
Östra Frölunda kyrka  
57.3411, 13.0332  
___________________________________________________________________________________________________________ 
Östra Frölunda nyklassicistiska stenkyrka uppfördes 1826 på en medeltida kyrkplats,  av byggmästaren Pehr Eriksson 
från den kända byggmästargruppen i Sandhult.  
Kyrkan ritades av arkitekten, eller konduktören som man sade då, vid Överintendentsämbetet Samuel Enander.  
Ovanligt nog valde han att låta placera den vidbygga sakristian i söder, i stället för i norr eller öster. 
 
Predikstolen som har två medaljonger med Martin Luther och Gustav Vasa avbildade, är liksom altaruppsatsen utförd 
1797 av torparsonen Sven Nilsson Morin från Gnosjö. De omändrades för den nya kyrkan av Johannes Andersson från 
grannsocknen Mjöbäck.  
Svens Nilsson Morin var ett universalgeni och har kallats Smålands egen Leonardo DaVinci. Nilsson Morin som var 
verksam främst under andra halvan av 1700-talet och tidigt 1800-tal, tillverkade främst predikstolar och altaruppsatser, 
som i dag finns att se Småland och Halland, men en av hans predikstolar finns också i Bosebo gamla kyrka på Kulturen i 
Lund. 
 
Själva altartavlan är målad av den Blekingefödde konstnären Bengt Nordenberg, som från mitten av 1800-talet främst 
var verksam i Tyskland. Tavlan är målad med Fredric Westins altartavla i Kungsholms kyrka i Stockholm som förlaga. 
 
Kyrkorummet i övrigt präglas helt av en renovering 1938 under ledning av arkitekten Fredrik Wetterqvist. Då tillkom 
takmålningarna som är utförda av konstnären Einar Forseth. Han är här i Sverige främst är känd för sina guldmosaiker i 
Gyllene salen i Stockholms stadshus, men som internationellt kanske är mest känd för sina glasmålningar i katedralen i 
Coventry som han utförde 40 år efter sitt första större arbete i Stockholms stadshus.  
 
Frölunda kyrka genomgick en grundlig renovering 2005 med uppfräschning, sänkning av korgolv och genomgripande 
ombyggnad under läktaren. 
___________________________________________________________________________________________________________
Källor: 
Webb: Kindaholms församling 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister 
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8 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