjort 

”Mariabild” till Sollentuna kyrka i Stockholm och ”Livets vatten” och bröd till 

Tynneredskyrka i Göteborg. Dessa verk är tillverkade i trä och är oftast färgrikt målade. Han 

arbetar främst med skulptur och formgivning, oftast med inspiration natur, djur och från 

människor. 

I en intervju med honom i hans ateljé i Stockholm ställde jag frågan hur han fick 

uppdraget att skapa konst till den nya Lundby nya kyrkan och hur det gick till.62 Hultgren 

berättade att han fick skissuppdraget av kyrkans projektkommitté som senare gick genom en 

urvalsprocess, enligt hans uppfattning.  

                                                             
60 Intervju, Lundby nya kyrka, Göteborg (14/03/28, kl. 11-15) 
61 Svenska konstnärer, Lars Huck Hultgren, Tillgänglig: 
https://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=8&aid=2155, (Hämtad 18/03/06) 
62 Uppgifter om konstnären Lars Huck Hultgrens arbete och uppfattningar hänvisas till intervjun, Stockholm (15/05/09, kl. 
11-12) 
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I nästa fråga om konstnären själv bestämde material och motiv eller om det var 

kyrkorådets idé svarade han med att när han fick uppdraget att skapa skulpturer och ett kors 

och utgick han från sina egna idéer gällande motiv och material.  År 1996 blev konstverken 

färdiga och hängdes upp i kyrkan. Med hänsyn till de tidigare konflikterna kring rivning av 

kyrkans kvarstående murar ställde jag frågan till Hultgren om han har upplevt en negativ 

spänning eller åsikter om den nya kyrkan. Han svarade med att han inte upplevde något 

negativt alls. Däremot sa han att abstrakt konst oftast inte är uppskattat och att det kan 

förekomma förväntningar om hur konstverken ska se ut. Hultgren berättade att en av hans 

skulpturer som föreställer en mor som håller i sitt barn uppfattades för vissa som så kallad 

svensk vithetsnorm. Modern och barnets ljusa blonda hår och blåögda ögon var, enligt vad 

han uppfattade av andras åsikter, omodernt utifrån ett mångfaldsperspektiv som kyrkans 

verksamheter arbetar med vilket han sa att han inte tänkt på. Hultgren berättade också att han 

fick besök av en student från Göteborgs universitet som skrev uppsats inom konstvetenskap 

och ifrågasatte honom om varför hans konstverk oftast är ljushåriga, blåögda människor. 

Vidare berättade han när han var på besök i kyrkan och såg på modern med barnet och tyckte 

att hennes blick behövdes justera lite. Han fick en stege och började måla till ögonen och 

någon bakom honom uttryckte sig med lättnad över att det behövdes och att det var bra att han 

tog tag i att måla om skulpturen. Visst får alla tycka och säga vad de vill sa han, men enligt 

hans uppfattning om sitt konstverk utifrån andra från när den hängdes upp i kyrkan har det 

känts som om den inte dög.  

Risken för missförstånd mellan beställare och konstnären går inte alltid att utesluta. 

Hultgren nämnde Tynnereds kyrka i Göteborg som ett exempel där han gjorde två altartavlor 

som föreställer ett kors och en båt som ska träda fram i ljuset från läktarfönstren. Konstverken 

skapades utifrån hur ljuset tränger sig in och lägger sig i kyrkan. Det blev ett missförstånd 

mellan honom och kyrkans ledning om hur och vart exakt konstverken skulle placeras. 

Samarbetet med kyrkoledningen och konstnär är kanske inte alltid så enkelt. En konstnär får 

idéer och visioner och arbetar utifrån det med hänsyn till eventuella önskemål om hur kyrkans 

församling vill ha sitt kyrkorum. Kyrkorådet kanske inte alltid ser eller tar så mycket hänsyn 

till konstnärens idéer och förslag vilket kan vara frustrerande för en konstnär.  

Under intervjun med Ing-Marie Gustavsson, Karl-Erik Rinman på plats i Lundby nya 

kyrka berättade en anonym församlingsmedlem om ett intressant perspektiv på Hultgrens 

konstverk. Han berättade att det fanns en blomsterkulle bredvid kyrkan och att Hultgren såg 

det och blev inspirerad.63 Församlingsmedlemmen berättade också att han ansåg att 

                                                             
63 Intervju, Lundby nya kyrka, Göteborg (14/03/28, kl. 11-15) 
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skulpturen med kvinnan och barnet av Hultgren illustrerar hur kvinnorna som bodde och 

jobbade på jordbruket i Lundby kunde ha sett ut under mitten av 1800-talet.64 Mycket av 

konsten kan ha lokal anknytning menade han. Vidare beskrev han sitt perspektiv på 

konstverkens plats i kyrkorummet om att det praktiska som finns i kyrkorummet inte är 

intressant utan intrycket som man får när man går in i kyrkan. Kyrkorummet är neutralt och 

enkelt, ljuset från fönstren lyser upp koret och konsten av Hultgren med blommande äng ger 

en lugn och behaglig känsla.  

 

     
Bild 16, Den gode fadern, hänger på väggen på vänster sida bredvid koret (165x70x70). Bild 17, Den goda 
modern, hänger på väggen på höger sida bredvid koret (171x70x20). Bild 18, Korset (storlek okänt) hänger 
ovanför koret, Lundby nya kyrka. Hämtade ur: Lars Huck Hultgren 127 bilder. 
 

Konstnären Herman Fogelin från Uddevalla, född 1947 och utbildade sig i keramik-och 

glasutbildning på Konstindustriskolan i Göteborg mellan 1970-1974.65 Fogelin använder sig 

av stengods, glas och lera och skapar främst figurativa och abstraherande motiv och former, 

oftast i färgrika konstraster. Fogelin har också gjort offentliga uppdrag som kakelutsmyckning 

i Huvudbrandstationen i Gårda Göteborg och utsmyckning i rastgårdarna häktet i Uddevalla.66 

Han har arbetat med bland annat Lundbytunneln och Sahlgrenska sjukhus i Göteborg. 67 Till 

Lundby nya kyrka har han skapat verket ”Tungor av eld” gjort i handslaget kakel i 

stengodslera som är bemålat i glansiga och matta glasyrer. Fogelins konstverk av mosaik är 

placerad ovanför kyrkans huvudentré.  Kaklet är i färgnyanser blå, grön, vit, gult och är också 

                                                             
64 Intervju, Lundby nya kyrka, Göteborg (14/03/28, kl. 11-15) 
65Konstnärslexikonet Amanda, Herman Fogelin, Tillgänglig: https://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=20614, 
(Hämtad 18/03/06)  
66 Magnus Johansson, Fogelin i ord och bilder: Samtal med konstnären Herman Fogelin/ Magnus Johansson, (Varberg 
2011), s. 300 
67 Göteborg Direkt, Herman Fogelins keramik i centrum, Tillgänglig: http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/herman-fogelins-
keramik-i-centrum/lgcymhc!pVzcbrm7AK9JsrtUofWPdA/, (Hämtad 18/03/06)  



36 
 
oxiderat i guld. Förfrågan om en intervju med konstnären eller kommentarer gällande hans 

arbete gav ingen resultat. Däremot fanns informationsbroschyrer om kyrkan och 

konstföremålen tillgängliga i kyrkan. I broschyren finns en kort beskrivning om Fogelin verk 

och hans kommenterar om sin inspiration till en text från Apostlagärningarna 2:2-3.  

 

” Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom en våldsam storm hade farit fram; och det 

uppfyllde hela huset där de sutto och tungor såsom av eld visade sig för dem och satte sig på dem”. 68  

 

Texten beskriver pingstdagen då alla apostlarna var tillsammans och en storm från 

himlen kom och gav dem möjlighet att tala världens olika språk i syfte att sprida Guds 

budskap. I verket finns också olika symboliska tecken som han förklarar i broschyren. Fogelin 

vill att den som skådar verket ska själv tolka vad symbolerna betyder.69 Enligt min tolkning 

symboliserar dessa tecken tillsammans enighet mellan jordeliv och himlen.  

Ett intressant perspektiv på Fogelins mosaikverk är att Fogelins verk illustrerar enligt 

min uppfattning kyrkans mångfaldsarbete. Detta gäller också kyrkans rumsliga öppenhet som 

ger möjlighet att ge plats till olika grupper och verksamheter i kyrkan.  

 

 
Bild 19 ”Tungor av eld” av Herman Fogelin, ovanför portentrén. 
Hämtad ur broschyren: Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996. 
 

                                                             
68 Apostlagärningarna 2:2-3 / eller / Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996, Herman Fogelin (Idrottens Grafiska, odaterad) 
69 Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996, (Broschyr om kyrkan och konsten), Privat ägo. 
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Bild 20. Symboliska tecken i Fogelins mosaikverk ”Tungor i eld.”70  

 

Konstnären Arne Charlez från Stockholm (1934 -2011) skapade rosettfönster till 

sakristian, entrégaveln, grupprum och dagisrummet i abstrakt stil i blå, vit, gul och röd färg 

med svarta linjer som snirklar runt mellan färgerna. Han utbildade sig vid Kungliga 

konsthögskolan i Stockholm mellan 1959-1964 och blev senare medlem på Konstakademien i 

Stockholm 1989.71  Charlez använde sig av olika tekniker, främst tryck och serigrafi. Han har 

skapat offentliga utsmyckningar som tillexempel muralmålningar på Musköbasen och 

Eastmaninstitutet i Stockholm.72 Hans konst illustrerar rörelse i kombination med olika färger 

som skapar ett stämningsfullt motiv. Han målade och skapade det han såg och kände och 

använde sig av kroppens rörelseförmåga både med ingivelse och eftertanke. I ett citat från 

broschyren om Lundby nya kyrkas konst beskriver han: ”Någonting uppstår som jag aldrig sett- 

men ändå känner igen.”73 Rosettfönstrets utgångspunkt är inte i cirkelns centrum utan känslor, rörelse 

och färg och dess kombination har fått en viktigare betydelse.  

 

                                                             
70 Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996, (Broschyr om kyrkan och konsten), Privat ägo. 
71 Ed.art.se, Arne Charlez, (Okänt datum), Tillgänglig: http://www.ed-art.se/img/cms/CVn/Arne-Charlez_CV.pdf (Hämtad 
17/09/08) 
72Ed.art.se, Arne Charlez, Tillgänglig: http://www.ed-art.se/img/cms/CVn/Arne-Charlez_CV.pdf (Hämtad 17/09/08) 
73 Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996, (Broschyr), Privat ägo. 
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Bild 21. Rosettfönster av Arne Charlez. Broschyr, Privat ägo. Bild 22. Läktaren och rosettfönster. Fotad av 
Staffan Westergren, (06/09/10) 
 

I kyrkorummet finns en modell av ett skepp som föreställer Ostindiefararen 

Götheborgskeppet som kyrkoherden Alf Österström fick som gåva. Votivskepp är vanligt på 

Västkusten som alltid har varit en viktig länk mellan olika länder när det gäller handel och 

relationer. En intressant tanke med arkitektgruppens tema ”vandring i tid och rum” och 

votivskeppet är att de tillsammans symboliserar människors resa efter tro, hopp och kärlek. 

 
Bild 23. Votivskepp, placerad på höger sida av kyrkorummets vägg i 
riktning mot koret. Foto av Stephanie Pelaghias (14/05/14) 
 

Med hänsyn till de negativa reaktionerna om rivningen av kyrkans murar och motstånd 

till att det skulle byggas en ny kyrka undrade jag hur reaktionerna till den nya kyrkan och dess 

interiör och estetik blivit. Enligt Rinman upplevde han inget negativt med den nya kyrkan och 

dess interiör. Däremot kommenterade han att när de bestämde att det skulle bli en kyrka så var 
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det både negativa och positiva reaktioner. Men när kyrkan var färdig var det mycket positiva 

reaktioner från församlingsborna. Enligt Rinman sa han:  

 
”När kyrkan invigdes var det packat med människor och man kunde inte höra eller uppfatta något 

negativ utan tvärtom, när de kom in i kyrkan var de överraskade. När de kom in i kyrkan kunde jag 

bara höra positiva uttalanden.”74 

 

Jämfört med hur konsten och kyrkans interiör såg ut innan fick kyrkan efter branden 

annorlunda gestaltning. Biskop Ullmans krävde att kyrkans interiör och konst skulle knytas 

till liturgins hela principer och tjäna Gud och skapa känslan av ordning och harmoni. Efter 

branden fick kyrkan konstverk med färgrika, figurativa och abstraherade motiv som lyfts fram 

i kyrkorummets ljusa interiör. Besökarna får skapa egna uppfattningar om vad konsten 

illustrerar. Fogelins mosaikmotiv med fredsduva och symboler som länkar till Bibeln. 

Rosettfönstren med sina abstrakta och färgrika motiv sätter inte bara igång idéer och tankar på 

vad motiven föreställer. De färgar också kyrkorummet med hjälp av solljus. Hultgrens 

skulpturer av den goda modern, den goda fadern och altartavlan med kors svävande över en 

blommande äng i starka och klara färger lyser upp kyrkorummet. Konstverken länkar till 

kristen tro och bibliska berättelser i liknelse med konsten i kyrkan före branden. Dock har 

konstverken i kyrkan idag fått en roll som väcker nya idéer och tankar kring religion i mer 

abstraherad uttrycksform i starka färger. Besökarna i kyrkan får själva tolka och skapa sina 

uppfattningar om vad konstverken ska föreställa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Intervju, Lundby nya kyrka, Göteborg (14/03/28, kl. 11-15) 
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3.  Kyrka 2: Ledsjö kyrka, Götene 
3.1.  Fallstudie 2: Ledsjö kyrka, Götene kommun 

Detta kapitel handlar om återuppbyggnadsprocessen av Ledsjö kyrka som har drabbats av 

brand 2004 på liknande sätt som Lundby nya kyrka. Till skillnad från Lundby nya kyrka i 

Göteborg ligger Ledsjö kyrka ute på landsbygden i Götene kommun och är en av de äldsta 

kyrkor i Sverige som finns kvar från medeltiden. Kapitlet inleds med en introduktion om 

kyrkan och dess byggnadskonstruktion före branden. Därpå diskuterar jag följderna efter 

branden och hur arbetet med återuppbyggandet av kyrkans interiör. Begrepp om memory 

(minne) identitet och autenticitet kommer också att diskuteras. Den estetiska aspekten av 

kyrkan interiör och konstnärernas arbete med kyrkans konstverk kommer att diskuteras mer i 

slutet av kapitlet.  

 

3.2. Historisk bakgrund om Ledsjö kyrka 

Ledsjö kyrka är en av flera västgötska stenkyrkor som daterats till 1100-talet och är en av de 

kyrkor i Sverige som bekräftar att den kristna läran redan spridit sig i Sverige.  Efter branden 

av Ledsjö kyrka år 2004 påträffades vid återuppbyggnadsarbetet spår av medeltida 

byggnadskonstruktion som täckts av 1770-talets restaurering och tillbyggnader.75 

Återuppbyggnadsprocessen av kyrkan har inte bara bidragit till att kyrkan blivit mer modern 

utan också bidragit till en ökad kunskap om kyrkans tidiga historia. Kyrkans tidigare 

byggnadskonstruktion och planlösning visar spår på förändringar som gjordes under 

kommande århundraden. Ledsjö kyrka var från början under tidig medeltid invändigt 8,5 

meter lång och hade cirka 5,9 meter bred långhus med rakslutet kor som invändigt var 3,3 

meter långt och 3,8 meter brett. Från mitten av 1700-talet i Västergötland pågick 

massrenovering och tillbyggnader av gamla kyrkor.  Orsaken till massrenoveringar och 

tillbyggnader av gamla kyrkor var den industriella utvecklingen och jordbrukets expansion. 76 

Kyrkorna skulle också få en starkare betydelse och dignitet anpassad för 1700-talets ideologi. 

Mycket av kyrkans byggnadskonstruktion från medeltiden försvann under 1700-talets 

renovering. Mer om Ledsjö kyrkas medeltida bakgrund beskrivs längre fram i uppsatsen. 

Ledsjö kyrkan renoverades ett flertal gånger efter 1823 fram till 1991. Mellan år 1911 och 

1937 ommålades kyrkans interiör och nya bänkar monterades in. Kyrkan fick en ny sakristia 

och renoverades igen år 1947. Därefter år 1958 restaurerades kyrkans interiör och år 1991 

                                                             
75 Uppgifter om Ledsjö kyrkas bakgrund och byggnadsprocess är hämtade ur Barup Kerstin och Edström Mats (red.), 
Återuppbyggnad av Ledsjö kyrka (Rydins, Nossebro, 2010), s. 6- 10, 16, 18, 21   
76 Barup och Edström, 2010, s. 18 



41 
 
utfördes lagningsarbete på kyrkans fasadytor. Fotografier på Ledsjö kyrka från 

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister visar hur kyrkans interiör och takkonstruktion såg 

ut före branden 2004. Före branden hade kyrkorummet platt trätak och både taket och 

väggarna var målad i vit färg. Kyrkans arkitektoniska konstruktion, som klarade sig efter 

branden, liknar Rappes beskrivning av den heliga vandringsprincipen (via sacra) som leder 

besökarna till kyrkans kor. Listerna mellan vägg och tak hade kanter i blå och röd färg. 

Förutom rundbågade fönster gav ljuslyktorna från taket ljus i kyrkorummet. Predikstolen var 

placerad på vänster sida av kyrkorummet. Triumfkrucifixet är ett av de få bevarade 

kulturminnen från 1100-talet som klarade sig från branden. Den är snidad av trä i romansk stil 

och har förmodligen varit målat tidigare. Före branden hängde krucifixet på höger sida av 

kyrkväggen bredvid sakristian och altartavlan. Bänkarna var byggda i trä med små dörrar vid 

sidan målad i grå, vit och röd färg. Långhuset lystes upp av små treuddsformade ljuslyktor 

som hängde på väggarna. Läktarbröstet var byggd i trä och var målat i grön färg och 

dekorerad med växtornament. Orgeln var placerad uppe på läktaren och var byggd i trä i vit 

färg dekorerad med ornament i guld färg.  Altarringen var täckt med rött tyg och altartavlan 

med uppståndelsemotiv var dekorerad med växtornament i ljusblå och guldfärg i barockstil. 

Predikstolen var byggd i trä och var också målad i ljusblå färg med utsmyckade kanter och 

ornament i guld.  

 

 
Bild 24. Ledsjö kyrka före branden 2004. Foto av Inga Kajsa Christensson, (03/07/16) 
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Bild 25. Koret före branden. Foto av Christensson, (03/07/16) 
 

 
Bild 26. Läktare före branden. Foto av Christensson, (03/07/16) 
 

 
Bild 27. Läktarbröst före branden. Foto av Christensson, (03/07/16) 
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Bild 28. Koret före branden. Foto av Christensson, (03/07/16) 
 

 
Bild 29. Orgelfasad före branden. Foto av Christensson (03/07/16) 
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Bild 30 och 31. Altaruppsats och predikstol före branden. Foto av Christensson, (03/07/16) 
  
 
3.3 Branden: ”Det goda skall segra” 

Under natten mellan den 5 och 6 december år 2004 drabbades Ledsjö kyrka av anlagd 

brand.77 Branden spred sig upp mot taket och förstörde allt som fanns inne i kyrkan samt 

klocktornet och klockorna. Rester av det brända taket hade fallit ner mot golvet och de 

skadade murväggarna stod oskyddade för väder och vind. Trots att branden chockerade och 

väckte sorg var kyrkorådet beslutsam om att återuppbygga kyrkan. I en intervju med 

kyrkvärden Gunnar Andersson och kyrkoherden Erik Långström berättade de att efter branden 

diskuterade alla medlemmar i kyrkorådet och församlingsmedlemmar med om hur man skulle 

bygga kyrkans interiör. Alla var eniga om att bygga upp kyrkan igen ganska direkt efter 

branden.78 Även så beskriver Barup och Edström i sin bok Återuppbyggnad av Ledsjö kyrka 

(2010) att församlingsborna var med på att kyrkan skulle återuppbyggas och i ett citat 

understryker de om att ondskan inte ska vinna: ”Vi sa oss, att det onda, som en anlagd brand 

är, inte skall stå som segrare.” 79  Vid intervjun berättade Långström att han, Andersson och 

                                                             
77 Sveriges Radio, P4 Skaraborg, Sex och ett halvt års fängelse för branden i Ledsjö, (06/04/03), Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=829579, (Hämtad 18/03/02) 
78 Uppgifter om Ledsjö kyrkas återskapandeprocess samt dess interiör och konst hänvisas till intervju med Erik Långström, 
Gunnar Andersson och Mikael Johansson, Götene (14/05/14, kl. 12-14) 
79 Barup och Edström, 2010, s. 7 
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resten av kyrkorådet samlades dagen efter kyrkan brann. Han sa: ”Dagen efter samtalades vi 

och vi var eniga om att vi ska bygga upp den här igen. Det får inte sluta efter 900 år.”80 Som 

kyrkvärd har Andersson varit verksam inom kyrkan i 50 år och har tidigare också varit 

verksam som kyrkoråd. Han har varit mycket engagerad och har varit en betydelsefull person 

för kyrkan och dess ledning och inventarier som finns kvar. Andersson berättade att han och 

kyrkvaktmästaren sprang in i kyrkan när det började brinna och räddade några av de 

viktigaste inventarierna, bland annat triumfkrucifixet från 1100-talet.  

Eftersom intresset för kyrkan och dess verksamhet har minskat genom åren har behovet 

av nya kyrkor ifrågasätts sa Långström. Trots att det var en stor majoritet som tyckte att 

kyrkan skulle byggas upp fanns också de som tyckte det var onödigt att kyrkan skulle 

återuppbyggas. Långström uttryckte att de som tyckte det inte var nödvändigt hade ingen 

känsla för kyrkan och tänkte att det finns tillräckligt med kyrkor. Däremot fanns det 

tillräckligt med intresse att bygga upp kyrkan och med hänsyn till kyrkans kulturhistoriska 

värde var det viktigt att bevara och skydda det som fanns kvar efter branden. 

Ledsjö församling fick stöd av Husby pastorat med önskan om att få återuppbygga 

kyrkan och en arbetsgrupp med representanter från kyrkorådet och församling bildades 

därefter, främst för arbete kring planering av processen. Efter arbetet med rensning av 

brandrester i kyrkan granskades kyrkans yttervägg för att se om den tagit skada av branden. 

När en kulturarvsklassad byggnad eller samlingsplats, som i detta fall en kyrka, drabbas av 

förstöring kommer oftast diskussionen om det ska uppföras som det var förut, göra om det till 

minnesplats eller bygga nytt. Kyrkorådet och församlingen såg en möjlighet att förbättra 

kyrkan på funktionell och praktisk nivå och var inställda på att kyrkans skulle återuppbyggas. 

Beslutet blev att Ledsjö kyrka skulle bli en kyrka för framtiden med modernare interiör.81  

Trots att mycket av de kulturhistoriska föremålen från 1100-och 1700-talet finns kvar 

efter branden, till exempel murväggar, triumfkrucifixet och dopfuntar, valde kyrkorådet och 

arbetsgruppen att kyrkorummet inte skulle bli en replik av kyrkans föregående interiör från 

före branden. Med hänsyn till att den var uppförd under medeltiden ville kyrkorådet och 

arbetsgruppen att kyrkans nya interiör skulle lyfta fram kyrkans medeltida historia. 

Kyrkorummet skulle bli mer modernt och praktiskt funktionellt och lyfta fram kyrkans 

historia.  

 

                                                             
80 Intervju med Långström, Andersson och Johansson, Ledsjö kyrka, Götene, (14/05/14, kl. 12-14) 
81 Barup och Edström, 2010, s. 8 
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3.4. Process och arkeologisk förundersökning 

Återuppbyggnadsprocessen av kyrkans interiör pågick från 2004 och kyrkan invigdes den 20 

december 2009.82 Enligt Kulturmiljölagen 4 kap. krävs tillstånd från Länsstyrelsen för 

förändring, rivning, flyttning eller ombyggnad, liksom ändring av exteriör och interiör med 

inredning och konstnärligt utsmyckning. En arkeologisk förundersökning av kyrkans golv 

gjordes 2007 och en rapport skriven av Anders Berglund Ledsjö kyrka under mark, Ett 

mångtydigt fragment – arkeologisk undersökning (2008). Västergötlands museum utförde 

denna arkeologiska undersökning med beslut från Länsstyrelsen.83 Länsstyrelsen bestämde 

detta eftersom man planerade att lägga om golvet. Eftersom det fanns för lite kunskap om 

kyrkans golv och för att inte riskera att lämningar och andra kulturhistoriska ting förstörs var 

det nödvändigt att göra en arkeologisk undersökning. Enligt Barup och Edström har många 

dokument om kyrkans bakgrund gått förlorade när kyrkoarkivet i Vättlösa brann upp 1807.84  

Därför har det också varit viktigt att utföra en undersökning av kyrkan och dokumentera och 

bevara det som finns kvar. Detta motiverar arbetet med förundersökningen och gör det 

enklare att återuppbygga och bevara kulturminnen. I rapporten om förundersökningen 

beskriver Berglund att undersökningen drog också till sig uppmärksamhet. Många var 

intresserade av kyrkans historia och vad som fanns kvar under kyrkans golv. Vid ett tillfälle 

ställdes frågan om installation av glasgolv för att skapa en visuell bild över hur kyrkan såg ut 

under medeltiden istället för att täcka lämningarna med nytt golv. Dock var detta inte ett bra 

förslag på grund av risk för fuktskador, ändrad byggnation för ventilation och kontinuerligt 

underhåll.85 Istället har arkeologiska förundersökningen bidragit till dokumenterade 

möjligheter att se och uppleva kyrkans historia.  

I en annan artikel ”Ledsjö återbesökt 2009” av Berglund beskriver han arbetet med 

kyrkans golv och nämner kyrkokonsulten och forskare inom kulturhistoriska byggnader 

Ragnas Sigsjös murverksdokumentation av kyrkan och de ombyggnationer som skedde under 

1700-talet, vilket togs hänsyn vid grävningsundersökning av kyrkans golv.86  Kyrkans 

väggmurar från medeltiden togs bort under sena 1700- talets renovering och resterna av 

murens fragment ligger kvar under kyrkans nya golv. Vissa stenar och fragment togs bort för 

installation av värmesystem. Enligt Långström upptäckte de att kyrkogrunden från medeltiden 

slutade cirka två meter innanför väggen. Man hittade också gravar som låg inte så långt ner 

                                                             
82 Barup och Edström, 2010, s. 8 
83 Anders Berglund, Rapport 2008:35: Ledsjö kyrka under mark, Ett mångtydigt fragment – arkeologisk undersökning 2008, 
hämtad ur mappsamling Vg. Götene Socken, Götene 3:3 321-549-2008, (Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm).s. 1 
84 Barup och Edström, 2010, s. 15 
85 Berglund, Rapport 2008, Antikvarisk-topografiska arkivet, s. 13 
86 Anders Berglund, Från borg till julmarknad – slott och herrgårdar i Västergötland (Västergötlands Fornminnesförenings 
tidskrift 2009-2010), s. 238 
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under golvet eftersom kyrkan hade jordgolv på medeltiden, det var som en liten kyrkogård 

inne i kyrkan berättade Långström.87 Andersson fortsatte med att berätta att grunden för 

gamla kyrkomuren flyttades ut så kyrkan blev större på 1770-talet.  Trots att branden 

förstörde kyrkans interiör har undersökningar av kyrkans väggmurar och golv, enligt min 

uppfattning, bidragit med mer kunskap om kyrkan som är idag en märkesbyggnad inom 

Västergötlands kulturarv. Bilden nedan visar hur Ledsjö kyrkas byggnadskonstruktion kan ha 

sett ut från början, vilket klarlagts av de undersökningar som utförts.  

 

 
Bild 32 och 33. Kartläggning och 3D illustration över hur den tidiga Ledsjö kyrka kunde ha sett ut. Hämtade ur: 
Från borg till julmarknad – slott och herrgårdar, Västergötland, Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 
2009-2010. 
 

 
Bild 34. Den tidiga medeltida stenkyrkan och dess västportal (rött) och 1770-talets renovering av kyrkan (blått). 
Hämtade ur: Från borg till julmarknad – slott och herrgårdar. 

                                                             
87 Intervju, Ledsjö kyrka, Götene, (14/05/14, kl. 12-14) 
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Bild 35. Kartläggning på fragment av kyrkans medeltida mur. Hämtade ur: Från borg 
till julmarknad – slott och herrgårdar. 
 

Vidare i intervjun med Andersson och Långström ställde jag frågan om vilka grupper som 

var inblandade i återuppbyggnadsprocessen. Enligt Barup och Edströms beskrivning i boken 

Återuppbyggnad av Ledsjö kyrka (2010) tog kyrkorådet hänsyn till att alla ska få komma 

med förslag och idéer, till exempel församlingsmedlemmar, barn och kören. Andersson 

svarade att det var klart att alla skulle få möjlighet att delta. Han berättade också att de 

arbetade intensivt med arbetsgruppen och knöt efterhand kontakt både med arkitekter (Barup 

och Edström) och byggmästare. Efter byggmöten hade de alltid eftermöten då de diskuterade 

om vissa ändringar och de samarbetade med Länsstyrelsen. Andersson kommenterade att de 

inte hade några problem med Länsstyrelsen eller med antikvariska myndigheter, 

Länsstyrelsen godkände förändringar av interiören men inte förändringar av kyrkans 

exteriör.88 Eftersom kyrkans yttervägg var i gott skick och med hänsyn till kyrkans 

kulturhistoriska värde godkände Länsstyrelsen att endast kyrkans interiör fick återuppbyggas 

utan att kyrkans exteriör skulle påverkas. Länsstyrelsen var också med hela tiden under 

återuppbyggnadsprocessen.89  Branden totalförstörde kyrkans interiör och arbetsgruppen 

fick därmed ganska stor valfrihet att bestämma själva hur interiören skulle se ut med hänsyn 

                                                             
88 Intervju, Ledsjö kyrka, Götene, (14/05/14, kl. 12-14) 
89 Intervju, Ledsjö kyrka, Götene, (14/05/14, kl. 12-14) 
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till de praktiska behov som krävs idag. Däremot blev det en diskussion mellan kyrkorådet 

och Länsstyrelsen om vad för typ av yttertak som kyrkan skulle få. Före branden hade 

kyrkan skiffertak och kyrkorådet beslutade sig att kyrkan skulle få koppartak vilket 

Länsstyrelsen inte var positiva till. Orsaken var att medeltida kyrkor på landsbygden inte 

hade koppartak menade Långström. Men trots det gick samarbetet mellan kyrkorådet, 

arbetsgruppen och Länsstyrelsen bra.  

Vid byggnadsplanering av kyrkans interiör var kyrkorådet besluten att interiören skulle 

återspegla kyrkans medeltida historia. Kyrkan skulle få en modernare och funktionell interiör 

anpassad för samtiden och samtidigt lyfta fram dess kulturhistoriska värde. Med hänsyn till 

kyrkans ömtåliga kulturarv behövdes arkitekter med kunskap och erfarenhet inom 

restaurering av kulturhistoriska byggnader. Det var också viktigt att arkitekterna var flexibla 

och att de skulle ta hänsyn till de förslag och idéer som församlingsmedlemmar och 

kyrkorådet hade gällande kyrkointeriörens form och utseende. Under planeringen av kyrkans 

inredning, tak och torn företog Långström tillsammans med arbetsgruppen resor till 

nyrenoverade kyrkor i syfte att samla idéer på vad de kunde göra med kyrkans nya interiör. 

Det gav honom och arbetsgruppen lite perspektiv på hur olika arkitekter, hantverkare och 

konstnärer arbetat med skapandet av kyrkornas nya interiörer. Enligt Andersson fick de också 

hjälp av kyrkokonsulten Ragnar Sigsjö som gav idéer och tips på fyra arkitekter som fick 

uppdraget att rita kyrkan med en viss summa pengar. En arkitekttävling utlystes och fyra 

arkitektbyråer anmälde sig: Arkitektriangeln AB i Trollhättan, Borup & Edström 

arkitektkontor i Simrishamn, ALX arkitektur i Stockholm och Bjerking Arkitekter i 

Uppsala.90 Arkitekterna intervjuade kyrkorådet och arbetsgruppen. Därefter skickade 

arbetsgruppen ett PM med synpunkter och förslag som arkitekterna skulle utgå ifrån med en 

viss summa.91 Det blev en arkitekttävling som senare ställdes ut för allmänheten och därefter 

gjordes en utvärdering om vad församlingen hade för åsikter. Det var viktigt att alla fick vara 

med och tycka till. Konfirmander, barn, gamla, vuxna, före detta församlingsbor, tillresande 

och med flera fick vara med och dela sina åsikter om hur de ville att den nya kyrkans interiör 

skulle se ut. Arkitektfirman Barup & Edström i Simrishamn fick flest röster för sitt förslag om 

en kyrka som skapar en förening mellan heligt i ny form och känslan av närhet och 

gemenskap. 92 Känslan av samspel och gemenskap var något som Ledsjö församling ville att 

kyrkorummet skulle uttrycka och därför fick Barup & Edström uppdraget att bygga 

kyrkorummet. I Barup & Edströms hemsida finns en kort beskrivning av återuppbyggandet av 

                                                             
90 Barup och Edström, 2010, s. 8 
91 Intervju, Ledsjö kyrka, Götene, (14/05/14, kl. 12-14) 
92 Barup och Edström, 2010, s. 9 
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Ledsjö kyrkas interiör. I texten beskriver arkitektfirman: ”Återuppbyggnaden har syftat till att 

bygga en modern kyrka inom det gamla byggnadsskalet, ett kyrkorum som utstrålar samtid, 

egenart och värdig intimitet.”93  Länsstyrelsen var med hela tiden i återuppbyggnadsprocessen 

och godkände arbetsgruppens tankar och förslag om .-Flytta efter arkitekttävling.))) 

 

3.5.Interiören och dess estetiska utformning 

Med hänsyn till kyrkorådet, arbetsgruppens och församlingsmedlemmars idéer och förslag om 

hur den nya kyrkan skulle se ut har arkitektfirman också fokuserat på att stärka kyrkans 

anknytning till Västergötlands tidiga medeltida historia. Utifrån min upplevelse av 

kyrkorummet ur en estetisk synpunkt kändes interiören som en kombination av medeltid och 

samtid. Kyrkorummet är stort och ljust och skapar känslan av modern asketisk stil. I 

kyrkorummet finns artefakter som liljestenar, dopfunt och triumfkrucifixet som länkar tillbaka 

till 1100-1200-talet. Liljestenar är minnesmärken med främst motiv av liljor i snirklande 

mönster vilket var ett kristligt motiv från 11–1200-talet.  I Västergötland har mer än 300 

liljestenar upptäckts, vilket tyder på att det var vanligt med att tillverka liljestenar som 

minnesmärke under 11–1200-talet.94   Krucifixet hänger idag från taket framför koret vilket 

enligt min uppfattning skapar känslan av att man omfamnas och känner sig välkommen när 

man står vid koret. Interiören känns enkel och rent utan överflöd av dekorer och 

utsmyckningar. Kyrkorummets arkitektoniska utformning är byggd utifrån kyrkans 

väggmurar från medeltiden vilket skapar en autentisk känsla i kyrkan. När det gäller takets 

konstruktion berättade Andersson på intervjun att taket är byggt av furu som han har tagit från 

sin egen skog. Långström påpekade också att det var viktigt att taket byggdes så som det 

kunde ha sett ut från början när kyrkan uppfördes på medeltiden. Enligt Långström har 

besökare påpekat många gånger om hur vackert taket är. Han menade att taket har en stor 

betydelse och påverkan hos människor. ”Vissa takkonstruktioner kan ge en mer tryckande 

känsla medan andra typer av tak som i Ledsjö kyrka är mer öppen och kan istället lyfta 

tanken”,95 berättade Långström.  

                                                             
93 Barup och Edström Arkitektkontor, Ledsjö kyrka, Tillgänglig: http://www.barup-edstrom.se/start.php?cat=projekt/ledsjo , 
(Hämtad 16/05/11) 
94 Studiebesök på Historiska Museet i Stockholm, utställningen om vikingar, (15/11/22) 
95 Intervju, Ledsjö kyrka, Götene, (14/05/14, kl. 12-14) 
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Bild 36. Ledsjö kyrkas interiör, koret. Foto av Åke E:son Lindman. 

     
Bild 37. Tak och triumfkrucifix ovanför koret. Bild 38. Ledsjö kyrkas interiör. Fotade av Lindman 
 
  

Under intervjun ställde jag frågan om det uppstod förändringar i projektplanen. 

Andersson svarade att arkitekterna Kerstin Barup och Mats Edström modifierade kyrkans 

interiör och inventarier hela tiden. Enligt Långström var arkitekterna mycket engagerade i 

arbetet med kyrkans interiör och gjorde virtuella modeller av kyrkans interiör där man kunde 
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gå in i och titta åt olika håll i kyrkan och ändra planeringsstadiet. Bänkarna diskuterades länge 

hur de skulle se ut och om de skulle ha psalmboksbrädor eller inte. Gällande idén om ett tak 

med inspiration från medeltiden skrev kyrkorådet i PM:et till alla arkitekter som deltog 

arkitekttävlingen och de arbetade fram olika förslag.   

Kyrkogårds-och kyrkvaktmästare Mikael Johansson som kom senare och deltog i 

intervjun berättade att det förekom en stor optimism med idéer och förslag i början om hur de 

skulle förändra kyrkans interiör och väggar bakom koret. Det var ett levande projekt med 

många idéer och det finns en gräns för vad som får finnas och vad som får ta plats. Till 

exempel föreslog arkitekterna att göra ett minnesmärke för den gamla kyrkan på väggen men 

det tyckte de inte var viktigt. Johansson berättade också att orgeln var det mest diskuterande 

ämnet, hur den skulle se ut och vart den skulle stå och hur man skulle få plats med allting. 

Orgel är placerad på vänster sida av koret. Förslag om orgeln blev en het diskussion, men 

resultatet blev bra i slutet sa Johansson.  

Förutom att arkitekterna inspirerades av kyrkans medeltida trekantsformade 

väggkonstruktion inspirerade de sig också av de förändringar av kyrkorummet från 1700-talet 

som gjorde kyrkorummet ljusare och större.96 När det gäller praktiska funktioner har kyrkan 

fått pentry, wc, större utrymme för barnvagnar, mötesrum och en ramp upp till koret istället 

för trappor i syfte att göra det enklare för besökare med funktionshinder att ta sig upp. Kyrkan 

har också fått en mer modern teknisk utrustning som trådlös ljus-och ljudsystem och 

vattenburet värmesystem med mark-kollektor och värmepump som är miljövänligt. 

Angående den estetiska delen av kyrkointeriören berättade Långström att de valde att 

undvika att lyfta fram komplicerat symbolspråk i kyrkorummet. Symbolik och 

åskådliggörande av religiösa motiv som tillexempel i form av dekorer, utsmyckningar och 

ikonmålerier var inte viktiga. Det som var viktigast var att bygga en modernare, ljusare och 

större interiör som skapar känslan av gemenskap och länkar tillbaka till kyrkans medeltida 

historia. De utsmyckningar som finns i kyrkorummet är stjärnmönster. Enligt Långström var 

det Barups idé att dekorera kyrkans interiör med stjärnmönster som återges i korets kalkgolv, 

glasdörrar, torntrappan, orgelfasadens svälluckor och på altarbordet. Mönster dominerar i 

interiörens estetiska formgivning och skapar en helhetsverkande känsla i rummet. 

Altarbordets elliptiska form med sex ben som står i på golvets stjärnmönster, ljusbärarens 

form är i tre veteax gjord av Therese, Husaby.97  Ljusbärarna är tillverkade i smidesjärn med 

förgyllda ovalformade blad som påminner om liljestenarnas växtornament. Tyngdpunkt i 

                                                             
96 Barup och Edström, 2010, s. 10  
97 Svenska kyrkan, Ledsjö Kyrka, Husby, (Uppdaterad version, Okänt datum), Tillgänglig: 
https://www.svenskakyrkan.se/gotene/ledsjo-kyrkan (Hämtad 18/02/12) 
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kyrkans byggnadskonstruktion är koret som skapar en öppen och välkomnande känsla enligt 

min iakttagelse. Kyrkobyggnaden är liten och enkel i sin byggnadsform där koret dominerar i 

kyrkorummet.  

Det första som besökaren ser är altarskåpet med tre olika tavlor med motiv av Jesus, 

Omega-och Kristus symboler målad av Sven-Bertil Svensson. Tavlorna är inbyggd i 

altarskåpet som är gjord av björk. Istället för predikstol finns en ambo placerad framför 

altarskåpet. Inventarier som ambo, stolar och bänkar är också tillverkade av björk. Det var 

viktigt att bänkarna skulle vara bekväma och lättskötta. Inspirationen till bänkarna kommer 

från Vintrosa Kyrka i Örebro efter att Långström och Andersson var på besök.98 Bänkarna 

skulle vara både praktiskt och estetiskt anpassad till kyrkans interiör. De har en svängd form 

som tillsammans med kyrkväggarna bakom koret skapar en cylindrisk form i rummet. 

Glasdörrar monterades vid ingången in till kyrkorummet i syfte att frambringa känslan av 

rymd och öppenhet. Läktarbröstet har texter tagna ur Uppenbarelseboken och 

skapelseberättelsen ur Bibeln. Texterna är utskurna av laser på järnplåt i olika storlekar och 

skapar en mer luftig atmosfär i rummet och kommunicerar med besökarna istället för att 

enbart vara dekorativt tilltalande.  

 
 

     

                                                             
98 Intervju, Ledsjö kyrka, Götene, (14/05/14, kl. 12-14) 
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Bild 39, 40, 41 och 42. Läktarbröst med text hämtad ur Bibeln, ljusbärare, kalkgolv med stjärnmönster och 
metallskärm med stjärnmönster. Fotade av Lindman. 

 
Kyrkans interiör skapar också känslan av att man kommer in till ett museum. Inventarier 

som dopfunten från 1100-1200 talet, två liljestenar och gamla kyrkklockan placerades vid 

entrén. Storklockan från 1290 blev förstörd efter branden och nya klockor tillverkades av 

Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.99  En del av kyrkklockan är borta efter branden och är 

placerat i en glasmonter. Liljestenarna är placerade både i entrén och vid kyrkorummets vägg 

vid koret. Det första man ser som besökare, när man kommer in i kyrkan, är liljestenarna och 

kyrkklockan som enligt min upplevelse introducerar besökarna kyrkans historia. En annan 

intressant synpunkt på begreppet minne, enligt min tanke, är kyrkorådets inkludering av 

församlingsmedlemmarnas och ortsbornas idéer, åsikter och förslag om utformningen av 

kyrkorummets interiör. Ledsjö kyrka är ett kulturarvsminne och märkesbyggnad för 

Västergötlands tidiga medeltidshistoria. För många församlingsmedlemmar och ortsbor som 

varit aktiva och eller bott länge i området är kyrkan och också en del av människornas 

identitet och känsla av tillhörighet. Här har folket varit med och gemensamt deltagit i arbetet 

med återuppbyggandet av deras kyrkas interiör som är deras kulturminne. Istället för att 

bygga en replik av kyrkans föregående interiör före branden valde kyrkorådet och arkitekterna 

att utgå från kyrkans väggmurar från medeltiden och skapa en interiör som belyser kyrkans 

historia vilket skapar känslan av kyrkans autenticitet från medeltiden.  

 

 

  
Bild 43, och 44 Liljestenar och kyrkklocka. Fotade av Lindman. 
 

                                                             
99 Svenska kyrkan, Ledsjö Kyrka, Husby, (Okänt datum), Tillgänglig https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=735573 
(Hämtad 14/06/14)  
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Bild 45. Dopfunt från medeltiden, placerad vid entrén. Christensson, (03/07/16) 
 

I slutet av intervjun med Gunnar Andersson, Erik Långström och Mikael Johansson 

frågade jag dem om vad församlingsborna hade för åsikter och reaktioner om den nya 

interiören i kyrkan. Enligt Andersson utgick de från tesen att bygga dagens kyrka för 

framtiden och att församlingsmedlemmarna uttryckte sig positivt till det. Inte heller märkte 

Johansson eller Långström något negativt till kyrkans nya interiör. De upplevde dem mer 

tagna av kyrkorummets utseende och miljö. Målet var att göra gudstjänstlivet mer centrerat i 

rummet på ett sätt så att det skapar känslan av tillhörighet, hemkänsla och integration mellan 

präst och folket. Den känslan ska man som besökare ta med sig hem sa Långström. Han sa att 

när man går hem ska man känna: ”Jaha det var någonting till mig”, vare sig man är ung eller 

gammal. Det är jätteviktigt att bli sedd och uppmärksammad.”100 Den känslan ska man ta med 

dig hem uttryckte Långström i intervjun. 

 

3.6. Konstverken: Altartavlor och brandofferkorset 

Konstnären Sven-Bertil Svensson föddes 1937 i Mörbylånga och har bland annat studerat på 

Konstakademien i Stockholm från 1954-1961.101 Svensson arbetar med ikonmåleri, 

dekorationsmåleri, glasmåleri, grafik och ger även konstnärlig rådgivning.102 Svensson 

intresserade sig av nyrealism under 1970-talet och har växlat mellan olika konststilar som 

tillexempel kubism, stilleben och landskapsmåleri. Vid ett besök på Nationalmuseet i 

                                                             
100 Intervju, Ledsjö kyrka, Götene, (14/05/14, kl. 12-14) 
101 Anders Nilson, Ölandsmålare 2000, (Ölands museum, Borgholm, 2000), s. 128 
102 Svenska konstnärer, Sven-Bertil Svensson, Tillgänglig: 
https://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=19&aid=8, (Hämtad 18/03/06) 
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Stockholm under sin studieperiod på Konstakademien såg han museets ikontavlor vilket gav 

honom inspiration till hans ikonmåleri.103 Kyrklig konst, enligt honom, ska uttrycka gudstro 

och förtydliga de kristna berättelsernas innehåll.104  

Förutom att hans altartavlor finns Ledsjö kyrka har ha också gjort altartavlor till i Örsjö 

kyrka, Växjö som förstördes av anlagd brand 1974 och återinvigdes 1976 efter 

rekonstruktion.105 Örsjö kyrkas interiör pryds med Svenssons färgrika ikontavlor. 

Ikontavlorna i Örsjö kyrka och Ledsjö kyrka är målade i olika färgrika och starka kontraster 

som lyser upp i båda kyrkorummen, vilket är något som kännetecknar Svenssons konststil 

inom ikonmåleri enligt min åsikt. 

I Ledsjö kyrka är det altarskåpet med tre ikontavlor av Svensson som drar sig till mest 

uppmärksamhet i kyrkorummet. Långström hittade tavlorna på en utställning i Skara 

domkyrka där konstnären ställde ut dem. Kyrkan hade då brunnit och planeringen av att 

bygga upp kyrkan hade påbörjats. Långström sa att han blev fascinerad av målningarna och 

tyckte att konstverken passade in i den nya kyrkan. Skåpet är specialtillverkat i björk anpassad 

för tavlorna. Skåpet är uppdelad i tre delar med varsin tavla som med andra ord kallas för 

triptyk. I mitten av skåpet finns målningen av Jesus med tecknet XP (Kristus namn) i 

bysantiskt stil som träder fram i röd-orange gloria och runt honom är ett ljusgult sken med ett 

blå-lila färgat kors bakom sig.  På höger sida hänger tavlan med Omegatecken och på vänster 

sida Alfatecknet i samma färger och nyanser. Med sin storlek och målningar i starka färger 

fångar den ens blick direkt när man går in i rummet. Svensson har använt sig av varma 

färgtoner vilket frambringar en varm känsla i rummet, målningarna anknyter till ikontradition, 

vilket ger hans abstraherade ikonmåleri ett drag av mystik enligt min åsikt.  

 

 

                                                             
103 Anders Nilson, Ölandsmålare 2000, (Ölands museum, Borgholm, 2000), s. 
104 Nilson, Ölandsmålare 2000, (2000), s. 132 
105 Ann-Heléne, Thörning, Fyrtio år sedan kyrkan i Örsjö brann, ”Nybrotidning” Kalmar Läns Tidning, (datum okänt), 
Tillgänglig: http://klt.nu/fyrtio-ar-sedan-kyrkan-i-orsjo-brann/, (Hämtad 18/03/22) 
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Bild 46 och 47. Ledsjö kyrkas altartavla av Sven- Bertil Svensson. Foto av Lindman. 
 

I en telefonintervju med konstnären Sven-Bertil Svensson berättade han att målningarna 

inte var en beställning från början. Han ville visa sin experimentella konst för alla som kom 

och besökte utställningen i Skara domkyrka.106 Efter att han träffat Långström hade Svensson 

kontakt med en av arkitekterna som fick uppdraget att rita och konstruera ett altarskåp 

anpassad till hans tavlor. I en tidigare intervju med Långström och Andersson berättade 

Långström att det var en av arkitekterna från arkitektbyrån Barup & Edström som fick 

uppdraget att rita altarskåpet.107 Tillbaka till telefonintervjun med Svensson ställde jag frågan 

om vart han fick sin inspiration till motivet när han gjorde. Svensson svarade med att han 

arbetar mest med ikonmåleri och när det gäller experiment och abstrakt konst utgår han 

mycket från miljö och färg. Med andra ord, hur motiven och färgerna i tavlorna samspelar i 

rummet.  

Med hänsyn till den reaktion som uppstod efter beslut av rivning av Lundby nya kyrkas 

murar frågade jag Svensson om han upplevt någon form av konflikt kring 

återuppbyggnadsprocessen av Ledsjö kyrkas interiör och hur hans konst har mottagits av 

kyrkan. Svensson svarade med: ” Nej inte alls, har bara fått gott mottagande, under åren som 

konstnär och samarbeten med kyrkor har jag stött på väldigt lite konflikter, jag har arbetat 

med 80-tal kyrkor, med måleri och färgsättning.” 108 Enligt hans uppfattning upplevde han 

ingen konflikt om kyrkans interiör och inte heller någon kritik på hans tavlor eller blivit 

ombedd att göra ändringar på dem.  

                                                             
106 Uppgifter om Ledsjö kyrkas altartavlor är hämtad ur telefonintervjun med konstnären Sven-Bertil Svensson, Uppsala 
(15/10/07, kl. 19:30- 19:43) 
107 Intervju, Ledsjö kyrka, Götene (14/05/14, kl. 12-14) 
108 Telefonintervju med Svensson (15/10/07, kl. 19:30- 19:43) 
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Vid ingången till kyrkorummet hänger ett kors gjord i delar av bränt koppar på trä. 

Långström berättade under intervjun att korset är gjord av klumpar av gamla kopparplåt från 

torntaket efter branden. Det låg på kyrkgolvet bland bränt materia och återanvändes till att bli 

ett konstverk. Korset kallas för Brandofferkorset, skapad av konstnären Theodor Pauckstadt 

med hjälp av konstnären och snickaren Georges Tokmaji. Pauckstadt har varit bildlärare i 38 

år och konstnärlig ledare i grundskola.109 Han föddes 1935 i Königsberg (Kalingrad i 

Ryssland) och har tidigare studerat konst och arkitektur på olika skolor och konsthistoria i 

Göteborg.110 Pauckstadt har också skapat ett DNA-kors i brons till Vadstena klosterkyrka.111 

Pauckstadt har också gjort projektet ”DNA-spår”, med fem olika konstverk som pågick från 

2000 till 2003 i Schweiz, Tyskland, Amerika och Sverige.112 I en broschyr med information 

om projektet beskriver författaren och sociologen Lars Ekstrand i en kort recension om 

konstprojektet som en handling om människans självuppfattning och definition i en värld av 

genteknologisk frammarsch.113 Konstnären Pauckstadt beskrivs av Ekstrand som både 

vetenskapsman och konstnär som utforskar olika uttrycksätt.114 Hans konstnärskap är, enligt 

min uppfattning, uppfinningsrik i skapandet av olika material i abstraherade motiv och form 

inom måleri och skulptering.    

Under mitt besök vid Ledsjö kyrka fanns det ingen information om Svensons altartavla 

och Pauckstadts brandofferskors på plats i jämförelse med Lundby nya kyrka där det fanns 

broschyrer om konstnärerna. Däremot finns det en kort beskrivning om korset i 

aktivitetskalender- om integration och immigrations hemsida om Ledsjö kyrkas invigning. 

”Vi valde ett autentiskt material och underströk detta även med att korset är brutet och 

deformerat.”115  Det brända kopparplåtskorset är i delar som om den är bruten vilket enligt 

min uppfattning illustrerar också kyrkans överlevnad efter branden.   

I en mailkonversation med Pauckstadt svarade han kortfattat på mina frågor om hans 

arbete med sitt konstverk och samarbete med kyrkorådet. Jag ställde frågan om hur han fick 

uppdraget att skapa ett kors till kyrkan. Pauckstadt svarade med att han fick uppdraget av sin 

vän byggmästaren Tage Brolin.116 Tage Brolin samarbetade med arkitekterna Kerstin Barup 

                                                             
109 Uppgifter om brandofferkors hänvisas till mailkonversation med konstnären Theodor Pauckstadt, (17/03/11-13) 
110 Konstnärslexikonet Amanda, Theodor Pauckstadt, Tillgänglig: https://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=16652, 
(Hämtad 18/03/06) 
111 Pauckstadt, mailkonversation, (17/03/11-13) 
112  Brev från Theodor Pauckstadt med bilder och broschyr om hans konst. Privat ägo. 
113 Brev från Pauckstad Privat ägo 
114 Brev från Pauckstad Privat ägo. 
115 Immigrant-institut, Aktivitetskalender- integration och migration- Ledsjö kyrka invigs idag, (20/12/09), Tillgänglig: 
https://immi.se/aktiviteter/archives/701, (Hämtad 16/10/21) 
116  Pauckstadt, mailkonversation, (17/03/11-13) 
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och Mats Edström från Simrishamn under återuppbyggnadsprocessen av kyrkan.117  

Pauckstadt fick förfrågan av Brolin om att skapa ett litet minnesmärke för kyrkan och han 

övertalade Brolin till att det skulle bli en brandoffer-relief gjord av rester från det brända 

koppartaket. Brolin var tveksam från början men gick senare med på det. Pauckstadt skrev 

också att han inte ville ha betald för korset.118 

I nästa fråga om det var kyrkans idé att det skulle bli ett kors svarade Pauckstadts med 

att det var hans idé. Han skrev: ”Temavalet ”brandoffer” är helt och hållet min formulering av 

uppdraget. ”119 Efter att han fick medhåll av Brolin som senare förhandlade med kyrkorådet, 

som gick med på förslaget, gjorde han ett 20-tal skisser som skickades till kyrkan. Tokmaji 

var också med och uppskattade Pauckstadts idé om ett brandofferskors.  

Vidare på nästa fråga om hur arbetet med korset gick till och hur samarbetet mellan 

konstnärer och kyrkan gick till svarade Pauckstadt att han var ensam med uppdraget, men han 

fick hjälp av Tokmaji med tillverkning av korsets bakgrund. Tokmaji arbetade som konstnär 

och snickare hos Tage Brolin. Han gjorde den ovalformade bakgrunden till korset och 

Pauckstadt uppskattade hans arbete och som medarrangerad konstnär. Pauckstadt skrev också 

att han föreslog att skapa tre mindre kors för sakristian, vilket Brolin var med på det, utom 

kyrkorådet.  

Med hänsyn till att förstört kulturarv kan väcka starka känslor och spända diskussioner 

och kritik, precis som det skedde efter Lundby nya kyrka förstördes av brand, ställde jag 

frågan till Puckstadts om han upplevde någon form av kritik mot Ledsjö kyrkas nya interiör 

och konst. Han svarade med att han inte hade hört eller upplevt någon negativ kritik, bara 

positivt.  

Svaret på sista frågan om vad Pauckstadt fick för respons av kyrkan och besökare när 

korset hängdes upp, skrev han att han fick ett positivt svar av Skara domprost via mail.  

Han skrev också att till och med två biskopar i skara-stift, som idag är pensionerade, tyckte 

om hans idé om att skapa ett brandofferskors. Han tillade i sitt svar: ”Ledsjö kyrka är en 

lyssnande förebild av en ny kyrkomiljö på högsta nivå där gammalt och nytt flyter 

tillsammans.”120 Korset hängdes upp den 17 december 2009,121 tre dagar före kyrkans 

invigning.  

 

                                                             
117 Byggvärlden, 103 kyrkor på meritlistan, (13/03/04), Tillgänglig: http://www.byggvarlden.se/103-kyrkor-pa-meritlistan-
62827/nyhet.html, (Hämtad 17/08/09)  
118 Pauckstadt, mailkonversation, (17/03/11-13) 
119 Pauckstadt, mailkonversation, (17/03/11-13) 
120 Pauckstadt, mailkonversation, (17/03/11-13) 
121 Immigrant-institut, Aktivitetskalender- integration och migration- Ledsjö kyrka invigs idag (09/12/20), Tillgänglig: 
https://immi.se/aktiviteter/archives/tag/teo-pauckstadt (Hämtad 16/10/21) 
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Bild 48 och 49. Konstnären Theodor Pauckstadts arbete med brandofferkorset.  Bilder från konstnären. Privat 
ägo. 
 

 
Bild 50. Brandofferkorset av Theodor Pauckstadt och Georges Tokmaji. 
Hämtad ur: Immigrant-institut hemsida. 
 

Konstverken som ikontavlorna i altarskåpet frambringar inte bara en stämningsfull och 

lugn känsla i kyrkorummet utan också känslan av att det knyter an med kyrkans medeltida 

historia. Svenssons ikonmåleri av Jesus och de grekiska symbolerna, tillsammans med 

triumfkrucifixet och liljestenarna stärker känslan av kyrkans medeltida historia. Hans 

ikonmåleri av Jesus och grekiska symboler påminner om romanskt ikonmåleri som är målade 

med inspiration av abstrakt konst i starka färger. De skapar känslan av kombination av 

medeltid och samtid som passar in i kyrkans interiör. Brandofferkorset är gjord av material 

som fanns kvar efter branden som inte bara framställer ett kors utan är också en påminnelse 

om kyrkans överlevnad efter branden. Korset hänger på väggen bredvid ingången till 

kyrkorummet och möter besökarnas blick, byggd av bränt koppar som en sorts triumf över 

ondskan.  
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4.  Diskussion och jämförelse kring material, teori och metod 
Efter att Lundby nya kyrka brändes ned 1994 väcktes känslor av sorg och vrede och kort 

därefter uppstod en känsloladdad diskussion om kyrkans kvarstående brända väggmurar. 

Diskussionen om kyrkans kvarstående murar som slutade i ett beslut om rivning av 

kyrkorådet och Göteborgs kyrkonämnd, vilket godkändes av Riksantikvarieämbetet, väckte 

starka känslor hos många i församlingen och ortsbor.  

Med hänsyn till Inga-Lill Aronssons diskussion gällande begreppet memory (minne) och 

om bevarande av kulturarv och dess värde, uttryckte Göteborgs kyrkoråd i ett brev till 

Riksantikvarieämbetet en önskan om rivning av kyrkans brända väggmurar. Skälet till deras 

önskan om rivning var att ta bort murarna för att inte skapa smärtsam påminnelse om branden 

för församlingsborna. Enligt min uppfattning i detta fall vägde önskan om rivning av en 

smärtsam påminnelse för församlingen tyngre än ett alternativ diskussion om hur man ska gå 

tillväga för bevarande av den kulturarvsklassade kyrkans murar. Brev och artiklar på ATA ger 

en intressant översikt om vad som skedde efter branden och hur beslutet om rivning orsakade 

negativ reaktion hos människor. Däremot säger breven och artiklarna ingenting om kyrkans 

konstverk och artefakter.  De uttrycker främst negativa reaktioner på beslutet och vädjar om 

bevarande av murarna och att kyrkan skulle återuppbyggas som den var före branden, främst 

med hänsyn till kyrkans kulturarvshistoriska värde. Paragrafer från kulturmiljölagen om 

hantering av kulturminne och från kyrkolag (som idag kallas Svenska kyrkans lag) om 

tjänstefel nämndes flera gånger i breven med hänvisning till att beslut om rivning av murarna 

var orätt och odemokratiskt. Det här överensstämmer med Graham och Howards beskrivning 

att kulturarv är en process skapad av människors hänvisning till tidigare erfarenheter som 

påverkas ofrånkomligt av identitet och maktstrukturer. Med hänsyn till begreppen minne och 

identitet är breven och namninsamlingar ett svar på den känsla av respektlöshet som 

upplevdes mot kyrkan och församlingen. Här är också begreppet autenticitet relevant. 

Murarna var det enda autentiska som fanns kvar av kyrkans arkitektur och när beslut om 

rivning av murarna fattades upplevde många områdesbor det som hot mot deras känsla av 

tillhörighet till kyrkan och till området som kopplas till kyrkan. Dock såg kyrkorådet en 

möjlighet att förbättra kyrkan genom att bygga den större och modernare som på lång sikt 

skulle gynna församlingen och bostadsområdet. Ur ett age-value perspektiv finns det inte 

mycket kvar av Adrian C. Petersons Lundby nya kyrka. En bränd träbalk och fialer är vad 

som finns kvar bevarade i den nya Lundby nya kyrka som minne av Petersons arv till 

Hisingen. Efter branden byggdes nya Lundby nya kyrka i liknande (via sacra) 

byggnadskonstruktion som den föregående kyrkan hade före branden. Den nya Lundby nya 
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kyrkas byggnadskonstruktion som är byggd utifrån den heliga vadringsprincipen (via sacra) 

skapar tillsammans med de fialer och träbalk en känsla av att en del av Petersons kulturarv 

finns kvar. 

Trots att branden totalförstörde Lundby nya kyrka har kyrkans församling och dess 

verksamhet inte försvunnit från Hisingen. Med en ny, större och modernare kyrka har det 

gynnat församlingen med fler verksamheter anpassade efter bostadsområdets behov.  

Under arbetet med denna fallstudie gav intervjun med Karl-Erik Rinman, Ing-Marie 

Gustavsson och församlingsmedlemmar en insyn i hur de planerat och hade haft för idéer och 

uppfattningar kring återuppbyggandet och utformningen av kyrkointeriören och dess 

konstverk. Konstnären Lars Huck Hultgren gav en beskrivning utifrån sin uppfattning om 

samarbetet med projektkommittén och kyrkoråd gällande skapandet av hans konstverk. Det 

fanns inte mycket information om andra konstnärer som Arne Charlez och Herman Fogelin. 

En broschyr om konstverken i kyrkan med korta beskrivningar om konstnärernas arbete med 

konstverken fanns dock tillgänglig på plats.  

När kyrkan uppfördes 1884-86 hade biskop Ullman krav på att konsten i kyrkan skulle 

uttrycka högtidlighet och länka till liturgins heliga principer. Efter branden 1994 byggdes nya 

Lundby nya kyrkas kyrkorum med fokus främst på ljus och rymlighet, och konstverken i 

kyrkorummet samspelar med kyrkointeriörens ljusa atmosfär. Kyrkorummets klerestorium ger 

enligt min åsikt en känsla av kombination av samtid med klassisk avskalad basilikastil.  

Kyrkorummets interiör, liksom övriga rum som konferensrum, dagisrum m.fl. är fria från 

överflöd av dekorationer och utsmyckningar. Lars Huck Hultgrens färgrika träskulpturer ”Den 

goda modern” och ” Den gode fadern”, samt korset med blommande äng fångar besökarnas 

blickar till kyrkans viktigaste punkt. Charlez rosettfönster i färgrik abstrakt mönstermotiv 

färgar kyrkorummet med solljuset och skapar ett vackert ljus i kyrkorummet. Fogelins 

mosaiktavla med detaljer av olika symboler i olika färger ovanför kyrkans entré fångar 

besökarnas blickar. Mosaiktavlans titel Tungor av eld, som Fogelin inspirerade sig av en text 

från Apostlagärningarna 2:2-3 som beskriver när Gud gav apostlarna möjlighet att tala 

världens alla språk. Mosaiktavlan passar in med kyrkans tegelvägg ovanför entrén och, enligt 

min åsikt, skapar en välkomnande känsla för besökare från olika platser i världen. 

För att återknyta till Helena Fuchs och Linda Fagerströms artiklar om behovet av 

kunskaper och förståelse för modernistisk och samtidskonstens plats i kyrkor hade Lundby 

nya kyrka gett ut broschyrer med kortfattad introduktion om kyrkans olika konstverk. Dessa 

broschyrer med kortfattade presentationer av konstverken ger möjlighet för besökarna att läsa 
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om konstnärerna och deras verk. Men mer än så har kyrkoråden och församlingen inte gjort 

för att lyfta fram kyrkornas konstverk och konstnärerna för besökarna enligt min uppfattning.  

I kapitlet om Ledsjö kyrka har återuppbyggnadsprocessen av kyrkans interiör förlöpt 

annorlunda i jämförelse med Lundby nya kyrka. Ledsjö kyrka uppfördes under 1100-talet och 

ligger på landsbygden i Götene kommun i Skara och drabbades av brand 2004. I början av 

kapitlet beskrivs kyrkans historia och dess interiörs utseende och form före branden med 

hänvisning till arkitektgruppen Barup och Edström bok Återuppbyggnad av Ledsjö kyrka 

(2010) och fotografier från Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.  Barup och Edströms 

bok beskriver kort kyrkans historia och hur de arbetat med att återuppbygga kyrkans interiör. 

De beskriver också hur de format kyrkans interiör ur arkitektonisk och estetisk synpunkt. 

Arkitekterna Barup och Edström, som vann uppdraget efter en arkitekttävling anordnad av 

kyrkorådet, hade som mål att skapa känslan av gemenskap, samtid och egenart i 

kyrkorummet, vilket de har lyckats med enligt min åsikt.  Med gemenskap och samtid menas 

att kyrkans modernare interiör gör det möjligt att alla människor kan besöka kyrkan och att 

byggnaden fungerar praktiskt och funktionellt. Med egenart menas att kyrkorådet och 

arkitekterna valt att lyfta fram kyrkans medeltida historia genom att kombinera interiören med 

artefakter från medeltiden. Även takkonstruktion har byggts utifrån hur den kunde ha sett ut 

under medeltiden. En notering gällande bokens titel Återuppbyggnaden av Ledsjö kyrka av 

Barup och Edström är att branden förstörde bara kyrkans interiör, tak och torn. Kyrkans 

exteriör och väggmurar klarade sig och därför är det egentligen mer rimligt att det kallas 

ombyggnadsprocess än återuppbyggnadsprocess enligt min åsikt. Dock beskriver Barup och 

Edström arbetet med kyrkan i boken som återuppbyggnadsprocess, likaså gjorde Andersson 

och Långström under intervjun. 

Branden 2004 förstörde Ledsjö kyrkas interiör, tak och torn. I jämförelse med Lundby 

nya kyrka förekom det inga konflikter kring beslut om hur Ledsjö kyrkas interiör skulle 

återuppbyggas. Det finns heller inga brev eller artiklar med kritik eller åsikter gällande 

återuppbyggnadsprocessen vid ATA i Stockholm. Kyrkorådet valde att församlingens 

medlemmar och ortsbor skulle få komma med idéer och förslag om hur kyrkans nya interiör 

skulle se ut. En annan skillnad jämfört med Lundby nya kyrka gällande planering och 

hantering kring Ledsjö kyrkas återuppbyggnadsprocess var att länsstyrelsen beslutade att 

utföra en arkeologisk undersökning av kyrkans golv.  Detta skedde i syfte att få fram mer 

kunskap om kyrkans medeltida historia och undersöka om det fanns artefakter och lämningar 

under golvet innan kyrkan fick nytt golv. Undersökningen utfördes när byggnadsprocessen 

påbörjades. Rapporten Ledsjö kyrka under mark, Ett mångtydigt fragment – 
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arkeologiskundersökning och artikeln ”Ledsjö kyrka återbesökt 2009” av arkeologen Anders 

Berglund beskriver undersökningen av kyrkans golv och kartläggning av kyrkans väggmurar 

och gravar från medeltiden. Rapporten och artikeln av Berglund ger därför detaljerad 

information och överblick över kyrkans arkitektur från medeltiden. Där diskuteras också hur 

undersökningen påverkat kyrkans nya interiör utseende och form.  

Gällande Ledsjö kyrkas interiör gav intervjuerna med kyrkvärden Gunnar Andersson, 

kyrkoherden Erik Långström, Kyrkogårds-och kyrkvaktmästare och Mikael Johansson en 

bred översikt över återuppbyggnadsprocessen av kyrkointeriören. Andersson, Långström och 

Johansson skildrade sina perspektiv och idéer om interiörens utseende och planeringar kring 

återuppbyggnaden av kyrkans interiör. De berättade hur planen, idéer och samarbete mellan 

dem, arkitekter och konstnärer gått tillväga. 

Med hänsyn till begreppet memory (minne) kan hantering av kulturarv ske på olika sätt i 

samtiden för att dess autenticitet ska kunna bevaras på bästa sätt. I fallet med Ledsjö kyrka 

valde kyrkorådet och arbetsgruppen tillsammans med arkitekterna Barup och Edström att lyfta 

fram kyrkans ursprungliga arkitekturkonstruktion från medeltiden som revs bort under 1700-

talets renovering. Kyrkorummets form, takkonstruktion, liljestenar, dopfunt, krucifix från 

1100-talet kastar ljus på kyrkans bakgrund från medeltiden. I likhet med Hultgrens konstverk 

i Lundby nya kyrka, fångar Svenssons färgstarka altartavlor i besökarnas uppmärksamhet mot 

kyrkans heligaste punkt. Med hänsyn till Rappes beskrivning av den heliga 

vandringsprincipen (via sacra) vandrar besökarna inte bara till kyrkans heligaste punkt utan 

också in till kyrkans medeltida historia. Tillsammans med kyrkorummets stora och ljusa 

interiör och artefakter från 1100-talet har arkitekterna lyckats skapa känslan av samtid som 

knyter an till kyrkans tidigare historia. Kyrkorummets form och estetik kastar ljus på kyrkans 

bakgrund från medeltiden. Med hänsyn till begreppen age-value och autenticitet blev Ledsjö 

kyrkan också ett litet museum, eftersom kyrkorådet och arbetsgruppen ville att kyrkans nya 

interiör skulle lyfta fram dess medeltida historia. Artefakter som klarade sig i branden eller 

som hittades vid en arkeologisk utgrävning av kyrkans golv är en del av kyrkans interiör som 

minnen om kyrkans historia och stärker känslan av kyrkans autenticitet från medeltiden.  

Intervjun med konstnären Sven-Bertil Svensson gav en insyn i hur arbete med 

altartavlorna utförts och i samarbetet med kyrkorådet och arkitekter. Tavlorna i altartavlan är 

gjorda med inspiration från bysantinsk och abstrakt konststil med motiv av Jesus, Alfa och 

Omega i färgrika konstraster. Svenssons altartavlor med ikonmotiv i bysantinsk stil 

tillsammans med triumfkrucifixet från 1100-talet skapar också känslan av att kyrkans 

medeltida historia lyfts fram i kyrkorummet. 
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Konstnären Theodor Pauckstadt svarade mina frågor kortfattat i skriftligt form om 

samarbetet med kyrkan och andra formgivare gällande brandofferkorset. I Jämförelse med 

konstverken i Lundby nya kyrka och med Sven-Bertils Svenssons altartavla, använde sig 

Pauckstadt brända kopparrester från kyrkans tak till att skapa en skulptur som formar ett kors.  

Korset som är kristendomens främsta tecken får här också symbolisera kyrkobyggnadens 

överlevnad efter branden.  

När det gäller samtidskonstens plats i kyrkorummet och om de brister och behov som 

Fuchs påtalat i sin artikel har Ledsjö kyrka inga beskrivningar eller broschyrer om 

konstnärerna och deras konstverk tillgängliga på plats. Sven-Bertil Svenssons altartavlor i 

triptyk nämns kort i Barups och Edströms bok återuppbyggnaden av Ledsjö kyrka (2010). 

Däremot finns det ingen beskrivning om konstnären och hans arbete med konstverken. Det 

finns heller ingen information gällande Pauckstadts brandofferskors i boken. Brandofferkorset 

hängdes upp i kyrkan 17 december 2009 och boken gavs ut 2010. Det är, enligt min åsikt, lite 

märklig att Pauckstadts konst inte nämns i boken. Däremot handlar boken främst om 

arkitekternas arbete med kyrkan tillsammans med kyrkorådet. 

I Nolans artikel ”Modern Church Architecture: The Elements of the Problem” från 1957 

påstår han att modern konst inte passar in i kyrkan med hänsyn till tre olika perspektiv. (1) 

kyrkans arkitektur är byggd för ett specifikt syfte. Kyrkan är en länk mellan Gud och 

människor. (2) Kyrkor ska vara estetiskt vackra, tilltalande och länka till kristendom. (3) 

Kyrklig konst ska skapas av kristna konstnärer för kyrkor och församlingar. Enligt Nolan är 

konstens uppgift att skapa skönhet, harmoni och känsla av dignitet för kyrkans besökare. 

Nolans syn på konsten i kyrkor liknar Uddo L. Ullmans syn på att konsten ska länka till 

liturgins heliga principer och tjäna kristendom. Konstnären Sven-Bertil Svensson uttryckte 

liknande åsikt om att kyrklig konst ska länka till gudstro och förtydliga kristendomens 

berättelser, vilket jag tidigare har beskrivit. Liknande åsikter om kyrklig konst har de andra 

konstnärerna inte uttryckt sig om enligt min uppfattning. Förutom att konstnären Herman 

Fogelin beskrev sitt mosaikverk i broschyren ”Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996” att de 

som skådar hans verk ”Tungor av eld” ska själva tolka vad symbolerna i mosaiktavlan 

betyder.  Hans beskrivning om sitt konstverks syfte i Lundby nya kyrka är motsats till Nolans 

och Svenssons åsikt om att kyrklig konst ska tjäna och förtydliga kristendom.  

När det gäller de moderna, figurativa och abstraherade konstverken i Lundby nya kyrka 

och Ledsjö kyrka, i kontrast till Nolans kritiska perspektiv om modern konst i kyrkor, 

samspelar konstverken i kyrkornas nybyggda och modernare interiörer. Som jag tidigare 

beskrivit kyrkornas interiörer ur ett estetiskt perspektiv fick kyrkorna större, ljusare och 
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avskalade kyrkorum. Konstverken i båda kyrkorna framträder mer i kyrkointeriörerna och 

fångar besökarnas blickar och uppmärksamhet, och enligt min åsikt, skapar kyrkointeriörerna 

och konstverken tillsammans känslan av ordning och harmoni. När det gäller Nolans 

perspektiv på att konsten ska vara tillför kyrkan och församlingen så är konstverken skapade 

och anpassade till Lundby nya kyrka och Ledsjö kyrka. Hultgrens kors med blommande äng, 

träskulpturer som föreställer en moder med sitt barn och en man med sitt lamm, Fogelins 

mosaiktavla med inspiration från Apostlagärningarna 2:2-3, Charlez rosettfönster, Svenssons 

ikontavlor med motiv av Jesus med Alfa och Omega symboler samt Pauckstadts 

brandofferkors. Dessa konstverk i Lundby nya kyrka och Ledsjö kyrka tjänar kyrkorna 

eftersom de länkar till kristendom på ett modernistisk och nytänkande sätt, vilket är förenligt 

med kyrkornas moderna och asketisk formade interiörer. En intressant tanke enligt min 

uppfattning, är att dessa abstraherande och figurativa konstverk i båda kyrkorna skapar också 

nyfikenhet och tillåter besökarna att skapa egna uppfattningar om vad konstverken ska 

föreställa.   

 

 

5. Slutsatser  
Avsikten med denna studie var att belysa återuppbyggnads-och restaureringsprocessen av 

kulturarvsklassade kyrkorna Lundby nya kyrkas och Ledsjös interiörer som drabbats av 

bränder och granska diskussionerna om återuppbyggnad och skapandet av interiörerna och 

dess konst, samt hur kyrkornas nya kyrkointeriörer har upplevts av församlingarnas 

medlemmar. Resultatet av denna studie visar hur två olika kyrkor i Västergötland har 

återuppbyggts och hur samarbeten och byggnadsprocesserna för kyrkornas interiör och konst 

har gått till.   

 

1. Hur såg planeringen för skapandet av ny interiör och kyrklig konst ut innan 

återuppbyggnadsprocesserna av kyrkorna inleddes?  

Planen med återuppbyggandet av Lundby nya kyrka var att göra en kyrka för framtiden med 

större utrymme för olika verksamheter och med förbättrad anpassning och funktionalitet på 

praktisk nivå. Enligt F.d. fastighetschef och byggprojektledare för Lundby nya kyrka Karl- 

Erik Rinman hade många som arbetade inom kyrkan önskan om att ha en större kyrka med 

utrymme för fler verksamheter. Efter branden började kyrkorådet diskutera om att 

återuppbygga Lundby nya kyrkan till en större och modernare kyrka. Därefter skrev 

Göteborgs kyrkonämnd brev till Riksantikvarieämbetets granskningsenhet om att de ville få 
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bort de skadade murarna i syfte att ge plats åt en ny och större kyrka. Riksantikvarieämbetets 

granskningsenhet godkände önskan om rivning av murarna. Efter beslut om rivning uppstod 

kritik i form av brev till ämbetet från Påhlsson, Martinsson och Månsson, artikel ”En sista 

bön” av Kennroth och namninsamlingar från ortsbor på grund av att beslutet inte skett på 

demokratiskt sätt och att rester av ett kulturarv borde bevaras, inte rivas bort. Dålig 

medlemsstatistik för Lundby ny kyrka gjorde att Svenska kyrkan var osäker om det skulle 

löna sig med en ny och större kyrka. Men trots brev, namninsamlingar och dålig 

medlemsstatistik återuppbyggdes en ny kyrka enligt den ursprungliga önskan som Kyrkorådet 

hade, om att Hisingen skulle få en större och modernare Lundby nya kyrka för framtiden. En 

projektkommitté organiserades med representanter från kyrkonämnden och församlingen. 

Därefter anordnade kommitteen en arkitekttävling där arkitektgruppen FFNS West vann 

uppdraget med tema ” Vandring i tid och rum.” Arkitektgruppen menar att kyrkan ska stå för 

en kontinuitet i tiden och ha en volymsutformning efter klassiska förebilder, vilket passade 

bra med kyrkorådets och församlingens idé om att den nya kyrkan skulle bli en kyrka för 

framtiden.  Projektkommittén valde också ut konstnärer som fick uppdraget att skapa konst 

till kyrkan.   

  Med hjälp av försäkringen gjorde det möjligt för kyrkorådet och projektkommitté 

tillsammans med arkitektgruppen FFNS West att planera och skapa kyrkan till en plats för fler 

verksamheter som café, dagisrum, marknad, konferensrum och kontorsrum, något som 

Lundby nya kyrka inte hade före branden. Projektkommittén gav också uppdrag till utvalda 

konstnärer som hade främst anknytning till Hisingen. Konstnären Lars Huck Hultman hade 

dock inte anknytning till området men fick uppdraget. 

När det gäller Ledsjö kyrka i Götene fick kyrkan, liksom den nya Lundby nya kyrka, en 

modernare interiör med fokus på anpassning och praktisk funktionalitet för alla grupper.  

Efter branden 2004 var Ledsjö kyrkas kyrkoråd och församlingsmedlemmar eniga om att 

återuppbygga kyrkans interiör. Branden hade väckt en stark reaktion för församlingen och 

kyrkoråd och Långström uttryckte i intervjun om att branden inte skulle bli slutet för kyrkan 

som har funnit i 900 år. Ledsjö kyrka fick stöd av Husby pastorat för deras önskan om att 

återuppbygga kyrkan och därefter bildades en arbetsgrupp med representanter från kyrkorådet 

och församlingen. Enligt kyrkoherden Erik Långström beslutade kyrkorådet och församlingen 

att kyrkans interiör skulle byggas upp istället för att låta det bli en minnesplats. De såg 

möjligheten att förbättra kyrkan med modernare interiör på praktisk och funktionell nivå. De 

såg också möjligheten att lyfta fram kyrkans medeltida historia i kyrkans nya interiör. 

Kyrkorådet ville också att alla skulle vara med och komma med förslag, idéer och önskemål 
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om kyrkans nya interiör. Barn, pensionärer, körgrupp, konfirmander och många fler, skulle få 

möjlighet att komma med förslag om hur de villa ha sin kyrka. Arbetsgruppen tog hänsyn till 

dessa idéer och förslag om interiörens utseende och form och formulerade ett PM. Därefter 

anordnade de en arkitekttävling och de utvalda arkitektgrupperna intervjuade kyrkorådet och 

arbetsgruppen och fick senare ett varsitt PM med synpunkter och förslag som de skulle utgå 

ifrån. Arkitektgruppernas arbeten ställdes senare ut för allmänheten där alla som besökte 

utställningen fick tycka till och därefter gjordes en utvärdering av arbetsgruppen och 

kyrkoråd. Arkitekterna Barup och Edström vann arkitekttävlingen med målet att skapa en 

kyrkointeriör som frambringar känslan av ”gemenskap, samtid och egenart.” Kyrkan fick en 

modernare interiör som belyser kyrkans medeltida historia som successivt försvunnit bakom 

flertal renoveringar efter 1700-talet.  Gällande planering av kyrkans konst utlyste 

arbetsgruppen inte efter konstnärer. Altartavlorna av Sven-Bertil Svensson upptäcktes av 

kyrkoherden Erik Långström på en konstutställning i Skara. Konstnären Theodor Pauckstadts 

fick förfrågan att skapa konst till Ledsjö kyrka genom sin vän Tage Brolin som arbetade med 

arkitekterna Barup och Edström under återuppbyggandet av kyrkans interiör. Konstnärerna 

hade samarbete med kyrkoråd, hantverkare och arkitekter vid slutet av 

återuppbyggnadsprocessen.  

 

2. Vem eller vilka avgjorde hur kyrkorummets estetiska gestaltning och inredning skulle 

utföras då kyrkorummet återskapades? 

F.d. fastighetschef och byggprojektledare Karl-Erik Rinman hade god kontakt med 

försäkringsbolaget och beviljades medel som gav honom och projektkommittén valfrihet över 

utformning av kyrkans interiör och dess estetiska utformning. Arkitektgruppen FFNS West 

samarbetade med projektkommittén och gav råd om fördelar och nackdelar till de 

arkitektoniska förslag och idéer som översågs av kommitteen. En av 

församlingsmedlemmarna som vill vara anonym berättade att negativ påverkan från kritik och 

motstånd inom kyrkans styrelse förekom. Till exempel vågade dåvarande kyrkoherden nästan 

inte lyssna på den anonymes förslag om hur man kunde förbättra akustiken i kyrkorummet 

eftersom hans förslag inte skulle likna kyrkans interiör före branden. Trots kritik mot rivning 

av Lundby nya kyrkas kvarstående murar påverkade det inte planeringen för 

återuppbyggandet av kyrkan. 

Samarbetet mellan arkitekter, projektkommittén, kyrkoråd och kyrkonämnd gällande 

praktiska frågor och beslut kring kyrkans form och utseende gick bra. Under 

återuppbyggnadsprocessen fanns också en politiker med på alla möten där beslut fattades. 
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Enligt Rinman var det arkitekten Akke Zimdal från arkitektgruppen FFNS West som hade 

känslan och idéer kring kyrkorummets utseende. Det var han som hade idén om att ett kors 

skulle placeras ovanför koret och hade samarbete med konstnärerna. 

 När det gäller konstnärernas arbete var det, enligt Rinman, projektkommittén som valde 

ut konstnärer, främst med anknytning till Västsverige. Enligt Rinman fick konstnärerna själva 

bestämma över sin konst till kyrkan. Samarbetet mellan konstnärer och arkitekten förekom 

säkert, Rinman hade dock inte mycket insyn på den konstnärliga och estetiska sidan av 

projektet.  

Gällande Ledsjö kyrka bestämde kyrkorådet att församlingsmedlemmar och ortsbor fick 

vara med och komma med förslag och idéer om hur de ville att kyrkans interiör skulle se ut. 

Det var viktigt att inkludera alla enligt kyrkoherden Erik Långström. Med hänsyn till att 

länsstyrelsen beslutade om att endast interiören fick återuppbyggas, fick arbetsgruppen en stor 

valfrihet över kyrkans interiör och dess utseende. Arbetsgruppen skrev ett PM utifrån de idéer 

och förslag om kyrkans interiör och ordnade en arkitekttävling där arkitektbyrån Kerstin 

Barup och Mats Edström fick uppdraget. Barup och Edström utgick från arbetsgruppens PM 

och arbetade fram olika virtuella modeller utifrån de förslag och idéer kring interiörens 

utseende och form som kyrkorådet och arbetsgruppen fick ta del av och tycka till. 

Kyrkorådet och arbetsgruppen bestämde också att kyrkans moderna interiör skulle lyfta 

fram kyrkans historia från medeltiden. Enligt kyrkoherden Erik Långström var det viktigt att 

taket skulle byggas med konstruktion av furu som kunde ha sett ut på medeltiden. Mönster 

som stjärnmönster, veteax, liljestenarnas växtornament och ovala mönster dominerar den 

estetiska aspekten av kyrkorummet. Stjärnmönstret var arkitekten Barups idé som finns på 

glasdörrar, torntrappan, orgeln, golv och altarbord. Arbetsgruppen valde också att placera 

äldre inventarier i kyrkan som det medeltida triumfkrucifixet ovanför koret, dopfunt, 

kyrkklocka och liljestenarna nära entrén. Inventarierna är minnen av kyrkans medeltida 

historia, vilket också gör att kyrkan påminner om ett museum enligt min uppfattning. Enligt 

kyrkogårds-och kyrkvaktmästare Mikael Johansson var återuppbyggnadsprocessen av kyrkans 

interiör ett levande projekt med många idéer och det fanns en gräns för vad som fick plats i 

kyrkan. Arkitekterna föreslog att göra ett minnesmärke på en vägg i kyrkan som ett minne för 

den gamla kyrkan vilket han och kyrkorådet och arbetsgruppen inte tyckte var viktigt. Det 

förekom diskussion mellan kyrkoråd, arbetsgrupp och arkitekter gällande orgelns utseende 

och placering i kyrkan eftersom det var svårt med att få plats med allting. Dock blev resultatet 

bra i slutet enligt Johansson. 
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3.  Hur blev resultaten och hur uppfattades det av kyrkornas medlemmar i slutet av processen? 

Efter att Lundby nya kyrka förstördes av branden uppstod kritik och motstånd angående 

beslutet om rivning av kyrkans brända väggmurar. Kyrkan var ett av Adrian C. Petersons 

nygotiska byggnadsverk och var för många församlingsmedlemmar och ortsbor betydelsefull. 

Kyrkan var ett kulturminne, vilket F.d. kyrkorådsledarmot i Örgryte Leif Påhlsson också 

beskrev i ett brev till Riksantikvarieämbetet gällande beslut om rivning. Han skrev att Lundby 

nya kyrkans nygotiska klocktorn var som ett monument över Hisingen och var en plats där 

människor gick på mässor, bröllop, dop, begravningar, körer och mycket mer. När beslutet 

om rivning godkändes av Riksantikvarieämbetet blev reaktionen en stor insamling av 

namnlistor som bevis på viljan att rädda och bevara det som fanns kvar och ta tillbaka kyrkan 

som den var före branden. Trots detta motstånd försvann murarna och en ny kyrka byggdes. 

Den spända situationen varade dock inte efter att den nya Lundby nya kyrka invigdes. Enligt 

f.d. fastighetschef och byggprojektledare Karl-Erik Rinman upplevde han ingen negativt med 

den nya kyrkan och dess interiör och konst. När kyrkan var färdig var det bara positiva 

uttalanden från församlingsmedlemmar och ortsbor. Kyrkan idag är anpassad till ett växande 

bostadsområde med stort och ljust kyrkorum vilket har uppskattats av församlingen och 

ortsbor.  

Resultatet efter återuppbyggnadsprocessen av Lundby nya kyrka blev att kyrkan fick en 

större, ljusare och asketisk interiör. Rosettfönster med abstrakt motiv som symboliserar livets 

rörelse av Arne Charlez sprider färg i kyrkorummet.  Mosaiken av Herman Fogelin, placerad 

ovanför porten med symboler hänvisade till Apostlagärningarna 2:2-3, vackert motiv med 

färger som lyser fram motivet från kyrkans brunröda tegelväggar.  Korset med blommande 

äng och träskulpturerna ”kvinnan med barnet” och ”mannen med lammet” av Lars Huck 

Hultgren starka färger tar plats i kyrkorummet och fångar besökarna blickar. Samspelet med 

det färgrika rosettfönstret, klerestoriefönster, skulpturer, korset med blommande äng i ett 

rymligt och ljust kyrkorum skapar vacker, lugn och harmonisk känsla i kyrkan. 

När det gäller Ledsjö kyrka förekom ingen kritik eller motstånd kring beslutet av att 

renovera och modernisera kyrkans interiör. Församlingen beslutade också att inkludera 

församlingsmedlemmarnas idéer och förslag om hur kyrkans interiör skulle se ut. Planen var 

att återuppbygga kyrkans interiör med målet att skapa känslan av gemenskap, samtid och 

egenart vilket arkitekterna Barup och Edström lyckades få fram i kyrkans interiör. Resultatet 

blev en större och ljusare kyrkointeriör med samtidskrav på funktionell anpassning som 

samtidigt knyter tillbaka till kyrkans medeltida historia. Till skillnad från Lundby nya kyrka 

fick Ledsjö kyrka också en roll som ett museum där liljestenar, kyrkklocka, dopfunt blev en 
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del av kyrkans interiör. Kyrkan fick ett tak byggd i trä med inspiration från medeltiden. 

Stjärnmönster är också ett återkommande tema i kyrkan. Mönstret finns på glasdörrar, orgel, 

och golv.  Kyrkan interiör tillsammans med Sven-Bertil Svenssons abstraherade ikonmotiv 

och brandofferskorset av Theodor Pauckstadt skapar känslan av koppling mellan samtid och 

medeltid. Resultatet blev mycket uppskattat. Enligt kyrkvärden Gunnar Andersson uttryckte 

sig församlingsborna positivt om kyrkans nya interiör och dess konst. Inte heller märkte 

kyrkogårds-och kyrkvaktmästaren Mikael Johansson eller kyrkoherden Erik Långström något 

negativt om resultatet av kyrkan, tvärtom upplevde de besökarnas uppskattning och 

fascination inför kyrkointeriörens utseende. Syftet var att göra gudstjänsten mer centrerad i 

rummet och skapa känslan av tillhörighet och integration. Känslan av att bli sedd och 

uppmärksammad är viktig enligt Långström, vilket arkitekterna och konstnärerna lyckats 

med.  

 

4. Hur gick konstnärernas arbete till, och hur har kyrkoråden och församlingarna samverkat 

med konstnärerna under processerna? 

När det gäller både Lundby nya kyrka och Ledsjö kyrka så påverkade kyrkoråden inte 

konstnärernas inspirationer till sina konstverk.  Enligt f.d. byggprojektledare Karl-Erik 

Rinman så hade konstnärerna samarbete med arkitekterna men det var något som han inte 

visste så mycket om. Konstnären Lars Huck Hultgrens fick skissuppdraget av Lundby nya 

kyrkas projektkommitté som senare gick genom en urvalsprocess. Därefter fick han uppdraget 

att skapa skulpturerna och korset som blev färdiga att placera i kyrkans nya kyrkointeriör 

1996.  

I förhållande till den negativa kritiken mot beslutet om rivning av kyrkans kvarstående 

murar i form av brev, artikel och namninsamlingar, upplevde Hultgren däremot inget negativt 

angående återuppbyggandet av kyrkan. Men han påpekade att modern och abstrakt konst inte 

alltid uppskattas och att det förekommer förväntningar om hur konstverken ska se ut.  Han 

kände han att hans skulpturer inte dög. Enligt Hultgrens uppfattning blev hans skulpturer inte 

så uppskattade av vissa besökare eftersom hans konst uttrycker vad som kan benämnas som 

svensk vithetsnorm. Hultgren hade inte tänkt på det, men sa vid intervjun det ändå kan vara 

passande i en svensk kyrka. Han uttryckte lite besvikelse över att hans idéer och visioner om 

hur konstverken ska se ut och passa in i kyrkorummen kanske inte alltid uppskattas av 

kyrkoråden och församlingar eftersom alla har olika perspektiv och åsikter om vad som ska 

visas i kyrkorna.   
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Altartavlorna i Ledsjö kyrka, av konstnären Sven-Bertil Svensson, var experiment med 

abstrakt-och ikonmåleri. Svensson fick inte uppdrag av kyrkans kyrkoråd eller arbetsgrupp att 

skapa konst till kyrkans nya interiör, hans tavlor upptäcktes av kyrkoherden Erik Långström 

på en utställning i Skara domkyrka. Svenssons intresse och inspiration från abstrakt konst fick 

Långström och andra medlemmar i kyrkorådet att bli intresserade för hans tavlor. Hans 

ikontavlor med motiv av Jesus, Alfa och Omega symboler i klara färger av rött, blått, gult, 

orange passade bra in i kyrkans medeltidsinspirerade och moderna interiör. Ledsjö kyrkas 

arbetsgrupp valde alltså inte ut konstnärer som Lundby nya kyrkas projektkommitté gjorde.  

Arkitekterna Barup och Edström inredde kyrkans interiör med inventarier och mönster som 

dominerar det estetiska delen av kyrkorummet. Arkitekterna samarbetade med Svensson om 

att skapa ett altarskåp anpassat till tavlorna. Hur samarbetet med kyrkoråd och arkitekter var 

svarade Svensson att det gick bra och han blev uppskattad av församlingen för sina tavlor och 

kände sig ärad av att kyrkan ville ha hans målningar som från början var bara experiment med 

abstrakt måleri.  

Konstnären Theodor Pauckstadt som skapade brandofferkorset till Ledsjö kyrka fick 

uppdraget av sin vän Tage Brolin som samarbetade med arkitekterna Barup och Edström 

under återuppbyggandet av kyrkans interiör. Pauckstadt fick förfrågan av Brolin att skapa ett 

minnesmärke för kyrkan, men Pauckstadt hade idén att skapa ett brandoffer-relief av de 

brända resterna från koppartaket. I början var Brolin tveksam men gick senare med på det. 

Brolin förhandlade med kyrkoråd och arbetsgruppen som godkände iden och därefter gjorde 

Pauckstadt ett 20-tal skisser som skickades till kyrkan. Temat brandofferkors var Pauckstadt 

idé och var ensam med uppdraget, men fick hjälp av George Tokmaji som tillverkade oval 

bakgrund i trä till korset. Pauckstadt uppskattade mycket hans insats. Pauckstadt upplevde 

inte någon form av kritik mot kyrkans nya interiör eller hans konst, bara positivt. 

Brandofferkorsets brända koppardelar, placerad nära entrén, är ett minne av det som 

hände och symboliserar kyrkans överlevnad och seger över ondska. Tillsammans med 

interiören fångar brandofferkorset och Svenssons konstverk besökarnas blick och omfamnar 

dem med en välkomnande känsla in i rummet och frambringar påminnelsen om kyrkans 

medeltida förflutna och kyrkans seger över brandens förstörelse. 
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6.  Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka återuppbyggnadsprocesserna av Lundby nya kyrka 

och Ledsjö kyrka i Västsverige med fokus på dess interiörer och konst. Uppsatsen är en 

empirisk flerfallstudie (multuply case study) med induktivt och abduktivt inriktning. Metoden 

var att analysera artiklar och brev från Riksantikvarieämbetets Antikvarisk-Topografiska 

arkiv ATA i Stockholm och intervjua kyrkoråden, församlingsmedlemmar och konstnärer, 

vilket väger tungt i båda fallstudierna. Jag har också besökt de båda kyrkorna och analyserat 

interiörerna i helhet och detalj. Teoretiska perspektiv som memory (minne), identitet, 

autenticitet och age-value tas också upp i diskussionerna om återuppbyggnadsprocesserna av 

kyrkorna. 

I början av kapitlet om Lundby nya kyrka i Göteborg ges en kort introduktion om 

kyrkans historia som uppfördes år 1884-1886 och om Adrian C. Petersons biografi och karriär 

som känd arkitekt i Göteborg. Kyrkan uppfördes med hänsyn till växande befolkning under 

industrialismens framfart och var byggd i nygotisk stil. Kyrkan var ett kulturarvshistoriskt 

minne som Peterson lämnade efter sig till Hisingen. Konstens syfte i kyrkan enligt biskop 

Ullman, som var präst då kyrkan byggdes och engagerad i dess utformning, var att framhäva 

liturgi och högtidlighet i kyrkan. I samarbete med Petersons fick kyrkorummet en interiör i 

basilikastil som skapade känsla av ordning och harmoni, vilket var förenligt med Ullmans 

premiss på utformningen av kyrkans interiör. Fotografier av Lundby nya kyrkas kyrkorum 

från Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister används för att återge en bild av hur interiören 

såg ut före branden och skapa ett jämförande perspektiv på hur den nya Lundby nya kyrka ser 

ut idag. Vidare i kapitlet används arkivsamlingen om Lundby nya kyrka efter att kyrkan 

drabbades av brand 1993. Kyrkorådet och kyrkonämndens beslut om rivning av kyrkans 

kvarstående murar resulterade till kritiska åsikter i form av brev, artiklar och motrörelse i 

form av namninsamlingar från församlingsmedlemmar, kulturarvs-och historieintresserade 

personer.  Dessa brev och artiklar har jag diskuterat med hänsyn till att kyrkan var en 

kulturhistorisk minnesbyggnad från 1800-talet och var en del av församlingsbornas känsla av 

tillhörighet till kyrkan. Trots kritiska åsikter i form av brev, artiklar och namninsamlingar 

påverkade de inte planeringen av återuppbyggnadsprocessen enligt f.d. kyrkorådsmedlemmar 

och församlingsmedlemmar. Målet var att skapa en ny kyrka för framtiden med hänsyn till 

samtidens krav på funktionell tillgänglighet och utrymme för fler verksamheter. 

Återuppbyggnadsprocessen av kyrkan börjades med organisering av en projektkommitté med 

utvalda representanter från kyrkonämnd och församlingsmedlemmar. Projektkommittén 

anordnade arkitekttävling mellan fyra olika arkitektbyråer. Arkitektgruppen FFNS West vann 
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med temat ”vandring i tid och rum” eftersom temat passade bra med kyrkorådet och 

projektkommitténs idé om en kyrka för framtiden.  Arkitektgruppen var inspirerad av en 

kyrka i Toscana med basilikal tegelmurkonstruktion från 1100-talet. Arkitektgruppen utgick 

också från den heliga vandringsprincipen (via sacra) när de byggde kyrkan, vilket syftar på 

människan vandring till Gud.  

Längre fram i kapitlet ges en översikt av byggnadsprocessen och dess resultat. Med 

goda försäkringsvillkor fick kyrkorådet och projektkommittén stora valmöjligheter med att 

bestämma hur de ville skapa en nya Lundby nya kyrka. Kyrkan återuppbyggdes med större 

arkitektur anpassad för et vardagliga livet med utrymme för café, barnverksamhet, 

konferensrum grupprum, kontor och marknad vilket bidrog ti till ökad verksamheter inom 

kyrkan.  

 I slutet av kapitlet ges en överblick på konstnärernas roll i processen av 

återuppbyggelse av kyrkan med hänsyn till intervjuerna med kyrkorådsmedlemmar, 

församlingsmedlemmar och konstnären Lars Huck Hultgren. I intervjun beskrev Hultgren sina 

uppfattningar och perspektiv kring skapandet av sina konstverk och samarbetet med kyrkan. 

Han fick uppdrag av kyrkans projektkommitté att skapa interiörens konstverk. Trots den 

dispyt som uppstod kring beslut om rivning av kyrkans murar påverkade det inte planering 

eller idéer kring den estetiska formgivningen av kyrkans nya interiör och konstnärens 

Hultgrens arbete. Resultatet av den nya kyrkan och dess interiör och konst uppskattades av 

församlingen och övriga besökare. Dock upplevde Hultgren att vissa besökare var missnöjda 

med hans skulpturkonst på grund av att han gjorde dem ljushåriga, blonda och blåögda, med 

andra ord utifrån så kallad svensk vithetsnorm. Eftersom kyrkan är en plats för alla med fokus 

på mångfald var det några som reagerade på detta, enligt Hultgrens uppfattning.  

I kapitlet om Ledsjö kyrka i Götene kommun ges en introduktion om kyrkans historia 

kyrkorummets estetiska formgivning före branden 2004 med hjälp av boken Återuppbyggnad 

av Ledsjö kyrka av arkitekterna Kerstin Barup & Mats Edström och fotografier från 

riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Ledsjö kyrka är en av de äldsta stenkyrkorna från 

medeltiden i Västergötland och har genomgått ett flertal renoveringar genom århundraden, 

särskilt under 1770-talet då kyrkans byggnadskonstruktion förändrades.  

 Vidare i kapitlet används rapport och artikeln av Anders Berglund från ATA i syfte att 

undersöka återuppbyggnadsprocessen av kyrkan som varade 2004-2009. Branden förstörde 

kyrkans interiör, torn och tak. Med hänsyn till kyrkans kulturarvshistoriska värde fick endast 

interiören återuppbyggas enligt Länsstyrelsens beslut. Med god ekonomi från försäkring fick 

kyrkorådet och en organiserad arbetsgrupp som bestod av kyrkorådets medlemmar stor 
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valfrihet om utformning av kyrkans interiör. I jämförelse med Lundby nya kyrka fick 

församlingsmedlemmar vara med och tycka till om hur deras kyrka skulle se ut, något som 

kyrkorådet tyckte var viktigt eftersom kyrkan tillhör folket. Kyrkan är ett historiskt 

minnesmärke för den tidiga medeltiden i Västergötland och för många församlingsbor som 

medverkat i kyrkan och kände tillhörighet till kyrkan och området var det viktigt att deras 

åsikter och förslag inkluderades. 

 Med hjälp av intervjuer med kyrkorådsmedlemmar Erik Långström, Gunnar Andersson 

och Mikael Johansson ges olika uppfattningar kring processen av kyrkans interiör. Målet var, 

precis som med Lundby nya kyrka, att skapa en kyrka i framtiden med modern interiör och 

förbättrad funktionalitet. Kyrkokonsulten Ragnar Sigsjö gav arbetsgruppen tips på olika 

arkitekter och hantverkare. Arbetsgruppen intervjuade församlingsmedlemmar om förslag och 

idéer på hur kyrkans nya interiör skulle se ut. Ett PM formulerades med hänsyn till de idéer 

och önskemål som folk uttryckte och därefter anordnade arbetsgruppen en arkitekttävling. 

Den arkitektgrupp som vann var Barup och Edström från Simrishamn eftersom de lyckades i 

sin beskrivning och presentation utifrån de förslag och önskemål lyfta fram känslan av 

gemenskap, intimitet, samtid och egenart. Barup och Edström byggde kyrkans interiör större 

och ljusare med kombination av medeltid och samtid. Med hjälp av teknik som har förenklat 

byggnadsprocessen av genom datoriserade virtuella versioner av kyrkans interiör har gjort det 

möjligt för kyrkorådet att få överskådlig bild över arkitekternas förslag och därmed justera 

olika idéer och planer.  

Angående den estetiska aspekten av kyrkans interiör har mönster fått större plats i 

kyrkorummet. Stjärnmönster är ett återkommande motiv i kyrkans miljö. Kyrkans medeltida 

bakgrund fick också större fokus i kyrkorummets utformning och utseende. Taket byggdes 

med inspiration från hur det kunde ha sett ut på medeltiden. Kyrkans autenticitet fån 

medeltiden lyfts fram i interiören. Liljestenar, triumfkrucifix, dopfunt och kyrkklocka 

placerade i kyrkans entré och i kyrkorummet, vilket skapar inte bara känslan av samtid och 

medeltid utan också känslan av att man besöker ett litet museum.   

I slutet av kapitlet beskrivs konstnärernas uppfattningar och perspektiv på deras 

samarbete med kyrkan med hjälp av intervjuer. Konstnären Sven-Bertil Svenssons arbeten 

blev upptäckta av Långström under en konstutställning i Skara domkyrka. Istället för utskick 

av uppdrag till valda konstnärer som Lundby nya kyrkas projektkommitté utförde, fattade 

Långström stark tycke för Svenssons alster med ikonmotiv av Jesus i abstraherat uttryckssätt. 

Hans tavlor passade mycket bra som altartavlor i en kyrka med känsla av samtid och 

medeltid, därmed samarbetade arkitekten Barup och Svensson med att skapa ett altarskåp 
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gjord i björk. Konstnärerna Theodor Pauckstadt fick förslaget att skapa ett minnesmärke av 

Tage Brolin som medverkade i byggprocessen. Paucktadts idé om att skapa en brandofferkors 

gjord av bränt koppar från kyrkan tak godkändes av kyrkorådet. Konstnären och snickaren 

Tokmaji tillverkade bakgrunden till korset, förutom det var Pauckstadt ensam med sitt arbete.  

Brandofferkorsets brända koppar är ett minne om branden och symboliserar kyrkans 

överlevnad.  
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ur brev från Pauckstadt, Finns exemplar min ägo. 

 

Bild 50. Fotografi av Brandofferkorset skapad av konstnärerna Theodor Pauckstadt och 

Georges Tokmaji, Hämtad ur: Immigrant-institut hemsida, Aktivitetskalender- integration och 

migration- Ledsjö kyrka invigs idag, Tillgänglig: http://immi.se/aktiviteter/?p=701, (Hämtad 
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Bilaga: Intervjufrågor 
Gruppintervjuer med kyrkoledningar och församlingsmedlemmar, Lundby nya kyrka och 

Ledsjö kyrka 

 

• Vad arbetar/har ni arbetat med och hur länge? 

• Var ni med när kyrkan drabbades av brand? Och I så fall, vad minns ni om händelsen? 

• Hur var reaktionerna från församlingen och ortsbor kring förstörelsen av kyrkan och vad 

upplevde ni av situationen? 

• Vilka grupper var inblandade i planeringen? 

• Hur var samarbetet mellan olika parter (kyrkorådet, RAÄ och församlingsmedlemmar)?  

• Vem eller vilka av gjorde hur planen för kyrkans nya utseende skulle se ut? 

• Höll planen/idén för återuppbyggnadsprocessen av kyrkan och dess interiör igenom från 

början till slut när kyrkan var redo att invigas, eller förändrades planen/idén? 

• Ville man återuppbygga kyrkans interiör som den var före branden eller utgick man enbart 

nya modernare planeringar/idéer?  

• Hur upplevde ni reaktionerna från församlingsmedlemmar och ortsbor till idén/planen om 

återuppbyggnads av kyrkan och dess interiör, och hur blev reaktionerna när kyrkan var 

färdig? 

• Fick konstnärerna själva avgöra hur det skulle se ut eller bidra med egen influens, eller var 

det enbart utifrån högre aktörers beslut? 
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• Hur fick ni uppdraget att skapa konst till kyrkan? 

• Hur skapade ni konstverken? 

• Hur gick samarbetet till mellan er och kyrkan gällande skapandet av konstverket? 

• Har i upplevt någon form av kritik mot kyrkans nya interiör och konst och vad fick ni för 

respons när konstverken var klara och placerades i kyrkan? 

 

 

 

 

 


