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FÖRORD 

Göteborgs kyrkoförvaltning har inventerat ett urval av kyrkobyggnaderna inom 
Göteborgs kyrkliga samfällighet. Dokumentationen initierades av samfällighetens 
fastighetsnämnd. För denna rapport svarar bebyggelseantikvarierna Torbjörn 
Lindstedt och Kajsa Andersson. 

Huvudsyftet med projektet har varit att ge kyrkoförvaltningens fastighetsenhet 
en djupare kunskap om kyrkobyggnaderna som underlag för framtida åtgärder. 
Förutom att ge beskrivningar av byggnadshistoriken, kyrkans utformning och det 
kulturhistoriska skyddet, baserade på tillgänglig arkivinformation och litteratur, 
vill rapporten också kortfattat beskriva församlingens historia mot bakgrunden 
av tidigare församlingar inom Göteborgs kyrkliga samfällighet. Likaså beskrivs 
det samhälle som kyrkan är en del av, dvs. stadsdelen Härlanda, dess uppkomst 
och utformning samt närområdet vid kyrkan. Information ges i och med 
källhänvisningar om litteraturen kring kyrkan, dess närområde och deras historik. 
Rapporten innehåller inga antikvariska bedömningar eller råd. Kyrkans inventarier 
dokumenterades 1986 av antikvarie Gunilla Folkesson och fotograf Christer 
Morát.1

 

1 Folkesson och Moràt 1986.
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INLEDNING
Församlingens historik
Göteborgs kyrkliga samfällighet började verka i maj 1883. Bakgrunden var 
riksdagens beslut den 19 april 1881 att en kyrklig samfällighet skulle bildas i 
Göteborg. Drygt ett år senare utfärdades en förordning för kyrkofullmäktige 
och kyrknämnd i Göteborg. Samfälligheten utgjordes 1883 av sex församlingar, 
av vilka Gamlestadens församling var den minsta. Under de dryga 100 år som 
samfälligheten har funnits har Göteborg emellertid vuxit till både yta och antal 
invånare. Det har medfört att nya församlingar anslutits till samfälligheten, 
och flera församlingsdelningar har genomförts genom åren. Sedan 1995 utgörs 
samfälligheten av 37 församlingar. 2 3 4 5 6 

På uppdrag av regeringen, och under domprost Elis Malmeströms ledning, 
utreddes år 1948 behovet av nya församlingsindelningar i Göteborg.7 Resultatet 
blev bland annat en ny uppdelning av församlingsgränserna i Göteborgs östra 
stadsdelar. År 1951 blev Gamlestads församling delad i Nylöse (= den del som 
ligger norr om Säveån) och Gamlestads kyrkobokföringsdistrikt. 

2 Hassel 1983 s. 7-13.
3 K-Nytt 1995(4):4-5.
4 Atlestam 1999.
5 K-Nytt 2000(4):3.
6  www.svenskakyrkan.se/goteborg/  (juli 2007)
7 HFKA, OM: PM angående församlingsindelningen i Göteborg 1948-01- 23.
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Delar av Gamlestads och Örgryte församlingar, som stadsdelen Kålltorp och 
en del av stadsdelen Bagaregården, skulle härefter komma att ingå i en ny 
församling med eget pastorat.8  Enligt regeringsbeslut den 23 januari 1948 
fick den nya församlingen namnet Härlanda.9 10  Härlandas förste kyrkoherde 
blev komministern i Gamlestadsförsamlingen Arthur Enander. Bertil Lundberg 
beskriver förändringarna på följande sätt:

”Därmed återuppstod efter mer än 400 år en gammal församling, vars kyrkoruin 
ligger blottad ´uppe på Härlanda bergzhögdens Backa´” 11

Under 1950- och 60-talen ägde en omfattande nybebyggelse rum inom området 
för Härlanda församling. Framförallt expanderade områdena i Björkekärr. År 1958 
byggdes därför en småkyrka, Björkekärrs kyrka, dvs. samma år som Härlanda 
kyrka invigdes.12 13 Ett församlingshem byggdes 1972 intill kyrksalen.14 År 1990 
väcktes ett förslag om att Härlanda församling skulle delas och att Björkekärr 
skulle bilda separat församling med eget kyrkoråd. Pastoratsindelningen skulle 
dock förbli densamma och Björkekärr skulle fortsättningsvis tillhöra Härlanda. 
År 1992 verkställdes planerna, och den nya Björkekärrs församling fick ett 
invånarantal på ca 7 000 personer.15

8 HFKA, 01:1: Kort historik. GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och  
handlingar år 1948: H 66.
9 En ”Härlanda församling” hade under 1400-talet haft ungefär samma utsträckning.
10 Göteborgs-Tidningen 1945-01-20 ”Församlingsnamnet Härlanda har gamla kyrkliga anor”.
11 Lundberg 1982, s. 102.
12 Lundberg 1982, s. 102.
13 Kristofersson 1983 s. 44.
14 Hertzberg och Lindell 1996 s. 118.
15 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1990: H 25.
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De 37 församlingarna i Göteborgs kyrkliga samfällighet är indelade i fyra 
kontrakt. Härlanda församling tillhör Nylöse kontrakt, liksom församlingarna 
Angered, Bergum, Bergsjön, Björkekärr, Gunnared, Kortedala, Nylöse, S:t Pauli 
och Örgryte.

Församlingsgränsen ändras 
Under 1950-och 60-talen expanderade de svenska städerna kraftigt. I planeringen 
av de nya stadsdelarna och kvarteren togs dock ingen hänsyn till de befintliga 
församlingsgränserna. Vissa nybildade tomter kunde således komma att förläggas 
med sin ägovidd inom två församlingar. Detta medförde olägenheter, inte minst 
ur mantalsskrivningssynpunkt. För att råda bot på missförhållandet i Göteborg 
väckte fastighetsregisterföraren i staden en motion om ny gränsreglering för 
församlingarna. Dessa skulle enligt förslaget, från och med den 1 januari 1963, 
sammanfalla med stadens stadsdelsgränser.  
 
För Härlandas del innebar detta att den nya församlingsgränsen drogs mellan 
stadsdelarna Sävenäs och Delsjön. Detta medförde att enskilda kvarter från 
Sävenäs liksom Örgryte införlivades med Härlanda församling. 
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Stadsdelens historik
I ”Härlanda berättar” skriver Åke Hertzberg och Karin Lindell16: 
 
”På den så kallade Kyrkbacken, som ligger ovanför Härlanda nya kyrka, fann 
man år 1925 lämningar efter en kyrka som byggts redan på 1100-talet. Det skulle 
alltså ha funnits en Härlanda församling cirka trehundra år innan Nya Lödöse 
grundades. 
 Vilken omfattning hade då denna församling? Jo, den tycks ha sträckt sig 
ner till Göta älv, haft gemensam gräns med Partille och då omfattat Sävenäs, 
Partille och Vidkärr. Härlanda tycks också haft gränser till Råda och Mölndal.
 Härlanda by donerades 1474 till den nya staden Lödöse. Den låg då på den 
norra delen av Kvibergs mark. 
 Landerierna Härlanda och Bagaregården låg båda på den gamla byn 
Härlandas mark. Ända in på 1800-talet kallades Bagaregården Härlanda, medan 
landeriet Härlanda under 1600-talet gick under namnet Härlanda by.”

Efter att ha varit i privat ägo under 1800-talet återgick år 1916 besittningsrätten 
till landerierna Härlanda och Kaggelyckan i Göteborgs stads ägo. Från och med år 
1990 är Härlanda en av 21 stadsdelsnämnder i Göteborg.

Härlanda stadsdelsområde omfattar idag Björkekärr, Härlanda, Kålltorp och 
Torpa. I primärområdet Torpa ingår också Fräntorp och Vidkärr. 

 
 
 

16 Hertzberg och Lindell 1996 s. 9-11.
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En medeltida kyrka i Härlanda
Ett stenkast från Härlanda nuvarande kyrka ligger Härlanda kyrkoruin. Denna 
vittnar om en kyrka som troligtvis stod där redan på 1100-talet.17 I ett brev utfärdat 
av Gustav Vasa år 1528 berättas om denna kyrkobyggnads öde: 

”Göteborgs moderstad – Nya Lödöse med sitt strategiska läge – var på sin tid 
särdeles omhuldad av konungen. Vid sin vistelse i staden år 1528 övervägde 
Kungl. Maj:t hur man bäst kunde vidmakthålla herraväldet i staden. Han följde 
också med stort intresse uppförandet av stadens nya kyrka som vid denna tidpunkt 
fordrade avsevärt bistånd för att kunna färdigställas. Konungen kommenderade 
därför att ´överflödiga´ kyrkor som S:t Olofs kyrka i Gamla Lödöse, Härlanda 
kyrka och Helga korsets kapell skulle utnyttjas som byggnadsmaterial. Härlanda 
kyrka liksom Helga korsets kapell kunde dock avvaras av ytterligare en anledning. 
Eftersom dessa låg så nära den nya stadens gränser kunde de gagna fienden. 
Nedmonteringen beordrades således av rent militärstrategiska skäl!”18

Under årens lopp föll den gamla kyrkoplatsen i glömska och på 1620-talet, då 
Göteborgs stad övertagit området, uppläts den som betesmark. På 1900-talet 
började göteborgarna dock intressera sig för ruinområdet och dess historia. 
Under ledning av intendent af Ugglas vid Historiska museet i Göteborg grävdes 
platsen ut år 1925.19  
 

17 Lönnroth s. 75.
18 Göteborgs-Posten 1928-08- 21.
19 Ugglas 1926 (1976).
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Detta resulterade i att resterna av de gamla murarna frilades, och vid 
ruinområdet anlades en park.20 21 På kyrkoruinens minnesplatta står:

”Härlanda kyrka, Göteborgs äldsta kristna minnesmärke, uppfördes under 1100-
talets förra del, nedbröts på Gustav Vasas befallning år 1528. Ruinen utgrävdes 
och restaurerades på Göteborgs stads bekostnad genom stadsfullmäktiges 
beredning för natur- och kulturskydd år 1925.”

På den plats där Härlanda kyrka står idag låg tidigare landeriet Stora Härlanda. 
Detta hade vid sekelskiftet 1800 utvecklats till en välskött gårdsanläggning 
med tillhörande trädgård med flera alléer. År 1916 köpte staden landeriet. 
Huvudbyggnaden revs på 1930-talet. Trädgårdens norra del behölls dock och 
utnyttjades tills vidare som park.22

Bakgrunden till projekteringen av kyrkan
Som en följd av urbaniseringen under 1900-talets första hälft uppstod en allvarlig 
brist på gudstjänstlokaler i de svenska städernas nyare bostadsområden. När 
Härlanda församling trädde i funktion den 1 januari 1950 hade församlingen, med 
sina 30,000 mantalsskrivna medlemmar, ingen församlingslokal. Behovet av en 
ny församlingskyrka var således akut. År 1951 utlyste därför Göteborgs kyrkliga 
samfällighet en allmän arkitekttävling med syftet att insamla förslag till kyrka för 
nybildade Härlanda församling.23  

20 Lönnroth s. 75.
21 En tradition från början av 1950-talet är att man firar sporadiska friluftsgudstjänster med sed-
vanlig aftonsång förlagda till kyrkoruinen.
22 Lönnroth s. 75.
23 HFKA, 01:1: Brev till Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsen från  
Härlanda Församling 1954-06-12.
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Tävlingens förstepristagare blev kyrkoarkitekten Peter Celsing med bidraget 
”farafalla”.24

Härlanda kyrka
”Härlanda kyrka präglas av ett funktionalistiskt formspråk, som dock utgår från 
gammalkristen tradition. Förenklat innebär det att byggnaderna tillsammans 
formar ett gårdsrum. Församlingshuset sluter platsen som en klosterlänga. Den 
moderna kyrkan med sin till synes mycket enkla komposition är väl genomarbetad 
och anspelar på platsens anor.” 25 

På denna höjd låg under medeltiden en romansk stenkyrka och en begravnings-
plats för Härlanda by. Under fyrahundra år, fram till 1925 då kyrkoruinen blev 
föremål för utgrävning, fanns här emellertid inga vittnesbörd om religions-
utövning.
 
Församlingen beskriver översiktligt kyrkans tillkomst på följande sätt:

”Härlanda kyrka invigdes den första söndagen i Advent 1958. Efter en allmän 
arkitekttävling 1952 gick uppdraget till arkitekten Peter Celsing (1920-1974). 
Sex år senare var den klar att tas i bruk. Ännu när utgrävningen av Härlanda 
kyrkoruin ägde rum, låg på den nuvarande kyrkans plats, söder om landsvägen, 
en större gård av landerityp som hette Stora Härlanda.” 26 

I en arkitekturhistorisk uppsats från 2001 beskriver Caroline Olsson sina intryck 
från att träda in på kyrkoområdet:
24 Ridderstedt s. 65.
25 Berg och Gruia s. 42.
26 www.svenskakyrkan.se/harlanda
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”När man kommer från Härlandavägen ger klocktornet det första intrycket, det 
står omringat av träd med höstens gula bladverk och en gräsmatta som skiftar i 
intensivt grönt och av fallna löv dämpande gult. På kvällen är klockorna belysta 
innanför muren. Passerar man förbi klocktornet kommer man upp på kyrkplan, en 
långsträckt plats i öst-västlig riktning, kring vilken kyrkans byggnadsvolymer är 
grupperade.” 27

Arkitekten, Peter Celsing, beskriver området som följer:

”Situationsplanen ger byggnaderna gruppering runt en kyrkplan, långsträckt, 
tydligt där allt är riktat i öst-västlig riktning. Volymerna förenklas för att läsas 
tydligt i landskapet. Kyrktornet, kubiskt stubbigt. ... församlingshuset, långsträckt 
som en mur utmed kyrkplan, kyrkans skepp växer nästan samman. Kyrkans 
ljusöppningar ... glider ner och blir ljusportar. ... rummets höjd understryks 
samtidigt som antalet element reduceras. En tematisk behandling av detaljer ger 
inbördes sammanhang mellan stort och smått.” 28

Anläggningen omfattar tre byggnader: kyrka, kampanil och församlingshus. 
Huskropparna är grupperade kring en öppen gårdsplan. Dess södra sida flankeras 
av administrationsbyggnaden, som har ett lågt och anspråkslöst yttre.29 I väster
står kampanilen med ett tungt kastalliknande formspråk. Kyrkobyggnaden bildar 
med sin suggestiva kontur en fondvägg i öster Samtliga byggnader är uppförda 
i rödbrunt tegel (hårdbränt helsingborgstegel). Hela anläggningen har arkaiska 

27 Olsson s. 4.
28 Citat från Peter Celsings anteckningar, hämtat från Olsson, s. 32, samt, som kortare utdrag, från 
Arkiv för Nutida Arkitektur, Chalmers | Arkitektur | modern arkitektur. Sten Gromark & Fredrik 
Nilsson, senast ändrad 19/08/00. www.arch.chalmers.se/projekt/sar/html/59-941.html
29 Svenska Dagbladet 1958-11-24.
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drag, kyrkan i Torcello utanför Venedig var en av arkitektens förebilder.30 
Byggnadsstilen präglas av enkla geometriska former och tidsenlig funktionell 
utformning. Med sin reducerade och helgjutna gestaltning ger arkitekturen uttryck 
för en rofylld enhetlig kraft.

MILJÖBESKRIVNING
Kyrkans belägenhet
Härlanda kyrka ligger i en park i området Kålltorp, och tomten gränsar i norr 
till tomten för kyrkoruinen, som ligger i stadsdelen Bagaregården. Gränsen 
mellan Härlanda och Bagaregården går här i Härlandavägen. Kyrkan har 
besöksadress Härlandavägen 25 och kan lätt nås med flera skilda allmänna 
kommunikationsmedel. Med bil nås kyrkan via fyra huvudalternativ, (1) 
från E20 (= Alingsåsleden), avfart Munkebäcksmotet. Man kör söderut på 
Munkebäcksgatan fram till Munkebäcks torg, därefter till höger på Torpagatan och 
till höger in på Härlandavägen; (2) från västervia Härlandavägen; (3) från öster 
via Torpagatan och Härlandavägen; (4) från söder via Delsjövägen, Torpagatan 
och Härlandavägen. 

Avståndet från Göteborgs centrum (Drottningtorget) är ca 3,3 km via 
Redbergsplatsen (alternativ 2).

 

30 Caldenby 1998. s. 306.
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Närområdet 
Närområdet för Härlanda kyrka har av Harald Wideen beskrivits på följande sätt:

”Kyrkomiljön i Härlanda är i sin art Göteborgsområdets kanske förnämsta. 
Dess något höglänta norra del upptages av den från medeltiden härstammande 
begravningsplatsen för präster och bönder i Härlanda by. I dess centrum ligger 
ruinen av församlingens romanska stenkyrka. … Områdets södra del upptas 
av den nya, monumentala kyrkoanläggningen, samlad kring en förgård. … 
Nyanläggningen här skedde på historisk mark. Strax efter Nylöses tillkomst, 
1473, hade kyrkbyn och dess jordar anslagits till den nya stadens fromma, men 
sockenkyrkan och prästgårdsstommen hade lämnats i fred.  1528 lade kronan 
beslag på även dessa. Den gamla kyrkan raserades, och Härlandaborna skulle ha 
sin kyrkogång i staden.” 31

Öster om kyrkan ligger Kastanjebacken, ett äldreboende, uppförd 1954 efter 
ritningar av arkitekt Ralph Erskine. 32 Parkområdet med Härlanda kyrka gränsar i 
öster mot Munkebäcksgatan, Munkebäcks torg och Munkebäcks gymnasium. Vid 
torget, och ytterligare österut, ligger huvudsakligen 3-4-vånings flerfamiljshus. 
Mot söder ligger huvudsakligen äldre villabebyggelse. Närområdet mot väster 
omfattar huvudsakligen äldre villabebyggelse, och längre västerut, ett inslag 
av mer storskalig bebyggelse. En grupp större byggnader åt väster, längs 
Härlandavägen, var under nära ett sekel, fram till mitten av 1990-talet,
delar av ett fängelse.  
 
 

31 Wideen 1976 s.3-4.
32 Lönnroth s. 75.
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De används sedan 2001 under benämningen Härlanda Park för administrativa 
ändamål, som Härlanda stadsdelsförvaltning och Park- och naturförvaltningen i 
Göteborg. Byggnaderna finns upptagna i kommunens bevarandeprogram.

Stadsdelen Härlanda, med ca 20,000 invånare, ligger längst österut i Göteborg. 
Den gränsar i öster till Partille kommun och i söder till Härryda kommun. I väster 
ligger stadsdelarna Bagaregården och Örgryte och i norr Kortedala. Härlanda 
upptas till största delen ytmässigt av naturområdet Delsjöområdet, delvis 
naturreservat, som totalt omfattar 1250 hektar. I norr genomkorsas Härlanda av ett 
stort trafikområde med E20 och Västra stambanan. Längs järnvägen ligger också 
Sävenäs rangerbangård.

I ett aktuellt förslag till översiktsplan finns en beskrivning av stadsdelens 
mångfacetterade bebyggelse:

”Den fysiska miljön karakteriseras mycket av de många bostadsområdena i 
olika former, som öppen kvartersstad, grannskapsstad, småskalig och storskalig 
bebyggelse.”

Karaktäristiskt för Härlanda är de stora naturområdena med lätt tillgängliga 
strövområden, badplatser och idrottsanläggningar:

”Härlanda är en populär bostadsstadsdel i Göteborgs östra del med korta 
avstånd till de stora natur- och rekreationsområdena kring Delsjöarna och 
Härlanda tjärn.” 
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Omfattningen framgår väl av kartan över dagens markanvändning. 33 Även Säveån 
har betydande naturvärden, vilka dock påverkats negativt av den industriella 
utbyggnaden under mitten av 1900-talet. 

Stadsdelens historik
Härlanda är känt sedan 1100-talet. Liksom Örgryte socken löd Härlanda socken 
under Nya Lödöse, grundat år 1473 där Gamlestadstorget ligger idag. Härlanda 
medeltida kyrka kom alltså också att ingå i Nya Lödöse. En förklaring till 
namngivningen av det torg och den gata som ligger intill parken vid Härlanda 
kyrka ges i ”Örgryte historia”:

”Det hände att munkar från Nya Lödöses kloster hade ärenden till Härlanda 
kyrka, och att de passade på att fiska i den bäck som därför kom att kallas 
Munkebäcken … ” 34

Under 1500-talet slogs Härlandas och Örgrytes socknar ihop, och Örgryte fick 
ta över det mer välmående Härlandas åkrar, ängar, sjöar och skog. Härlanda var 
sedan en del av Örgryte fram till 1922, då Örgryte införlivades med Göteborg.

På 1860-talet anlades Östra kyrkogården, belägen vid Härlandavägen väster om 
Härlanda kyrka. Strax efter sekelskiftet byggdes Härlanda fängelse, en sluten 
anstalt i funktion fram till mitten av 1990-talet. Vid tiden för dess byggnation låg 
fängelset utanför Göteborgs stadsgräns. Hit har i stället sedan år 2001 förlagts 
administrativ verksamhet (”Härlanda Park”). 

Bostadsbebyggelsen i Härlanda är till största del från 1900-talets första hälft. 
33 Förslag till översiktsplan för Göteborg (augusti 2007) s. 32.
34 Örgrytes historia: Örgryte under medeltiden. www.orgryte.goteborg.se
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Områden med småskalig bebyggelse i Kålltorp och Torpa växlar med områden 
av funktionalistisk stadsplanering. Den öppna ”kvartersstaden” i Kålltorp och 
Torpa tillkom under 1930-talet och funktionalismens genombrott. Karaktäristiskt 
från denna tid är bostädernas närhet till grönområden som parker, små platser, 
naturområden. Här finns också koloniområden som Torpakolonin nära Östra 
sjukhuset, Delsjökolonin i Delsjöområdet och Sävenäskolonin intill Säveån och 
Västra stambanan. 

Något decennium senare tillkom ”grannskapsstaden” i Björkekärr, där bostäder 
som flerbostadshus, radhus och villor i det småkuperade landskapet har nära 
kontakt med samhällsfunktioner som skola, kyrka och torg med service. Om 
Västra Torpa skriver Karin Berg:

”Det nya området, Västra Torpa med centrumanläggningen Kaggeledstorget, 
som uppfördes på 1940-talet, kan också sägas likna ett mindre samhälle: den 
lilla staden i den stora staden… Västra Torpa blev ett av de första områden 
i Göteborg till vilket arkitekterna gjorde både stadsplan och ritade husen. … 
Här prövades för första gången 1940-talets bostadssociala, stadsplanemässiga 
och arkitektoniska idéer i större skala än tidigare. Utbyggnaden pågick mellan 
åren 1946 och 1948, och arkitekter var Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal. 
De sparsamt utsmyckade lamellhusen placerades i väst-östlig riktning kring ett 
grönområde … Enkelhet i kombination med traditionell hantverksmässighet i 
tegel, tegeltäckta sadeltak, burspråk och enkla tvåluftsfönster karakteriserar 
områdets trevåningshus …” 35

35 Berg och Gruia s. 48.
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Storskalig bostadsbebyggelse är mindre vanlig. Den tillkom främst i Björkekärr 
under 1960- och 1970-talen. 

I norra Härlanda finns den stora trafikleden E20 intill Västra stambanan med 
närhet till stora anläggningar, som industrier och värmekraftverk. En annan stor 
anläggning är Östra sjukhuset som började byggas år 1966.36

36  Förslag till översiktsplan för Göteborg (augusti 2007) s. 24.
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BYGGNADSHISTORIK
Förberedelser för kyrkoanläggningen 
År 1948 tillsattes enligt kyrkofullmäktiges beslut en beredning med uppdrag 
att verkställa planerna på Härlanda kyrkas uppförande.37 Beredningen kom att 
bestå av ledamöterna professorn Sven Hultin, kyrkoherden Knut Gellerstam, 
stadsingenjören Hugo Hofflander, byggnadsinspektören Thorsten Dahlgren, 
järnhandlare Karl Ytterdahl, snickaren Bengt Johansson, byggmästaren Karl 
Erik Jonsson, förmannen Nils Nordberg och maskinisten Johan S Ohlson.38  

Beredningens främsta uppgift blev att utreda frågor kring kyrkobyggnadens 
läge och plats. Med motiveringen vackert läge föreslog beredningen i september 
1949 en tomt intill den så kallade Härlandaparken i stadsdelen Kålltorp. En 
kyrka förlagd dit hade inte enbart estetiska fördelar utan även praktiska. Inom 
de närliggande stadsdelarna förkom en hög befolkningskoncentration. Dessutom 
skulle det enligt Göteborgs stadsplan anläggas ett affärscentrum i det närbelägna 
Munkebäck. Området skulle således komma att bli en centralt belägen knutpunkt 
för befolkningen i de östra stadsdelarna. Den 26 oktober 1950 upplät Göteborgs 
stad tomt nr 1, 83:dje kvarteret Ställningsbyggaren i stadsdelen Kålltorp för 
ändamålet att nya Härlanda kyrka skulle uppföras där.39

 
 
 

37 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1948:1 66.
38 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1948: P 5.
39 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1949: H 25. GKF,  
Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1950: H 36.
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År 1950 föreslogs att ytterligare en kommitté skulle tillsättas. Denna kom att gå 
under namnet Härlanda kyrkobyggnadskommitté och skulle ägna sig åt frågor 
rörande själva kyrkobyggnadens planering och uppförande.40 Dess ledamöter 
var professor Sven Hultin, byggnadsinspektör Thorsten Dahlgren, kyrkoherde 
Artur Enander, förman Nils Nordberg, maskinist Johan Severin Ohlson, lokförare 
Hilding Larsson och förste bälsovårdstillsyningsman John A. Karlsson.41 42 
Genom denna kommittés försorg utarbetades bland annat ett program för 
pristävling om förslag till det förestående kyrkobygget. Byggnadskommittén 
tillsatte också en prisnämnd bestående av stadsarkitekt Sten Branzell, kyrkoherde 
Arthur Enander samt professorerna Paul Hedqvist, Mel r Wernstedt och 
byggnadsinspektör Thorsten Dahlgren. Tillsammans utarbetade de ett program för 
arkitekturtävlingen. 

Arkitekturtävling 1951 - 1952
Arkitekturtävlingen utlystes den 25 augusti 1951.43 Tävlingsprogrammet lyder:

”Byggnadsprogrammet omfattar kyrka, pastorsexpedition, församlingslokaler 
samt diakoni- och vaktmästarbostad. Önskvärt är, att pastorsexpeditionen, 
församlingslokaler samt diakoni- och vaktmästarbostäder förläggas i 
bottenvåningen och själva kyrkorummet med ansluten, från kyrkorummet 
avskiljbar, mindre sal däröver.

40 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1950: H 37, P 4; GKF, Göteborgs 
Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1951: H 16.
41 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1951: H 1.
42 Sven Hultin och Hilding Larsson avled 1952 respektive 1953. De efterträddes av Carl Elis Ols-
son respektive O. H. Strömberg.
43 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1951: H 16.
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Det är givetvis tävlande obetaget att föreslå helt åtskilda byggnader eller helt 
eller delvis sammanbyggda. Kyrkan skall rymma 700 fasta sittplatser. Av kyrkans 
utrymme skall en mindre del, rymmande ca 180 sittplatser, kunna genom skjut- 
eller vikdörrar eller annan anordning avstängas från kyrkan i övrigt för att 
användas vid andaktsstunder för barn och ungdom, församlingsaftnar med mera.

Av det egentliga kyrkorummets ca 520 sittplatser kunna ca 40 eventuellt placeras 
på orgelläktaren. På samma läktare ordnas. dessutom 30 lösa platser avsedda 
för sångare. Dessa senare platser inräknas ej i kyrkans platsantal. Bänkplats 
beräknas till 80x50 cm. Altare och predikstol bör vara synliga från så många 
platser som möjligt. Bestämd plats för dopfunt skall angivas. Erforderligt antal 
gångar anordnas. Mittelgång minst 1,9 meter bred, sidogångar minst 1,1 meter 
breda. Entréer med förrum skola anbringas så, att de bliva lätt tillgängliga, 
samt bör vara lämpligt anordnade ur utrymningssynpunkt. Huvudentrén bör 
ligga mittför mittelgången. Uppgång till läktaren anordnas så, att tillträde 
till densamma kan vinnas utan passage genom kyrkorummet. Sakristia, ca 15 
kvm, förlägges i omedelbar anslutning till kyrkan. I förbindelse med sakristian 
ordnas dels ett mindre vigselrum, dels ett brandfritt rum ca 6 kvm, för arkiv 
och dyrbarare inventarier. Ingång till sakristia ordnas så, att kyrkorummet 
inte behöver passeras. Uppgången till predikstolen bör förläggas direkt från 
kyrkorummet. ” 44

 
 

44 HFKA, AV:5: Härlandatävlingen.
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Det vinnande konceptet
Vid tävlingens utgång den 1 februari 1952 hade 60 förslag inkommit till 
tävlingskommittén och den 7 mars utsågs förstepristagaren. Det vinnande 
konceptet gick under namnet ”farafalla” och var utarbetat av arkitekt SAR, Peter 
Celsing med Hans Kempe och Olle Holst som medarbetare.

Situationsplanen i Celsings bidrag var uppbyggt kring en rektangulär gårdsplan 
mot nordväst, nära Härlandavägen. Dit var också en bilparkering förlagd. Den 
befintliga, från söder stigande allén mynnade ut i denna gårdsplan. Utmed 
alléns västra sida var expeditionslokaler och bostäder placerade i en långsträckt 
tvåvåningsbyggnad under ett flackt sadeltak. Kyrkobyggnaden var förlagd öster 
om gårdsplanen med entré i väster. Det rektangulära kyrkorummet var uppbyggt 
med höga murar omkring en öst – västlig axel med huvudentrén i väster och 
altaret i öster.  
 
Ett i norr svagt sluttande pulpettak täckte byggnadskroppen. Detta tak 
balanserades av ett mot söder sluttande tak över en sidogång och ett stort 
tvärskepp, som skulle inrymma anslutning till församlingssalen. Kyrkklockorna 
var placerade i ett klockrum i ena gaveln av den 15 meter höga kyrkobyggnaden. 
Sakristia med vigselrum var förlagda till korets norra sida med orgelläktaren 
ovanpå.45

 
 

45 Ridderstedt s. 67-68.
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Om- och överbearbetningar
Den första kostnadsberäkningen, som löd på 2 200 000 kr, ansågs alltför kostsam. 
I ett försök att pressa ned summan framlades ett reviderat förslag som istället 
stannade vid 1 790 000 kr.46 Detta antogs av Kyrkofullmäktige den 18 september 
år 1953, och år 1955 beviljade Kungl. Maj:t ett första byggnadstillstånd.47 
Förutom för de höga kostnaderna kritiserades arkitekten för kyrkans 
arkitektoniska utformning. Domkapitlet uttryckte exempelvis till Kungliga 
Byggnadsstyrelsen att kyrkan inte ägde den symbolik som var önskvärd. En 
församlingsbo riktade också sitt missnöje mot det planerade kyrkobygget: 

”Visserligen har Härlanda fängelse i viss mån fått ge sitt namn till kyrkan, men 
detta borde därför icke så ha förespeglat arkitekten att han utformat kyrkorummet 
som en cell – mörk och dyster- usch vilken stämning det kommer att bli och inte 
kommer den att mana till andakt... ” 48  

Arkitektens första förslag kom att omarbetas inte mindre än 7 gånger innan den 
slutgiltiga utformningen godkändes av alla inblandade.49

 
 

46 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1960: H 4.
47 HFKA, 01:1: Kort historik, ATA, brun mapp: Fastställelse av Kungl. Maj:t om ändrat förslag 
till Härlanda Kyrka 1957-06-06.
48 ATA, brun mapp: Brev till Kunglig Byggnadsstyrelsen från en  
församlingsbo i Härlanda, 1957-04-02. 
49  Ridderstedt s. 67-80.
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Det slutgiltiga förslaget
I det slutgiltiga förslaget hade situationsplanen förändrats. De administrativa 
lokalerna med tillhörande bostadslägenheter var nu placerade i en västöstlig 
riktning på södra sidan om gårdsplanen. Klocktornet var inte längre sammanbyggt 
med kyrkokroppen utan utgjordes av en fristående kubisk byggnadskropp som 
låg väster om kyrkplanen. Kyrkobyggnaden behöll sin grundform från det 
ursprungliga förslaget med huvud- och sidoskepp, som nu delades av med en 
klerestoriemur. Sakristian med arkiv och inventarierum hade förlagts i norr och 
vapenhuset i sidoskeppets södra del. Kyrkokroppen, som fortfarande hade ett 
brett och knubbigt formspråk, kröntes av ett flackt sadel- och pulpettak. Under 
kyrksalen, i en souterrainvåning, hade församlingshemmets lokaler placerats.50 
Idén att förlägga församlingsdelen dit var tagen från dansk småkyrkotradition och 
var av både praktisk och ekonomisk karaktär.51

Byggnadsskedet
När Kungl. Maj:t den 6 juli 1957 fastställde det slutgiltiga förslaget för kyrkan 
var byggprocessen redan i full gång.52 Den välkända Göteborgsfirman Johansson i 
Gärda hade redan år 1956 anlitats för de schaktningsarbeten som var nödvändiga. 
Efter schaktningen tog pålningsarbetet vid. Under vintermånaderna låg arbetet 
nere för att under våren 1957 återupptas med gjutning av betonggrunderna. 
Det första som färdigställdes var förbindelsegången mellan kyrko- och 
administrationsbyggnaden. I denna kulvert förlades värmeledningarna från pannan 
placerade i expeditionsbyggnad. Grundmuren för kyrkans församlingsdel göts 

50 Ridderstedt s. 79.
51 Nilsson film ”Så byggdes vår kyrka”.
52 HFKA, OM: Kort historik.
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Bild 3. Situationsplan för den högt belägna Härlanda kyrkoanläggning så som den beskrevs av 
Celsing i Byggmästaren/Arkitektur1960(7): 135. Uppfart sker från Härlandavägen i norr. Ruinen 
från den gamla kyrkan, på andra sidan om Härlandavägen, ligger utanför bilden mot norr.

Bild 1. Västfasad med entré.  
Foto: Lennart Illerstad 1991.
 

Bild 2. Kyrksalen och koret.
Foto: Lennart Illerstad 1991.



i juni 1957, och därefter påbörjades mureriarbetet.53 Samtliga väggar murades i 
korsförband.54 Teglet var handslaget med sintrad yta och kom från Helsingborgs 
Ångtegelbruk.55 Vid senhösten 1957 var arbetet så långt framskridet att gavelkrön 
liksom klocktorn var uppbyggda.56

Den 5 december, under byggnationen av taket inträffade så den olycka som 
både kom att fördyra och fördröja kyrkans färdigställande.57 Vid gjutning av 
takbalkarna över kyrksalen störtade delar av det gjutna valvet samt tre balkar ned 
och drog dessutom med sig en vägg i fallet. Åtta man följde med i rasmassorna. 
Samtliga skadades men ingen livshotande.

I utredningsarbetet av det inträffade deltog representanter från polisen, 
yrkesinspektionen samt skyddskommittén. inom byggnadsindustrin. I en 
intervju med Göteborgs-Posten påtalade det regionala skyddsombudet på plats, 
Nils Fougstedt, de olika komponenter som tillsammans orsakat olyckan. De 
skäl som uppgavs var att arbetsledaren samt byggnadsfirman inte låtit utföra 
konstruktionsberäkningar på stämpen, det vill säga den träställning som bildar 
bärande underlag för det under gjutning varande valvet. Den stämp som satts upp 
hade också andra brister. Bland annat saknades sidosträvor, och bockryggarna var 
av mycket dålig virkeskvalitet.58

53 Under en ceremoni den 24 september 1957 murades in ett dokument bestående av ett exemplar 
av Bibeln, en psalmbok, vår kyrkas handbok, Kyrkobladet, en skiss av kyrkans planritning och 
gängse mynt in i kyrkans norra sidovägg.
54 Nilsson film ”Så byggdes vår kyrka”.
55 Ridderstedt s. 80-81. ATA, brun mapp: Specifikation för elanläggningar... 1957-06-25
56 Nilsson film ”Så byggdes vår kyrka”.
57 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1960: H 4.
58 Göteborgs-Posten1958-04-27 ”Bristande säkerhetsåtgärder orsakade raset i kyrkvalvet”.
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Invigning 1958 
Den 1 april 1958 hölls taklagsfest. Den 30 maj var pastorsexpeditionen så 
pass färdigställd att inflyttning kunde ske. Invigningen av kyrkan ägde rum 
den 30 december, första söndagen i advent år 1958. Denna förrättades av 
biskop Bo Giertz och stora skaror församlingsbor samlades denna vackra 
vintermorgon för att deltaga i ceremonin. Invigningsprocessionen utgick från 
expeditionsbyggnaden. Först invigdes och välsignades klockstapeln och därefter 
kyrkan.59 
 
Kyrkan färdigställs 1962
Turerna kring kyrkbygget hade varit många. Raset hade inneburit förseningar och 
oförutsägbara kostnader.60 Omständigheterna medförde att byggnadskommittén 
kunde avvecklas först år 1962. Då stod kyrkan helt färdig. Totalbeloppet uppgick 
till en summa strax över 2,6 miljoner kronor.61

Fönsterkonstruktionen förändras 1963
Redan 1962 konstaterades bristfälligheter i kyrkans fönsterkonstruktioner. 
Sammanlagt hade åtta av kyrkans och församlingshemmets fönster angripits 
av fukt då regnvatten trängt igenom. Arkitekt Celsing framlade därför i samråd 
med byggnadskommitténs ingenjör Karl Elias Olsson och byggmästare 
Sigfrid Andersson ett åtgärdsförslag där de ekfanerbeklädda fönstren beslogs 
med koppar.62 Detta skulle ge ett gott skydd samtidigt som kopparn ur 

59 Nilsson film ”Så byggdes vår kyrka”.
60 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1960: H 4.
61 CKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1960: P 1. GKF, EIV: Dnr 1962: 32, Kyr-
kofullmäktiges protokoll och handlingar 1962: H 20 Härlanda kyrkobyggnadskommittes. slutre-
dovisning av kyrkobyggnadsuppdraget samt revisionsberättelse angående dess räkenskaper och 
förvaltning.
62 GKF, EIV: Dnr 1962: 32, PM av Bror H. Kristoffersson med förslag utfört 1962-04-05.
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estetisk synpunkt skulle stå sig väl mot kyrkobyggnadens röd-bruna tegel.63 
Entreprenaden gick till Sigfrid Andersson som färdigställde arbetet under 
sommarmånaderna.64

Reparation av fuktskador och sättningsskador 1966
Vid 1966 års fastighetskontroll konstaterades att sättningsskador uppkommit 
på kyrkoplanen framför kyrkan. Framförallt var ojämnheterna av allvarlig 
karaktär vid entréerna. För att åtgärda problemet anlitades Johan Johanssons 
entreprenad AB, som förutom att asfaltera planen också justerade granitplattan 
framför kyrkoentrén.65 Förutom detta noterades att fogarna och väggputsen på 
tornbyggnaden var i behov av reparation och att det hade uppstått fuktskador i 
administrationsbyggnadens pann- och fläktrum. Samtliga skador åtgärdades av 
byggmästare Sigfrid Andersson i juni.66

Bostadslägenheter blir expeditionsutrymmen 1968 – 1969  
Personalen vid Härlanda hade under en längre tid påtalat bristen på lokalutrymme 
för det administrativa arbetet. Under 1968-69 frigjordes därför de båda 
bostadslägenheterna som låg i expeditionsbyggnaden. Detta innebar ett värdefullt 
tillskott av utrymmen, en ny samlingslokal, nytt kök, ett tjänsterum för diakonissa, 
ungdomssekreterare och präst samt ett rum för bibliotek inrättades.67

 

63 GKF, EIV: Dnr 1962: 32, PM av Bror H. Kristoffersson 1962-09-21.
64 GKF,EIV: Dnr 1962: 32, Brev från Sigfrid Andersson och Sten Klingberg till Härlanda kyrko-
byggnadskommitté.
65 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1966: H 26, H 27.
66 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1966 H 26, H 27.
67 HFKA, 01:1: Hyreskontrakt mm. 1953.
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Reparationer av söderfönstret 1969
Redan 1962 noterades att det trängde in vatten utefter det stora söderfönstret i 
kyrkan.68 Fogningen av fönstrets övre del sågs därför över samt kompletterades. 
Problemet kvarstod dock och 1969 konstaterades att kondens hade uppstått 
mellan glasen. Orsaken var att fönstrets kopparinklädnad samt järnkarm var 
söndersprängda av rost. Kopparen avlägsnades därför, och järnkarmen rengjordes 
och målades med ny kopparfärg. Fönsterglasen byttes
också ut.69 
 
Ledstänger till entrén 1969
År 1969 sattes en ledstång upp vid trappan till kyrkans huvudentré. Arbetet 
utfördes av Göteborgs stängsel och smide AB.70 År 1979 byttes denna dock ut. 

Reparation av murar vid kyrkoruinen 1970
År 1970 påtalade kyrkonämndens fastighetsingenjör Bror Kristoffersson 
att murarna vid Härlanda kyrkoruin var i behov av reparation. Enligt 
överenskommelse med parkavdelningen på Göteborgs gatukontor ålåg 
det kyrkorådet att sköta monumentet, och kommunen skulle ansvara för 
den tillhörande parkanläggningen. Ett renoveringsförslag utarbetades och 
entreprenaden gick till Johan Johansson entreprenad AB. Arbetet med att 
komplettera samt renovera trasiga och nedrivna stenar påbörjades under hösten 
samma år.71

68 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1963: H 21,  
1963 ”Fastighetsbesiktning” 1963-04-23.
69 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1969: H 17.
70 GKF, Dnr 1969:23, Beslut om uppsättning av ledstång etc.
71 GKF, EIV: Dnr 1970:245, PM angående förslag till reparation av  
Härlanda kyrkoruin 1970-07-28.
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Kors till altarväggen 1973
År 1973 försågs kyrkan med det latinska korset av ek som hänger på korväggen. 
Önskemål om en dylik utsmyckning hade då länge debatterats. Enligt 
överenskommelse med arkitekt Celsing utarbetade konstnären Erik Sand redan 
1962 tre förslag om kors till kyrkan.72 Statens konstråd i Göteborg motsatte 
sig dock utsmyckningen med motiveringen att ett kors inte var önskvärt ur 
konstnärlig synpunkt.73 De fick medhåll av Kungliga Byggnadsstyrelsen och 
förslagen avslogs.74 År 1973 inkom dock ånyo ett anbud. Denna gång var det 
arkitekten själv som utarbetat ett kors i ek. Kyrkorådet mottog förslaget med 
tacksamhet och i juni godkändes planerna av Riksantikvarieämbetet.

Nya räcken till entrén 1979
År 1969 sattes en ledstång upp vid trappan till kyrkans huvudentré. Arbetet 
utfördes av Göteborgs stängsel och smide AB.75 År 1979 ersattes ledstången vid 
entrén med nya räcken, ett vid vardera sidan om trappan.

Ny högtalaranläggning 1981
År 1971 påtalades för första gången brister i kyrkans högtalaranläggning.76 
Upprepade kompletteringar och åtgärder utfördes åtskilliga gånger under 
70-talet.77 Problemen kvarstod dock, och år 1981 installerades därför en ny 
anläggning. Art-Elektronik AB utarbetade ett tillfredställande förslag bestående av 

72 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga Byggnadsstyrelsen från Erik Sand.
73 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga Byggnadsstyrelsen från Statens Konstråd 2 maj 1962.
74 ATA, brun mapp: Brev till Erik Sand från Kungliga Byggnadsstyrelsen 16 maj 1962.
75 GKF, Dnr 1969:23, Beslut om uppsättning av ledstång etc.
76 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1971: H 27.
77 GKF, EIV: Dnr 1977:84, Framställning från kyrkorådet i Härlanda  
församling om anslag till högtalare.
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nya högtalare och mikrofoner samt en förstärkare och ett mixerbord.78

Kyrkan handikappanpassas och renoveras 1984 – 1986  
År 1980 påtalade kyrkorådet problematiken kring den bristfälliga 
handikappanpassningen av kyrkan. Man ville underlätta för rullstolsburna 
besökare och dessutom skulle alla församlingsbor obehindrat kunna ta sig 
ned till bottenplanet där installation av en handikapptoalett planerades. 
Förutom detta önskade man åtgärda bristen på utrymme genom att förlägga ett 
arbetsrum till organisten i vapenhuset.79 Ett åtgärdsförslag utarbetades av FFNS 
Arkitekter i Göteborg. Kulturminnesbyrån beviljade installationen av hiss samt 
ombyggnationen av trappan till källarplanet. Däremot godkändes inte planerna på 
ett kontorsutrymme i vapenhuset.80

Först år 1984 kom renoveringarna igång, och då var entreprenaden också mer 
omfattande. Kyrkan och församlingshemmet försågs med nya entrépartier av 
eloxerad aluminium, och i lilla församlingssalen installerades en nödutgång.81

Den planerade hissen installerades. Hisschaktet uppfördes av stålreglar med 
utanpå liggande gipsskivor med mineralull som isoleringsmaterial. Hissens 
karaktär anpassades till den övriga kyrkan.  
 
 
 
78 GKF, EIV: Dnr 1981:309, Protokollsutdrag, Härlanda kyrkoråd 1981-10-13.
79 GKF EIV: Dnr 1980:13, Brev till fastighetsenheten 1980-01-21.
80 ATA, vit mapp: Utlåtande från Kulturminnesbyrån, Riksantikvarieämbetet angående. förslag till 
ombyggnad av Härlanda kyrka, 1980-10-16.
81 ATA, vit mapp: Åtgärdsprogram FFNS arkitekter 1984-09-05.
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Alla nya tegelväggar murades i halvstens murtegel likt det befintliga och övriga 
väggytor kläddes med betsad furupanel.82 Församlingshemmets kapprum 
handikappanpassades och försågs med en ramp.

För att lösa problemet med arbetsrum för organisten delades bottenvåningens 
konfirmandrum upp i två delar. Väggen uppfördes av stålreglar med utanpå 
liggande gipsskivor samt glasfiberväv. De två nya rummen målades om, golven 
av linoleum byttes ut och akustikplattor uppmonterades i taket. Dessutom 
installerades en ny dörr mellan organistens arbetsrum och församlingssalen. Med 
hänsyn till nivåskillnaden som uppstod monterades också ett nytt trappsteg i ek.83

Nya värmesystem 1986 – 1987
Från början värmdes kyrkan upp från ett centralt pannrum beläget i
administrationsbyggnadens källarplan. Därifrån löpte huvudledningar för 
radiatorer, golvslingor och varmluftsaggregat i en rörledningskulvert till kyrkan. 
Uppvärmningen i kyrksalen skedde genom värmerör i stengolvet. Eftersom risken 
för vattenläckage var överhängande föreslogs 1986 att ett nytt värmesystem skulle 
installeras. Arkitekt Sördahl utarbetade ett förslag med vattenradiatorer som 
anpassades till kyrkans interiör genom att radiatorskydd i ek sattes upp.84  
 
 

82 ATA, vit mapp: Åtgärdsprogram FFNS arkitekter 1984-09-05  
”Beträffande fasadtegel, Härlanda kyrka”.
83 ATA, vit mapp: Härlanda kyrka. FFNS Arkitekter, renoveringsförslag.
84 GKF, EIV: Dnr 1986:162 Sammanträdesprotokoll 1986-05-05,  
Kyrkorådet Härlanda församling.
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Entreprenaden gick till Andersson & Broberg AB som utförde arbetet under 
hösten 1986.85 År 1987 installerades fjärrvärme, och pannrummet byggdes då om 
till förråd.86

Ombyggnader och installation av larm 2001
In- och utvändig ombyggnad enligt ritningar av Lindfors Arkitektkontor 
AB. Installation av brand- och inbrottslarm i kyrkan. Två nya fönster togs 
upp i expeditionsbyggnadens bottenplan och en befintlig dörr glasades. I 
församlingshemsvåningen i kyrkans bottenplan byggdes ett toalettrum om till 
pentry.87

Ombyggnader 2002
Befintlig dörr glasades i expeditionsbyggnaden. Församlingshemmet i 
kyrkobyggnadens bottenvåning fick delvis ändrad rumsindelning.88

Byggnadsprojekt 2003
2007-02-19 redogörs för ett byggnadsprojekts omfattning per 2003: Projektet 
har omfattat ombyggnad av församlingsexpedition till grupprum, utökning av 
barnlokaler i f.d. förråd och pannrum, nytt kök i anslutning till kyrkobyggnaden 
och till barnverksamheten i församlingsexpeditionen. Församlingsexpeditionen 
har fått en ny och inbjudande entré. PCB-  och asbestsanering.89

85 GKF, EIV: Dnr 1986:162 Sammanträdesprotokoll 1986-05-05, Kyrkorådet Härlanda försam-
ling. GKF, EIV: Dnr 1987:322 ”Efterbesiktning av ombyggnad av värme i Härlanda kyrka”.
86 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1953 H 20. GKF, Kyrkofullmäktiges proto-
koll och handlingar 1985: H 37.
87 Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
88 Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
89 GKF, fastighetsenhetens arkiv.
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KULTURHISTORISKT SKYDD 
Beslut om kulturhistoriskt skydd för Härlanda kyrka meddelades 19 april 1990 
efter ett förhandsbesked 27 december 1988, liksom för ett mindre antal andra 
kyrkobyggnader i Göteborg uppförda efter 1939. Det framhölls att urvalet

”… är restriktivt och omfattar endast kyrkor som har ett särskilt intresse genom 
hög konstnärlig eller arkitektonisk kvalitet eller som exempel på en viss teologiskt 
betingad gestaltning.”

Härlanda kyrka och den tillhörande kyrkotomten omfattas således av 4 
kap. Kulturminneslagen (KML) avseende kyrkligt kulturminne. Enligt 
Riksantikvarieämbetets beslut 1990-04-19 omfattas anläggningen även av till-
ståndsplikt enligt KML 4 kap § 3. Lagen om kulturminnen m m (SFS 1988:950).90

 
Skyddet innebär för de aktuella kyrkorna innebär

”… att förslag till rivning, ändring eller ombyggnad av exteriör eller interiör 
liksom ingrepp i deras fasta inredning, konstnärliga utsmyckning och färgsättning 
även fortsättningsvis skall granskas och godkännas av riksantikvarieämbetet.”

Härlanda kyrkoruin skyddas av KML 2 kap. avseende fornminnen. Kastanje-
backen (f d Kålltorpshemmet) ingår i Bevaringsprogram 1987.91

90  Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muséer. Angående skydd enligt  
kulturminneslagen för Härlanda kyrka, 1990-04-19 (förhandsbesked 1988-12-27).  
Beteckning 3618/88. ATA Brun mapp.
91 Lönnroth 2000 s. 75.
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BYGGNADSBESKRIVNING
Översikt
”Efter tävling tillkom denna första av Celsings kyrkor i hårdbränt 
helsingborgstegel som kom att bilda skola i Sverige. Församlingsexpeditionen 
med sin släta fasad uppdragen som en parapet bildar mur längs kyrkplanen. Mitt 
emot den står en kubiskt formad klockstapel. … Själva kyrkan bär spår av en 
uppdiktad, långdragen byggnadshistoria: dörr och ljusöppningar är asymmetriskt 
placerade, det norra sidoskeppet saknas men antyds av en hörnkedja i murverket. 
Interiören är mörk och starkt sammanhållen i material med samma tegel som i 
exteriören. Bakom en kraftig murpelare finns sidoskeppets stora ljusöppning mot 
söder. Församlingslokalerna ligger i en suterrängvåning” 92

På detta sätt beskriver Claes Caldenby Härlanda kyrka i en översikt över 1900-
talets svenska arkitektur. Han anger också att arkitekten, som hade utpräglat 
arkitekturhistoriskt intresse, ritat den med kyrkan i Torcello som förebild, 
och att Härlanda kyrka i sin tur kommit att bli en förebild för den samtida 
kyrkobyggnadskonsten. Kyrkan är tvåskeppig och omfattar en enkel monumental 
sal, som på södra sidan flankeras av ett sidoskepp. I sidoskeppets västra del 
inryms vapenhuset. Sakristian utgörs av en tillbyggnad belägen nordost om salen. 

Konstnären Sivert Lindblom har utformat den över porten befintliga 
utsmyckningen.93 Exteriört bestäms kyrkans karaktär av de stora måtten. De låga 
taken och gavelkrönen i förening med murytornas slutenhet ger en känsla av 

92 Caldenby 1998 s. 306. Caldenby, Claes (red.). Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitek-
tur. Stockholm: Byggforskningsrådet 1998.
93 GSM: Härlanda kyrka.
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tyngd. Fasadernas murverk saknar helt ornamentik. Huvudportalen är kvadratisk 
och flankeras av två fönster försedda med spröjsar i ett kassettliknande rutverk. 
De tre elementen som konstituerar huvudentrén är asymmetriskt placerade i 
förhållande till varandra, och takåsen är förskjuten mot norr. Detta förklaras av 
kyrkans planform, som utgår från en gammalkristen tradition. Södra takfallet 
är liksom i en basilika brutet av en klerestoriemur, vilken dock saknar fönster. 
Kyrkan är således tvåskeppig och omfattar en enkel monumental sal som på 
södra sidan flankeras av ett sidoskepp. I den västra delen av sidoskeppet ligger 
vapenhuset med direkt ingång från väster. 

Tack vare den naturliga proportioneringen och de äkta materialen svarar exteriör 
och interiör harmoniskt mot varandra. Det ornamenterade murverkets estetiska 
egenvärde präglar även kyrkans interiör. Golvet i sten utgör liksom taket ett 
enda plan vilket ger monumentala mått.

Dagsljuset kommer in genom portalliknande fönster ansatta i 
golvhöjd i de båda gavelmurarna. I övrigt koncentreras ljusintaget till 
ett stort fönster på sydfasaden.

Samtliga inventarier är antingen utformade av arkitekten eller i samråd med 
honom.94 
 
 
 

 
 
94 Ridderstedt s. 82.
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De är samtida med kyrkan och har sparsmakad, modern utformning. På ett 
granitpodium vid korväggen i öster står ett enkelt altarbord i ek. Över detta hänger 
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Bild 4. Den östra fasaden antyder kyrkans mittskepp, sidoskepp i söder och sakristia i norr, samt församlingshemmet i 
suterrängvåningen. Den södra fasaden har ett stort fönster med spröjsverk.



en altartavla i form av en triptyk utarbetad av konstnären Ivar Lindekrantz.95 
I sidoskeppet, mellan murpelaren och det stora söderfönstret, är ett mindre 
sidoaltare placerat. Predikstolen är av ek, och sidorna bildar ett genombrutet 
nätverk som försänkts i ramkonstruktionen. Orgeln, som har 23 stämmor, är av 
ek och står vid söderväggen i sidoskeppets främre del. Dopfunten är av granit 
med cuppa av silver, och är placerad vid murpelarens norra sida. Kyrkan är inte 
utrustad med fast bänkinredning utan har istället försetts med kopplade stolar i trä 
med flätade sitsar av jute.96

Exteriör 
Grundmurar och socklar 
Grundmuren är gjuten i betong. Kyrkan har ingen synlig sockel och fasadernas 
tegelväggar går ned i marken. Trappavsatsen vid huvudentrén liksom den så 
kallade åsnestigen i norr är av natursten.

Stomme och fasad 
Golvbjälklagen i källar- och bottenvåning liksom innertaken är av armerad 
betong. Väggarna i källarplanet är av betong som klätts med tegel. Ytterväggarna 
ovan källarbjälklaget är murade i kryssförband med tegel från Helsingborgs 
Ångtegelbruk.97

 
 
 
 

95 GSM: Härlanda kyrka.
96 GKF, FXIV:13.
97 Ridderstedt s. 80-81. ATA, brun mapp: ”Specifikation för elanläggningar ...” 1957-06-25.
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Bild 5. Entrén till kyrksalen i västra fasaden. Entrén till vapenhuset i söder skyms av bilen.

 HÄRLANDA KYRKA          45



Fönster
Samtliga fönster i kyrkan är tillverkade av ek med rutor av termophaneglas.98 
Kyrko- och församlingssalens fönster är kvadratiska med kassettliknande rutverk 
som åstadkommits genom kraftiga ekspröjsar. Fönstren i lilla församlingssalen 
samt sakristian är kvadratiska och saknar spröjs. Det stora fönstret i kyrkans 
sidoskepp har en rektangulär form som delats upp av fyra ekspröjsar som till-
sammans bildar nio luft. År 1962 beslogs samtliga fönster med kopparplåt som 
hålls fast av mässingsskruvar mot kvadratiska mellanläggsbrickor av bly. Då 
anbringades också samtliga fönsterbleck av koppar.99

Dörrar 
Huvudentrén består av en glasad utåtgående pardörr med ramverk av aluminium. 
Dörren tillkom i samband med den mer omfattande renoveringen år 1984. 
Entrén till vapenhuset är också glasad men har ett ramverk av koppar. Entrén till 
församlingssalen i bottenplanet är en glasad utåtgående pardörr med ramverk 
av aluminium. Även denna dörr installerades år 1984. På kyrkans norra fasad, 
vid den så kallade åsnestigen finns ytterligare en ingång. Denna är av ek som 
utvändigt klätts med koppar. Nödutgången som är placerad i lilla församlingssalen 
tillkom år 1984. Den är glasad och har en ram av brunbetsad ek.

Tak och takavvattning  
Taket är gjutet i betong. Långhuset är försett med ett flackt sadeltak medan ett 
lägre liggande pulpettak täcker sidoskeppet mot söder. Tvåkupigt holländskt 
taktegel täcker de båda taken. Takfoten är klädd med en vikt kopparplåt. Stuprör 
saknas.

98  Termophane är ett belgiskt glasfabrikat med speciell lödd konstruktion.
99  GKF, EIV; Dnr 1962: 32, Ritning av Peter Celsing, 1962.
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 Bild 6. Den södra fasaden med sitt stora fönster, samt takfallet mot söder i två nivåer skilda av en  
klerestoriemur utan fönster.

Bild 7. Kyrkans västra och södra fasader, samt det södra takfallet i två nivåer. 
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Interiör
 
Altare  
Altarbordet som står på ett granitpodium i tre upptrappade plan är tillverkat i ek. 
Altaret är odekorerat och har en plan ovansida. Sidorna är försedda med försänkta 
partier. Två låga knäfall, stoppade och klädda med ljust läder, är placerade framför 
altaret. 

Altarprydnaden är en triptyk tillverkad av trä med polykroma figurscener 
i bildhuggeriarbete utförda av Ivar Lindekrantz.100 Tavlan är indelad i tre 
nischer med gul, blå respektive svart bakgrund.101 I nischerna finns skulpturer 
föreställande, från vänster: Den heliga familjen under Betlehems stjärna, den 
uppståndne med tre lärjungar samt de första vittnena som går ut i världen med det 
kristna budskapet ledda av en ängel.102

Altarringen, 800 mm hög, består av två raka och genombrutna delar, även dessa 
tillverkade i ek. Ovansidan är plan. Knäfallen är stoppade och klädda med ljust 
läder.103  104

 
 
 
100 GSM: Härlanda kyrka.
101 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga Byggnadsstyrelsen från Härlanda Kyrkobyggnadskom-
mitte1958-09-26. GKF: FIXV:13.
102 GKF: FIXV:13. GSM: Härlanda kyrka.
103 GKF, FIXV:13.
104 Folkesson och Moràt 1986.
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Bild 8. Altaret. 
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Sidoaltare 
Ett mindre sidoaltare har sedan 1972 placerats i sidoskeppet, mellan murpelaren 
och det stora söderfönstret. Det är ritat av arkitekt Celsing och haren bordsskiva 
av ek med fyra kors ingraverade som markerar bordsbenens infällning.105 
Understycket, som bildar ett övre och ett undre kors, förbinds med de fyra 
oktagonalt skurna benen.

Dopfunt  
Dopfunten är tillverkad i granit och har en åttasidig fot med raka kanter. Skaftet 
är konformat och på ovansidan finns en slipad sexsidig försänkning för dopskålen 
som är av silver.106

Predikstol  
Predikstolen, som är av ek, är ritad av arkitekt Celsing och tillverkades 1958.107 
Det har en plan ovansida och ett krönande snedställt pulpetbord. 108 Korgen som är 
tresidig är placerad på fyra fyrsidiga, raka ben. Korgens sidor består av ett genom-
brutet nätverk som försänkts i ramkonstruktionen.109

 

105 GSM: Härlanda kyrka.
106 GKF, FXIV:13, filmen
107 GSM: Härlanda kyrka.
108 Folkesson och Moràt 1986.
109 GKF, FXIV:13.
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Bild 9. Kyrksalen. 
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Orgel 
Orgeln är av ljust trä. Den vänstra fasaden, vars övre del består av ett fält med 
synliga pipor, är något framskjuten. Högra halvan är upptill försedd med två 
mindre fält med synliga pipor. Nedanför dessa finns två grupperingar med 
horisontellt utskjutande pipor, så kallade spanska trumpeter. Under dessa 
är spelbordet placerat.110 Orgelverket har 23 stämmor och byggdes 1958 av 
orgelbyggare O. Hammarberg.111

Golv 
Golven i kyrksalen är av kalksten. Mönsterlagda fält av klinkerplattor pryder 
gångarna samt platsen för dopfunten. Församlingssalen är försedd med ekparkett. 
Organistens arbetsrum samt konfirmandsalen har golv av linoleum. Övriga 
utrymmen är försedda med klinkergolv på lättbetong.112

Väggar  
Samtliga väggar är liksom ytterväggarna murade i kryssförband. Församlingssalen 
har en träpanel av kvistren furu och lilla församlingssalens väggar är av betong 
som vitmålats. Organistens arbetsrum samt konfirmandsalen har gipsväggar.
 
Innertak 
Innertaken i långhus och sidoskepp består av kluvet tegel som är upplagt på 
trälister.113 114 Samtliga tak i församlingshemmet är av betong som vitmålats. 
Akustikplattor är uppsatta i lilla församlingssalen, organistens arbetsrum samt i 
konfirmandsalen.

110 GKF, FIXV:13.
111 GSM: Härlanda kyrka.
112 ATA, vit mapp: Härlanda kyrka. FFNS Arkitekter, renoveringsförslag.
113 Ny Tid 1958-06-26.
114 Vid uppsättningen av denna konstruktion föll ett antal tegelplattor ner, vilket resulterade i 
uppsättning av ett skyddsnät.
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Bild 10. Orgeln. 
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Innerdörrar 
Förutom dörren mellan sakristia och kyrksal som är tillverkad i betsad furu är 
samtliga interiöra dörrar tillverkade av stående ekpanel på naror.

Sittplatser 
Kyrkan är inte försedd med kyrkbänkar utan med kopplade stolar i trä med sitsar 
av flätad jute. Stolarna är ritade av kyrkans arkitekt.115 Antalet sittplatser är i 
kyrkan 600, i församlingssalen 250.116

Övrigt 
Tidigare hängde en altartavla utförd av konstnären Sölve Olsson på murenpelarens 
södra sida. Denna hänger numera i sakristian och skänktes till kyrkan som en gåva 
från arkitekt Celsing 1973.117  
 
Vindfånget vid kyrkans huvudentré anknyter i sin utformning till övriga kyrkan. 
De rutmönstrade väggarna är uppbyggda på samma sätt som predikstolens korg.

Piscinan är av natursten och är inmurad i norra väggen intill korväggen.

 
 
 
 
 
115 GSM: Härlanda kyrka.
116 Lindahl 1960 s. 135.
117 HFKA, 01:1: Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Härlanda  
församlings kyrkoråd 1973-04-19.
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Bild 10. Sittplatserna i kyrksalen. 
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Kyrkklockor  
Kyrkklockorna är tre till antalet. Storklockan mäter 115,5 cm i diameter, 116 
cm på höjden och väger 1045 kilogram. Samtliga klockor är gjutna av Gösta 
Bergholtz i Sigtuna år 1958.118 Ringningsmetoden är elektrisk. Klockstolen är 
liksom vinkelaxlarna av metall.119 Dess inskriptioner lyder: 

JAG VILL UPPHÖJA DIG
MIN GUD, DU KONUNG
OCH LOVA DITT NAMN
ALLTID OCH EVINNERLIGEN. 
PSALT. 145:1. 

TACKER HONOM I HANS PORTAR,
LOVEN HONOM I HANS GÅRD.
KOMMEN HIT FRÅN ALLA ORTER,
PRISEN DEN OM OSS HAR VÅRD,
TY HAN ÄR FAST GOD OCH BLID,
HÅLLER TRO TILL EVIG TID 
SV. PS. 83. 

Mellanklockan är 95 cm i diameter, 95 cm hög och väger 588 kilogram och 
inskriptionen lyder: 

KOMMEN, 
TY NU ÄR ALLT REDO! 

118 Lillklockan är bland annat gjuten i koppar som insamlats av församlingsborna.
119 Rohr, Ingvar [1995] Besiktningsprotokoll, Sveriges kyrkklockor.
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LUK. 14:17

Bild 11. Klockstapeln. 
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GIVE DÅ GUD, ATT VAR VI BO, 
ALLTID, NÄR KLOCKORNA RINGA, 
SAMLAS VI MÅ I KRISTI TRO 
HERREN VÅRT OFFER ATT BRINGA. 
HÄMTA I BÖN HANS HÅVOR NED, 
SKÅDA I HOPPET DEN SABBATSFRED 
SIST FÖR GUDS FOLK STÅR ÅTER. 
SV.PS. 163:6. 

Lillklockan mäter 86,2 cm i diameter, är 86 cm hög och väger 421 kg. Dess 
inskriptioner lyder: 

VAREN GLADA I HOPPET
TÅLIGA I BEDRÖVELSEN
UTHÅLLIGA I BÖNEN. 
ROM 12:12 

TRÄD IN ATT SE OCH SMAKA,
HUR LJUVLIG HERREN ÄR,
ATT BEDJA OCH ATT VAKA
MED HANS UTVALDA DÄR.
DÄR UTE LEVER FLÄRDEN,
SÅ GLÄDJELÖS OCH TOM,
ACK, RINGA FRÖJD GER VÄRLDEN
EMOT GUDS HELGEDOM.
SV.PS. 210:3
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Bild 12. Klockstapeln med kyrkbyggnaden i bakgrunden och administrationsbyggnaden mot söder.
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ARKITEKT PETER CELSING (1920-1974)
Utbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Kungliga 
Konsthögskolans Arkitekturskola i Stockholm med examina 1943 resp. 1945.  
 
Anställningar i Beirut 1946-48 och vid Stockholms spårvägar 1948-52 som 
arkitekt vid tunnelbanestationer. Samarbete med Lewerentz kring ett projekt för 
Uppsala domkyrkas restaurering 1951-55.  
 
Professor vid KTH 1960-69. Hans egen verksamhet kom att ägnas framför allt 
två områden, kyrkobyggnader där han blev typbildande, och omdaningen av 
Stockholms city med Kulturhuset och Riksbanken.  
 
I sin generation var Celsing en av de arkitekturhistoriskt mest intresserade 
arkitekterna. Hans på en gång klassiskt elementära och postmodernt 
situationsbestämda arkitektur har beskrivits som ”inclusive purity”.120

 
 

120 Citerat från Caldenby 1998. s. 374.
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FAKTA
Byggår
Byggår 1956-1958. 

Projektering 
Arkitekt SAR Peter Celsing
Stadsdel: Härlanda 
Besöksdress: Härlandavägen 25

Skydd
Härlanda kyrka och den tillhörande kyrkotomten omfattas av 4 kap. 
Kulturminneslagen avseende kyrkligt kulturminne. Enligt Riksantikvarieämbetets 
beslut 1990-04-19 omfattas anläggningen även av tillståndsplikt enligt KML 4 kap 
§ 3. Lagen om kulturminnen m m (SFS 1988:950).121 
 
Ytor 
Totalt Härlanda kyrka 1900 Kvm
    - Kyrkdel 680 Kvm
    - Församlingsdel 1220 Kvm 

 
 
121 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Angående skydd enligt kulturminnes-
lagen för Brunnsbokyrkan, 1990-04-19 (förhandsbesked 1988-12-27). Beteckning 3618/88. ATA 
Brun mapp.

 HÄRLANDA KYRKA          61



KRONOLOGISK SAMMANFATTNING 
 
1958 Den 1 april 1958 hölls taklagsfest. Den 30 maj  

var pastorsexpeditionen så pass färdigställd att inflyttning  
kunde ske. Invigningen av kyrkan ägde rum den 30  
december, första söndagen i advent år 1958.  

1962 Kyrkan färdigställs. 

1963 Förändrad fönsterkonstruktion. Reparation av fogar  
runt stora fönster. 

1966 Reparation av fuktskador och sättningsskador. Reparation av 
fuktskador i pann- och fläktrum i administrationsbyggnaden.

1968 – 1969 Bostadslägenheter blir expeditionsutrymmen. 

1969 Reparationer av söderfönstret.  
Ledstänger till entrén. 

1970 Reparation av murar vid kyrkoruinen. 

1973 Kors till altarväggen. 

1979 Nya räcken till entrén. 
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1980 Byte av parkettgolv och belysningsarmaturer samt ombyggnad 
av toaletter. 

1981 Ny högtalaranläggning.

1984 – 1986 Handikappsanpassning. Hiss installeras och en utrymningsdörr 
installeras i lilla samlingssalen.

1985 Byte av entrépartier i källarvåningen.

1986 – 1987 Värmesystemet byggs om. Fjärrvärme installeras.

1991 Byte av fönster i expeditionsbyggnaden. Diverse arbeten utförs 
i samband med ändring av tjänstebostad till kontor, byte av 
ljudisolerande innerdörrar, inredning av diakoniexpedition.

1995 – 1996 Brandlarmsinstallation i administrationsbyggnaden.

2001 Ombyggnader och installation av larm.

2003 Byggnadsprojekt: om- och tillbyggnader, PCB- och asbestsanering. 
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