
Lundby nya kyrka 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___________________________________________________________________________________________________________ 
Lundby nya kyrka är den andra på samma plats med samma namn. Den första kyrkan som invigdes i oktober 1886, 
eldhärjades och totalförstördes i en mordbrand den 7 februari 1993.  
Bar yttermurarna samt några inventarier som förvarats brandsäkert återstod. Bland dessa två av mässkrudarna, dopfatet 
och nattvardskärlen. 
 
Den 30 november samma år fattade Göteborgs kyrkofullmäktige beslut om att låta återuppföra kyrkan.  
 
Man lät utlysa en tävling mellan fyra inbjudna arkitektkontor. Uppdraget att rita den nya Lundby nya kyrka vanns av 
FFNS West, vars bidrag gick under måttot Vandring I Tid Och Rum.  
Arkitekterna som ritade kyrkan heter Akke Zimdal, Margareta Diedrich och Eva Grane. Kyrkan är byggd i modern 
italiensk basilika-stil, och idén eller inspirationen hämtade man från Toscana i Italien, och en imaginär 1100-talskyrka.   
 
I den nya kyrkogrunden lät man mura in några grundstenar från den tidigare kyrkan.  
 
Arkitektgruppen skapade även kyrktuppen, korset över entrédörren samt de 24 fönstren på mittskeppets långsidor.  
Altaret och dopfunten i sten är skapad en annan arkitekt på FFNS West: Annika Steen.  
Det stora rosettfönstret på entrégavlen liksom de små rosettfönstren i barnavdelningen är skapade av målaren Arne 
Charlez.  
 
Mosaikutsmyckningen ovan entréporten på Lundby nya kyrka är skapad av Herman Fogelin, och har fått namnet 
”Tungor av eld". Den är utförd i handslaget kakel i stengodslera. Kaklet är bemålat med matta och glansiga glasyrer, 
oxider och guld. 
 
Den ena av kyrkan klockor är gjuten av malmen från de gamla kyrkklockorna, som smälte vid branden. Den andra 
kyrkklockan fanns tidigare i den nu nedlagda Sankt Jörgens kyrka. 
 
Efter branden återfann man under tornet en kopparcylinder med bland annat mynt och tidningar. Denna finns nu att se 
inom glas och ram.  
I samband med Biskopsvisitationen i Lundby den 30 november 1995 murade biskop Lars Eckerdal in ett nytt 
dokumentskrin under altaret med bland annat den dagens tidningar och aktuella mynt. 
__________________________________________________________________________________________________________
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Webb: lundbykoren.se Akke Zimdal 
Pdf: ”Kyrkan brinner - Vad händer sedan”. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2004:2. Kerstin Alexandersson och Anette 
Karls Fors. ISBN: 91-7209-341-2  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