
Landala kapell  
57.6919, 11.9734  
___________________________________________________________________________________________________________ 
Landala kapell byggdes 1885 efter ritningar av arkitekten Carl Möller, som kom att bli en välkänd kyrkoarkitekt och 
senare chef för Överintendentsämbetet samt Byggnadsstyrelsen.  
 
Landala kapell var tänkt som ett annex till domkyrkan, men  blev församlingskyrkan när Vasa församling bildades och 
var fram till att Vasakyrkan byggdes den enda kyrkolokalen i församlingen. 1929 blev Landala kapell även 
församlingskyrka i Johanneberg, och var fram till att Johannebergskyrkan byggdes 1940, den enda kyrkan även i denna 
församling. 
 
När kapellet invigdes söndagen den 11 oktober år 1885 av domprosten Anton Rosell, sägs kapellet ha varit så nymålat att 
färgen inte hunnit torka, vilket medförde att de flesta av besökarna fick sina kläder förstörda.  
Kapellet låg den norr om Kapellplatsen, men flyttades 1919 till sin nuvarande plats vid Kapellvägen och kläddes då också 
med liggande panel utvändigt. 
 
Anledningen till flytten var att den då intilliggande Gibraltars fattigvårdsanstalt behövde expandera. Genom flytta 
kapellet närmare anstalten kunde man omvandla fattigvårdsanstaltens egen predikolokal till välbehövliga vårdplatser 
och anstaltens gudstjänster kunde flyttas till kapellet.  
Dessutom låg kapellet på mark som tillhörde Göteborgs stad och den nya stadsplanen från 1912 aviserade att marken på 
sikt skulle bebyggas med bostadshus.  
 
1960 höll kapellet på att stryka med vid en brand, men det var bara kyrktornet som blev förstört. Kyrktuppen satt dock 
kvar och klockan hängde på sin plats.   
Tornet byggdes upp på nytt under ledning av arkitekt Sven Brolid och kyrkan återinvigdes 1962.  
Då hade även utrymmet under läktaren byggts om till församlingssal. 
 
1920 byggdes en orgel till kapellet av Gebrüden Rieger i Jägerndorf, Österrike. Denna orgel förstördes i branden 1960, 
och den nuvarande orgeln övertogs istället från domkyrkan i samband med återuppbyggnaden. 
 
Kapellet genomgick en invändig ombyggnad 2003.  
__________________________________________________________________________________________________________
Källa: 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.  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