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Det höga tornet på Öckerö nya kyrka har ända sedan början på förra seklet varit ett känt landmärke för sjöfarande.  
 
När man i maj 1902 beslöts att uppföra kyrkan på berget Sörgårds vale, med ett högt, fint läge och god utsikt, begärde 
man men fick avslag för så kallad rikskollekt, varför kyrkbygget blev församlingens sak.  
Byggmästare F. Jonsson från Älvängen antogs som entreprenör med ett anbud på 76 500 kronor och påbörjade 
byggnationen efter ritningar av F.A. Wahlström.  Han lyckades emellertid inte fullborda bygget, så Nathan Persson från 
Göteborg fick slutföra det.  
Eftersom Kungl. Maj:t föreskrev att byggnadsmaterialet till kyrkan skulle vara huggen sten, steg kostnaden med 
åtskilliga tusen kronor. Stenen togs från Smögens granithuggeri. 
 
Den 16 september 1906 invigdes kyrkan av biskop Edvard Rodhe. 
 
Altartavlan målades 1908 av konstnären Alf Gullbring.  
 
Predikstolen och dopfunten är ritade av den då nyutexaminerade studenten vid Kungliga tekniska Högskolan i 
Stockholm Axel Forssén, som senare skulle bli arkitekt vid Byggnadsstyrelsen, och som sådan skulle komma att rita och 
även leda restaureringar av över 130 kyrkor runt om i landet.  
 
De tre korfönstren föreställer "det stora fiskafänget" med Jesus som kallar apostlar till människofiskare, och kom på plats 
1933, och är komponerade av Kristian Lundstedt, som utfört fler utsmyckningar i kyrkan. Han gjorde bland annat också i 
början av 1940-talet målningarna på trätunnvalven. De föreställer de tre örtagårdar där Jesu grav var belägen.  
Lundstedt skapade i mitten av 1950-talet korets muralmålningar, och han har också målat predikstolen och målningarna 
på orgelläktarens barriär. 
 
Altaruppsatsen utgörs av ett träkrucifix, snidat 1933 av en konstnär med efternamnet Björk, men med okänt förnamn.  
 
1945 tillkom två votivskepp, en skonert och en fiskebåt. 
 
Strax efter lucia 1974 återöppnades Öckerö kyrka efter nästan ett års avstängning för en grundlig reparation och 
ombyggnad. 
___________________________________________________________________________________________________________ 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