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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 Ann-Charlott Strandberg. 

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. 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 Moràt.1

1 Folkesson och Moràt 1986.
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INLEDNING
Hjällbo kyrka i pastoratet Angered Bergum tillhör Angereds församling 
tillsammans med Hammarkullens kyrka, belägen i Hammarkullens 
Centrum, och Angereds kyrka i Gunnilse. Angereds församling är sedan 
kommunsammanslagningen under slutet av 1960-talet en del av Svenska kyrkan 
i Göteborg. Hjällbo kyrka är främst avsedd att betjäna dem som bor i Hjällbo och 
Eriksbo, ca 7000 invånare.2

Angereds och Bergums församlingar hörde i äldre tider till Stora Lundby pastorat 
men utgjorde på 1600-talet ett eget pastorat. De återförenades sedan med Stora 
Lundby för att igen bli eget pastorat år 1865. Angereds församling bildades 1883. 
Så sent som år 1962 fördes Bergum återigen till Stora Lundby innan området år 
1967 inkorporerades med Göteborg i samband med kommunsammanslagningen, 
och församlingen fick bilda pastorat med Angered. Angereds och Bergums 
församling delades 1971 då den nya Gunnareds församling bildades som ett 
led i en utvidgning, som pågått under de senaste 100 åren i Göteborg, där 6 
församlingar år 1883  utökades till 37 st. år 1995. 3 

Kyrkan färdigställdes 1973 och har ett formspråk som anknyter till den övriga 
bebyggelsen i den nya stadsdelen från mitten-slutet av 1960-talet.

Formspråk och materialval i Hjällbo kyrka, är något vi känner igen från i andra 
kyrkor från denna tid. Här är kanske Härlanda kyrka det främsta exemplet. 
Utvändigt material valdes för att ge anläggningen tyngd och värdighet och 

2  Winberg 1993.
3  K-Nytt nr 4-95 sid 4-5.
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invändigt material för att ge en ombonad öppenhet. Av resultatet säger kyrkans 
arkitekt John Snis att han har blivit överraskad, av effekten av det högt placerade, 
smala, fönstret på södra väggen i koret. Han känner sig också nöjd med 
ungdomsvåningen och det enkla dekorationsmåleriet på betongväggen.

Ett pris utdelades 1974 ur Per och Alma Olssons fond med motiveringen:  

”Byggnaden är uppförd i brunt tegel och glas med former och rörelsemönster som gör kyrkan 
intressant och spännande. Den är sluten och inåtvänd som ett medeltida kloster med passager 
och rum som avlöser varandra… Utformningen förstärker materialens egenskaper. Stillheten och 
andligheten tydliggörs med hjälp av de glasade rum och trädgårdsrum som placerats i kyrkan.”4 

4 Per och Alma Olssons fond 1974.
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Bild 1. Hjällbo kyrkas huvudentré och södra fasad, mot torget.
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MILJÖBESKRIVNING
Hjällbo kyrka ligger väl synlig i stadsdelen Hjällbo. Kyrkotomten, med kyrka och 
församlingsexpedition, är belägen väster om spårvägen och norr om, och i direkt 
anslutning till, Hjällbo centrum. 

Hjällbo, 10 kilometer norr om centrala Göteborg, ligger i en gammal 
jordbruksbygd i Lärjeåns dalgång, norr om Lärjeån och sydväst om de höglänta 
områdena Hammarkullen och, längre bort, Angered. År 1966 började Hjällbo 
bebyggas med flerbostadshus efter 1965 års stadsplan av Koj Jonsson och Enar A. 
Werner. 

I väster avgränsas Hjällbo av Angeredsleden och Göta älv, i söder av Lärjeån, 
i öster av Eriksbo och i norr av Agnesberg och Hammarkullen. Bebyggelsen är 
placerad på ömse sidor av Gråbovägen i dalgångens mitt och förbinds genom 
tre gångbroar över en genomgående stadsbana (spårvägen), vars hållplats ligger 
försänkt som i en ravin. En av de tre gångbroarna leder till kyrkan, som i öster 
ligger högt över den intilliggande spårvägen och trafikleden. Öster om dalgången 
ligger en skola samt affärs- och bostadsområden. Norr om kyrkan ligger bostads- 
och skogsområden, samt en nord-sydlig parkeringsgata med bl.a. kontorslokaler. 
Kyrkan ligger vid centrumstråket på dalgångens västra sida. 
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Bild 2. Fasaden mot öster med ungdomsvåningen i det nedre planet.
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I Hjällbo centrum finns bl.a. butiker, bank, allmänna lokaler, föreningslokaler, 
samt en högstadieskola med bibliotek och bostadsområden.5

”Bland områdets landmärken framträder de höga skivhusen, centrumbyggnaden och två 
kyrkobyggnader. Hjällbokyrkan vid torget har en tung och solid karaktär med fasader av mörkt 
tegel. Syrianska kyrkan i områdets östra del är uppförd i ljusare rött tegel och har med sin 
traditionella kyrkoform och markanta fönster en starkare landmärkesfunktion i området.”  6

 
Besökande når kyrkan främst via en av gångbroarna från ”stadsbanestationen” och 
den stora parkeringsplatsen ”Hjällboplatsen” i söder. Från norr kan kyrkan nås 
med bil via en nord-sydlig parkeringsgata.

Kyrkoanläggningen utgörs av två byggnadskroppar, som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning, med en suterrängvåning mot öster. Mellan kropparna finns en sluten, 
stenlagd, gård med bland annat en paraplyalm och några bänkar. Ursprungligen 
inrymdes församlingens verksamhet i hela anläggningen, med pastorsexpedition 
i den västra byggnaden samt kyrkorum, församlingshem, kyrksal och 
ungdomsvåning i den östra. Sedan år 2005 är verksamheten inrymd i den östra 
byggnadskroppen.

5  Bebyggelseregistret.
6  Schulz och medarbetare s. 111.

      HJÄLLBO KYRKA          15



Bild 3.  Arkitektens vision av fasaderna mot öster och norr (övre delen av bilden) och fasa-
derna mot öster och söder (nedre delen).
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BYGGNADSHISTORIK
Hjällbo kyrka planerades och projekterades i mitten - slutet av l960-talet i 
samband med uppbyggnaden av förortssamhället Hjällbo norr om Göteborg, som 
led i stadens bostadsexpansion norrut.

Den 16 juni 1965 beviljade kyrkofullmäktige Angereds kyrkoråd 100 000 kronor 
till projektering. John Snis vid john snis arkitektkontor ab fick uppdraget att 
upprätta programhandlingarna. Övriga konsulter var Västsvenska Byggkonsult 
AB för statiska konstruktioner, Hugo Theorells Ingenjörsbyrå AB för projektering 
av VVS, Gunnar Lundberg för projektering av elanläggningar samt E Larsson 
Byggnadsbyrå AB för kostnadsberäkningar.7

Fem år senare, vid Kyrkofullmäktiges möte den 28 oktober 1970, godkändes 
arkitekt Snis´ ritningar,8  och byggnationen beviljades ett anslag om 3 944 500 
kronor, där något mindre än  500 000 kronor skulle användas till inredningen. 
Kostnaderna skulle finansieras med medel ur Allmänna investeringsfonden. 
Ritningarna är daterade 1969 och godkända av Riksantikvarieämbetet 5 februari 
1971.9 

Ett ovanligt kyrkoarkitektoniskt inslag var atriumgården (”inre gården”), som gav 
dagsljusinflöde till kyrkorummet i söder och, via vinterträdgården, till passagen 
från gårdsentrén direkt till församlingssalen. Denna ljusa och visuellt sett öppna 
planlösning kontrasterar mot den yttre slutenheten av kyrkobyggnaden. 

7  Kristoferson, Bror H. PM 1970-02-17. GKF.
8  Ritningar. ATA, Blå mapp och Brun mapp, G 219.
9  ATA, Blå mapp och Brun mapp, G 219
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Bild 4.  Atriumgården, vy mot kyrkorummet i söder.
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I den tidiga planen (ritning A 9:12 från 1971)10av atriumgården var större delen 
täckt med marktegel omgiven av kantsten av granit. Här planerades för ett antal 
parkbänkar i trä. I sydvästra hörnet av detta område låg en damm. Den östra delen 
av gården utgjordes av ett parti med stora fältstenar av grå granit, samt barrträd, 
i naturgrus och norra delen av en yta med naturgrus och ett antal parallellställda 
avlånga granitblock. 

Barrträden var tre skilda varianter av lågvuxen tall med skilda växtsätt: Pinus 
parviflora, högst 120 cm; Pinus mugo pumilio med ett utbrett liggande växtsätt; 
samt Pinus silvestris pumila. Barrträden hade dock under åren tillåtits växa till 
sådan storlek, att de togs bort i samband renoveringarna 2005 (se nedan).

Ambitionerna var högt ställda också när det gällde planteringar, dels i atrium- 
och vinterträdgård, dels på den stensatta planen mellan huskropparna, utanför 
den västra fasaden och vid det nordöstra hörnet av tomten norr om den östra 
huskroppen. 

Som närmare anges i en ritning (A 9:11)11 från 25 januari 1971 planerades ett antal 
större lövträd (vårtbjörk, paraplyalm), mindre träd och buskar som praktmagnolia, 
rhododendron, bl.a. tidigblommande, korallkornell och lingontry, varav några 
var vintergröna, och tallar med skilda växtsätt samt klängväxter som rådhusvin, 
murgröna och klätterbenved med lysande höstfärger eller vintergrönska, och 
undervegatation som vintergröna och sylnarv. 

10 Göteborgs stadsbyggnadskontors arkiv
11 Ritning B612985, Göteborgs stadsbyggnadskontors arkiv
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Bild 5. Den övre bilden visar perspektiv från sydväst (från ritning G219/8) medan den nedre bilden 
visar den sydvästra fasaden idag.
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I sitt remissyttrande till Riksantikvarieämbetet, var Domkapitlet tveksamt till
klockspelet, som skulle ligga i fasaden. Enligt den ursprungliga ritningen var 
nämligen klockverket placerat 
  
”på ett ovanligt sätt i fasaden, så att de blev synliga både utifrån och inifrån 
kyrkorummet”12  
  
Domkapitlet ansåg, att klockorna skulleflyttas till takhörnet för att vila på en 
klockbädd och avskärmas så att kyrkväggarna inte skulle kunna bilda resonans 
med klockklangen. Klockverket flyttades därför till ett klocktorn över huvudentrén 
i den södra fasaden. Idag (2006) kan konstateras att det inte finns några tecken till 
påverkan på kyrkorummet av resonans från kyrkklockorna. Det är av intresse att 
jämföra den ursprungliga visionen av den södra fasaden av kyrkobyggnaden med 
den slutgiltiga utformningen (Bild 5).

Domkapitlet påpekade även att ljudnivån från spårvagnen skulle kunna påverka 
ungdomsvåningen.13 Idag (2006) kan konstateras, att det finns enstaka platser i 
kyrkorummet där man mycket lokalt klart kan höra ljudstörning utifrån, exempelvis 
högtalarmeddelanden från den intilliggande spårvägshållplatsen.14

12  Per och Alma Olssons fond 1974.
13  ATA, Brun mapp. Domkapitlet 1971. J 52/70.
14  Informant 1
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Bild 6. Planritning av bottenplanet.
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Kyrkan börjar byggas
I  den  östra byggnadskroppen uppfördes kyrkorum, vapenhus, sakristia, 
församlingssal, arbetsrum, bibliotek, atriumgård och vinterträdgård, pentry, 
kapprum, toaletter, förråd och soprum samt klocktorn. Vissa ändringar av 
kyrkorummets utformning kom emellertid att ske jämfört med de ursprungliga 
planerna. Planritningar återfinns i utvikbar form på omslagets sista sida. Här finns 
även den mest aktuella ritningen som visar ändringarna som genomfördes år 2005.

Av en tidig beskrivning och ritning från 21 augusti 1970 framgår, att John Snis 
inledningsvis tänkte sig platsen för kör och orgeln längst fram på norra sidan. 
Men, av en planritning daterad ett år senare, 18 juni 1971, framgår, att den stora 
orgeln och platsen för kören istället kom att förläggas mer traditionellt, längst 
bak. Längst fram på norra sidan placerades i stället en kororgel samt ett antal lösa 
stolar och ett sidoaltare. Även de två främsta bänkraderna har fått lämna plats 
för lösa stolar och dopfunt och predikstolen har placerats lite längre västerut från 
altarringen. Ytterligare ändringar, som vidtagits från ursprungstankarna, är att 
en dörr mellan församlingssal och kyrkorum tillkommit, samt att en avskiljande 
vägg till brudkammaren, utanför sakristian, tagits bort och rummet ändrats till ett 
”förrum”.15 

Skulptören Hjalmar Ekbergs ursprungliga förslag till altarprydnad var en 
altartavla i form av en triptyk med rörliga sidostycken (flyglar) som i enlighet med 
kyrkliga traditioner under passionstiden, dvs. före påsk, sammanslöts till att forma 
ett skåp. På dess slutna form avsåg konstnären att i reliefer illustrera Getsemane 
och händelserna som ledde fram till korsfästelsen. I dess öppna form avsåg han att 
centralt skildra den återuppståndne Kristus och under honom en antydd stadsbild 
med symboler för modern teknik och industri, samt moderna transportmedel i 
15  ATA Blå mapp G 219/2 och G 219/9, ATA Brun mapp. Arkitektbeskrivning 1969-12-01..
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Bild 7. Vy av ljusbäraren med kyrksalen i bakgrunden.
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luften, på land och på havet i en globaliserad miljö med människor från jordens 
skilda hörn. Vänster sidostycke, från betraktaren sett, skulle skildra tron, med 
”kraftkällorna” ordet, dopet och nattvarden. Till höger skulle man se kärleken, 
med ”uppdragen”  missionen (såningsmannen), brödragemenskapen och diakonin 
(den barmhärtige samariten). Såväl skåp som tavla skulle delvis bemålas. 
Församlingens kyrkoråd godkände förslaget men önskade tona ner figurerna i 
mittfältets nedre del. Det ansågs också att frågan om målning skulle avgöras först 
när altarskåpet/altartavlan kommit på plats.16

Utformningen av kyrkorummet skedde i nära samarbete mellan arkitekten och 
de konstnärer som anlitades för utsmyckningen av kyrkan. Av en brevväxling 
8 november 1972 mellan John Snis och Hjalmar Ekberg, Nybro, framgår 
exempelvis, att altarskåpet inledningsvis var planerat som en högt väggplacerad 
triptyk. John Snis skriver:  

”Triptyken är i detta förslag fästad högt på väggen som en jättebild. Väggen känns enbart som en 
omfattning till tavlorna med en likartad ram runt om. Nattvardsmotivet har inget direkt samband 
med triptyken, utan verkar dithängt. Det altarbord som är ritat har inget gemensamt med tavlorna, 
varken till format eller material”.

I brevet nämner John Snis vidare att det, efter det att han sett skisserna första 
gången, framkommit ett förslag att omforma triptyken till ett altarskåp, och att 
detta skulle lösa flera problem.  

”Altarbordet kan knytas fast samman med tavlorna, nattvardsmotivet får en funktion som predella, 
höjden kan minskas, samtidigt som väggen kan lämnas orörd”. 

16 Förslag till korutsmyckning. ATA Brun mapp. RAÄ/Statens historiska museum, ärendebe-
teckning J 72/72, diarienummer 851/73.
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Bild 8 A. Artikel från Göteborgs Posten som beskriver invigningen av kyrkan. 
Bild 8 B. Utsmyckningen av kyrkorummets västra del.
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Tankarna mynnar efter diskussioner med församlingen i ett förslag som med 
brevet tillsänds skulptören för vidare diskussion, men härefter är grunderna för 
den nuvarande utformningen fastställd.17. 

Inför invigningen skriver Göteborgs-Posten den 8 september 1973:  
 
”Det är en hundraprocentigt integrerad kyrka, så integrerad i samhället att man inte 
upptäcker den innan man är alldeles inpå den. Det enda som skiljer den från en medelstor 
småindustribyggnad är Joel Milas glasmosaik, Ystadklockorna och ett … diskret kors på ena 
gaveln. Men invändigt är den skön. Ofärgad norrlandsfur mot rött tegel.”  18 
 
För framtida ombyggnader och omgestaltningar är det viktigt att studera, samt 
reflektera över, arkitektens tankar och ideal för hela anläggningen. Hur såg Snis 
på de rumsliga sambanden mellan byggnadskropparna, gården, atriumgården, 
vinterträdgården och planteringarna av växter? Var tanken att skapa en flytande 
gräns mellan ”ute” och ”inne” genom att anlägga en vinterträdgård intill foajén 
och i anslutning till atriumgården? Flytande gränser mellan ”ute” och ”inne” var 
vanligt för den här epokens arkitektur, något som inte minst arkitekten Ludwig 
Mies van der Rohe ofta eftersträvade i sin arkitektur. Hur såg Snis i övrigt på 
all växtlighet i och kring anläggningen? Försökte han uppnå en kontrast genom 
att skapa en känsla av kontakt med naturen i ett bostads- och affärsområde som 
annars dominerades av 1960-talets ganska anspråkslösa förortsarkitektur?

Invigning 1973 
Kyrkan invigdes september 1973 av biskop Bertil Gärtner. Anläggningen innehöll 
ett kyrkorum med 300 sittplatser, en avskiljbar församlingssal, som även skulle 
fungera som sidokapell, pastorsexpeditioner, källare med lokaler för barn- och 

17  ATA Brun mapp. John Snis, korrespondens 1972.
18  Göteborgs-Posten 8 september 1973
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Bild 9. Kalvariet på den södra väggen i kyrkorummet.
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ungdomsarbete, och hobbyverksamhet (slöjd och idrott) samt duschutrymmen 
med bland annat bastu. 
Kyrkorummets inredning i form av predikstol, altare, altarring, dopfunt, 
knäfallspall, piscina och bänkar har ritats av Torbern Samuelsson vid john snis 
arkitektkontor ab.19 Samtliga textilier var utförda av ateljé Tre bäckar.
 
Arkitekturpris 1974
Ett pris för år 1974 utdelades från Per och Alma Olssons fond för 

”det eller de hus med därtill hörande anläggningar inom Göteborgs stad som under 
nästföregående år fullbordats och visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och 
praktiska krav.”20 

En plakett gavs med inskriptionen  
 
”Denna byggnad erhöll årets utmärkelse för god byggnadskonst.” 

Priset utdelades i januari 1975. Motiveringen har nämnts i Inledningen. Som 
även nämnts ansågs den initiala placeringen av kyrkklockorna i fasaden också 
vara intressant, men risken för resonans i kyrkväggarna föranledde ändring av 
byggnadens utformning.

Mariaskulptur 1978
År 1977 fick Kyrkorådet tillstånd av Domkapitlet i Göteborg och Riks-
antikvarieämbetet, att inreda kyrkorummet med en Mariaskulptur utförd av 

19 ATA Blå mapp G219 och ATA, Brun mapp Domkapitlet J 5/73.
20 Inbjudan till prisutdelning.
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Bild 10. Planritning som visar ombyggnationen 2004-2005.
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Hjalmar Ekberg.21 22 23  År 1978 kunde den invigas i kyrkan. En kantat av Gunnar 
Hjort, ”Vadhelst han säger till eder- (Maria, Herrens tjänarinna)” uppfördes med 
anledning av ”fullbordan av korutsmyckningen i Hjällbo kyrka”.24 

Skulpturen ”Bönen” 1983
Den 11 september 1983 invigdes träskulpturen Bönen, utförd av skulptören Bengt 
Johansson och konstnären Arne Asp.25

Bildsviten ”Jesu lidandes väg” 1988
Ett kalvarium, dvs. en bildsvit som visar Jesu lidandes väg, utfört av Bengt 
Johansson i trä, invigdes Palmsöndagen 1988. Det tillkom på initiativ av förre 
kyrkoherden Samuel Svensson.26 

Ljusbärare 1989
Palmsöndagen 1989 invigdes en ljusbärare i form av en jordglob i hamrat smide.27

Kulturhistoriskt skydd 1990
Enligt Riksantikvarieämbetets beslut, daterat den 19 april 1990, tillskrivs Hjällbo 
kyrka och tillhörande kyrkotomt ett sådant kulturhistoriskt värde, att de, 

21  ATA Vit mapp. Riksantikvarieämbetet 1977, dnr 1896. 
22  ATA Brun mapp. Kyrkorådets protokoll 10 februari 1977.
23  ATA Vit mapp. RAÄ dnr J10/77.
24  Statens musikbibliotek. 
25  Winberg 1993.
26  Winberg 1993.
27  Winberg 1993.
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Bild 11. Kyrkorummet, vy mot öster. Foto: Christer Moràt 1990.
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till likhet med kyrkor uppförda före utgången av år 1939, skall omfattas av 
bestämmelserna i 4 kap. 3 § Kulturminneslagen och stå under statlig tillsyn. För 
kyrkans inventarier gäller bestämmelserna i 4 kap. 6-10 § Kulturminneslagen.28  
 
Liten ljusbärare 2004
En liten ljusbärare att använda vid tacksägelse utförd av konstnären Bengt 
Johansson, Blomstermåla, invigdes år 2004.

Expedition och kontor till östra byggnaden 2005
Fram till år 2005 hade anläggningen inte förändrats nämnvärt, men på grund av 
förändringar i verksamheten genomgick byggnaden detta år en ombyggnad med 
syfte att skapa kontorsutrymmen. 

Bibliotek, vinterträdgård, kapprum och förråd byggdes om till arbetsrum, 
samlingsrum, toaletter och personalutrymmen (se ritning som anger 
genomförda ändringar). Projektansvarig var fastighetschef Harald Pleijel vid 
kyrkoförvaltningens fastighetsenhet och arkitekt var Mats Rådmark vid Rådmark 
Arkitektur & Design AB.29 Projektledare var Stefan Andersson från PICON 
Teknikkonsult AB.30 Generalentreprenör var Säve Bygg AB. Samtidigt sker 
även PCB-sanering av anläggningen. Ombyggnaden skedde till stor del för att 
kunna skapa en öppnare och mer tillgänglig verksamhet där personalen finns i 
kyrkobyggnaden och församlingshemmet. Detta har medfört, att kyrkorummet 
kan stå öppet under dagtid, och att kyrkan därmed kan vara tillgänglig och öppen 
på ett bättre sätt än som tidigare var möjligt. 
 
28  ATA Vit mapp. RAÄ 3618/88.
29  Kontrollplan PBL. Göteborgs stadsbyggnadskontors arkiv.
30  Informant 3
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Bild 12. Planritning av kyrkans bottenplan.
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Tanken med ombyggnaden var även att lokalerna i den västra byggnaden, dvs. den 
tidigare pastorsexpeditionen, i framtiden skall kunna hyras ut till hyresgäster som 
är utanför Svenska kyrkan.31 

Lokalerna för den tidigare pastorsexpeditionen har emellertid fått en ny funktion 
genom andra verksamheter, som kompletterar kyrkans roll i samhället. I lokalerna 
finns idag café, ungdoms-, insamlings- och ”second hand” -verksamheter. Det 
finns även planer för utökad barnverksamhet i framtiden. 

BYGGNADSBESKRIVNING  

Översikt
Hjällbo kyrka är en mörkt brunröd tegelbyggnad i en våning med suterrängplan. 
Byggnadskomplexet har en kvadratisk plan med en stensatt gård mellan två 
byggnadskroppar. Den östra byggnaden innehåller dels kyrkorummet, dels 
en rad lokaler för skilda aktiviteter, grupperade kring en atriumgård. Enligt 
arkitektbeskrivningen från år 1969 motiverades slutenheten och uppdelningen 
i två anläggningskroppar i plan med torgytan utifrån de förutsättningar, som 
stadsplanen gav med närheten till höga hus och en förbipasserande trafikled.32 
Den västra delen av anläggningen, som fram till 2005 innehöll expeditionslokaler, 
är däremot endast i ett plan. Idag används denna anläggningsdel för café-, 
insamlings- och ”second hand”-verksamhet. Hjällbokyrkan är sluten utåt, men 
sambanden inom byggnaden är öppna. Kyrkorummet har tre skepp och ett rakt kor 
i öster. Sakristia och vapenhus ligger i söder.  
 

31  Informant 3
32  ATA Brun mapp. Arkitektbeskrivning 1969-12-01. 
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Klocktornet är integrerat i byggnaden och är beläget över huvudentrén i södra 
fasaden. Byggnaden kröns av ett diskret, litet kors i öster.

Anläggningen är mycket tidstypisk i sitt utförande (plan, material, inredning). 
Den är uppförd i få material som återkommer ofta, både invändigt och utvändigt. 
Rödbrunt tegel, betong och furu dominerar. Detaljer är utförda i bohusgranit, 
metall (aluminium, koppar, smide) och glas. Mark/golv är belagda med marktegel/
klinkers. 

Östra byggnadskroppen 
I den östra byggnaden (Hus A) rymdes vid uppförandet kyrka, församlingshem 
samt ungdoms- och konfirmandlokaler med separata entréer. Ombyggnad ägde 
rum år 2005, då verksamhet överfördes hit från den västra byggnadskroppen. 

Kyrkorummet  
 Kyrkorummet, beläget i den södra delen av den östra byggnadskroppen, är tydligt 
avläsbart i exteriören, då byggnadsdelen reser sig högt ovanför övriga och kröns 
av ett diskret litet kors i öster. 

Klockverket 
Klockverket är beläget i ett klocktorn ovanför huvudentrén i södra fasaden.  
Klocktornet är integrerat i byggnaden.

Västra byggnadskroppen 
Vid uppförandet och fram till år 2005 inrymde den västra byggnaden (HUS B) 
kontorsrum för kyrkoherde, två präster, klockare, vaktmästare, diakon, pentry och 
arkiv samt förrättningsrum och expeditioner med entréer.  
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Sedan ombyggnaden 2005 rymmer den östra byggnaden även all denna 
verksamhet.  

Entréerna 
Entrén till innergården är försedd med grindar. Då dessa är stängda nås 
kyrkan direkt från torget. Anläggningens entréer ligger indragna från fasaden. 
Huvudentrén till kyrkorummet, i den östra byggnaden, sker från torget via 
vapenhuset i sydsydväst. Entrén till kyrkorummet från gården i väster är enligt 
ursprungstanken tänkt att användas vid processioner, och dörrarna är tänkta att 
kunna stå öppna vackra dagar. Församlingshemmet nås via separat entré från 
gården. Dess kapprum och toaletter är tänkta att även kunna användas som 
buffert vid de stora högtiderna. En liten vinterträdgård gav från början ljus till 
församlingssalens foajé genom atriumgården, men sedan 2005 är foajén ombyggd 
till kontorsavdelning och pastorsexpedition. I samband med denna ombyggnad 
försvann vinterträdgården som ersattes av två kontorsrum. Församlingssalen är 
placerad så, att den skall vara möjlig att öppna upp mot kyrksalen. 

Nedre planet 
I ett nedre plan ligger, förutom kyrkorummet, konfirmand- och ungdomslokalerna. 
Dessa utrymmen nås via en spiraltrappa och hiss från den övre våningens 
expeditions- och församlingsdel. Det finns även en separat entré i suterräng från 
sydsydväst. Ungdomslokalerna inreddes vid uppförandet med utrymmen för 
studier, hobby och samvaro.33 

 
 
33  ATA Brun mapp. Arkitektbeskrivning 1969-12-01.
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Exteriör34 

Fasad 
Exteriören är stram. Fasaden sammansätts av stora slutna tegelytor och samlade 
fönsterpartier, som hålls samman av omfattningar av betong.35 På korväggen, 
dvs. väggen mot öster och vettande mot spårvägen och trafikleden, finns texten 
HJÄLLBO KYRKA samt ett diskret litet kors vid taknocken. Ytterväggarna 
är uppbyggda av en dubbel tegelvägg av rödbrunt 1/2-stens fasadtegel, 10 cm 
mineralull mellan reglar, 3,2 mm Internit och 4 cm luftspalt. I södra fasadens 
suterrängdel, i anslutning till bottenvåningens entré, utgörs fasaden av 
stommaterialet, dvs. av betong.

Grund och stomme 
Hus A och B är grundlagda på platsgjutna betongbalkar. Stommen i källaren är 
av platsgjuten betong i form av väggar och pelare. I kyrksalen är stommen av 
förtillverkade betongpelare och balkar.

Tak 
Takstolarna är limträbalkar. Yttertaket är av råspont, trelagstäckning och ärtsingel. 
Högdelens yttertak är av lättbetong. Anläggningens byggnadsdelar har olika 
takformer. Taklutningarna är svaga, och takfallen är till stor del dolda. Ett flertal 
anslutningar mellan tak och fasad är klädda med koppar. 

 
 
34  Bygglovsansökan, arkivet, Göteborgs stadsbyggnadskontor
35  I rum 138, 139 och 159 (församlingssalen), enligt nybyggnadsritning, monterades vid 
byggandet elvärmekablar i fönsterplattorna (fabrikat Pyrotenax)
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Takavvattning  
I vissa av stuprören liksom i sex takbrunnar monterades elvärmekablar när 
byggnaden uppfördes.

Fönster  
Kyrkan har fasta fönsterpartier i olika storlekar med utsidor av bruneloxerad 
aluminium och med isolerglas. I norra fasaden sammanhålls fönstren med hjälp 
av betong till ett stort parti intill entrén. Små låga glasmosaikfönster finns på den 
södra fasadens östra del och tillåter ett mångfärgat ljusinsläpp i sakristian.
 
Dörrar/entréer 
Kyrkans huvudentré ligger något indragen i den södra fasaden och kröns av ett 
stycke gjuten betong med texten ”Hjällbo kyrka” i förgyllning. Även övriga 
entréer, vilka vetter mot gården, ligger indragna. Över dessa dörrpartier är 
fasaderna klädda med falsad kopparplåt.

Entré till undervåningen, som ligger i suterräng, sker via ingångar från såväl söder 
som norr, och partierna markeras av omfattningar av betong. 

Klocktorn 
Klockverket är inrymt i en tornliknande del av byggnaden, vars nedre del 
innehåller huvudentrén. Ett metallgaller utgör skydd mot fåglar o.dyl., men döljer 
inte helt klockverket (Bild 4).
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Atriumgård
Atriumgården är till större delen belagd med marktegel (se beskrivning ovan). 
Dess planteringar togs till största delen bort i samband med ombyggnaden. Stora 
glasade ytor mot den omgivande byggnaden ger en dagsljusinsläpp framför allt till 
kyrkorummet, som befinner sig i söder.

Interiör
Interiören ansluter till exteriören med sitt mörkt rödbruna tegel och stomme av 
betong, men här tillkommer ljus furu i flera skilda konstnärliga utformningar, som 
bänkar, skulpturer och bildsviter. 

Stomme  
Den nedre våningen är utförd av platsgjuten betong med mellanväggar (7-
10 cm) utförda med gipsklädda regelstommar. Den övre våningen, i båda 
byggnadskropparna, har murade väggar. Även mellanväggarna, vilka är bärande, 
och innerväggarna är murade av rött 1-stens Helsingsborgstegel (12 cm). Valvet 
över arkivet är av platsgjuten betong. Stommen mellan fönstren i hus A är av 
prefabricerad betong, men med röda tegelmurar på insidan och över fönstren. I 
kyrksalen är samtliga pelare över golvbjälklaget och alla balkar i högdelen av 
prefabricerad betong.

Vägg 
Kyrkans invändiga väggar är liksom fasaden murade med rödbrunt 
Helsingborgstegel. 

Golv 
I kyrkorum och församlingssal består golvet av bruna kvadratiska keramiska 
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plattor, storlek 290x290 mm. I korridorer, toaletter, vapenhus och foajéer till 
församlingshem finns kvadratiska keramiska plattor 100x290 mm. I förrum och 
sakristia finns ett mycket vackert blått keramiskt golv med smalare keramiska 
plattor 50x195 mm. I kontorsrum, samlingssalar och övriga lokaler finns ljusa 
mönstrade mattor. 

Tak  
I kyrkorummet är yttertaket av lättbetong och undertaket av eternit. I mellan-
rummet går ventilationstrummor, för vilka håltagningar finns i betongbalkarna. 
Alla övriga tak har stommar av limträbalkar med gles panel, vilka bär 
isoleringsmattorna, på vilken innertakens träpaneler är spikade. I vissa av 
innertaken i Hus B är gipsskivor fästa på glespanelen. I foajéer och korridorer 
finns undertak av eternitlameller. Även de svängda taken har stommar av 
limträbalkar, mellan vilka gipsskivor bär upp isoleringen och något under 
gipsskivorna sitter undertak av eternitlameller mellan balkarna. I kyrkorummet  
är sidoskeppens tak välvda, medan mittskeppets tak är plant. Takbeläggningen  
är här aluminiumpanel. 

Fönster  
Fönstren har fasta bågar i klarlackad furu som exteriört är plåtbeklädda.                                                                              

Dörrar  
Invändiga dörrar är i klarlackad furu. Karmarna ligger i liv med väggen utan 
foder. Ytterdörrar i stålpartier dubbeldörrar. Till kyrksalen är dubbeldörrar i ljus 
klarlackad fur. 
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Kyrkorummet
Kyrkorummet har plats för ca 300 sittande besökare. Atriumgårdens glasvägg 
vetter mot norra sidoskeppet och ger ett öppet miljösamband med kyrkorummet. 
Sitt dagsljus får rummet från atriumgården samt från ett stort högt korfönster 
mot söder och en serie låga fönster. Den konstnärliga utsmyckningen ges stort 
utrymme i kyrkorummet. Den ursprungliga inredningen är i stort intakt. 

Altare och altarvägg
Huvudaltaret, från 1973, är utfört i rödbrunt tegel med skiva, delvis av ljus granit. 
Det ligger något förhöjt, på en trappstegsavsats i rödbrunt tegel. Altarringen, i ljust 
trä är tresidig och tvådelad, med en öppning i mitten, framför altaret. Knäfallet är 
klätt med beige konstläder. Altarringen är flyttbar, och avlägsnas vid ökade krav 
på utrymme, exempelvis vid körframträdanden och vid nattvardsgång. På senare 
år är används altarringen endast sällan. Ett väggfast sidoaltare murat av rödbränt 
tegel från 1973 är placerat i det norra sidoskeppets främre del. Skivan är av ljus 
granit och utkragad. Framför altaret finns ett rakt knäfall (0,8 m högt) i ljust trä 
klätt med beige konstläder.36 Altarväggen är rak, och ovanför altaret hänger ett 
oregelbundet, konkavt, kors i stål.

Altartavla
Altartavlan är från 1973 och har formen av en triptyk med mittparti (corpus) och 
rörliga sidostycken (flyglar). Flyglarna kan tillslutas och fungerar därmed som 
dörrar till ett altarskåp. Altartavlan är skuren i ljus fur, och mittpartiet är placerat 
på en predella. Den är utförd av konstnären Hjalmar Ekberg, Nybro. 

”I centrum ser vi den inbjudande Kristus, omgiven av människor i olika livssituationer. Reliefen 
understryker att erbjudandet riktas till alla, oavsett ålder, nationalitet eller socialt status. 

36  Folkesson och Moràt 1986
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Bild 13. Kyrkorummet, vy mot väster. Foto: Christer Moràt 1990.
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Till vänster finner vi symboler för ordet, dopet och nattvarden och till höger för kärlek och 
barmhärtighet.” 37

Som symbol för ordet/bönen Fader vår ser vi en fyr (”Pater Noster”), för 
dopet en duva och fiskar, för nattvarden sädesax och druvor, och för missionen 
såningsmannen. Som symbol för kärlek och barmhärtighet (diakonin) ser vi 
den barmhärtige samariten, och för gemenskap den förlorade sonen och fadern 
i omfamning.38 I slutet läge, dvs. under fastetiden, 40 dagar före påsk, visar 
altarskåpet tre bilder: Jesu intåg i Jerusalem, bönekampen i Getsemane örtagård 
och korsfästelsen.Predellan har en skuren stiliserad nattvardsscen.

Predikstol
Predikstolen från 1973 är murad av rödbrunt tegel. Den är tresidig med ena 
hörnet avfasat bildande front och med utbyggd trappa. I ena hörnfinns en murad 
trappstegsformation nedtill och i det andra upptill.

Huvudorgel
Huvudorgeln i fur från 1973 är tillverkad vid Hammarbergs orgelbyggeri i Hovås 
och står placerad i kyrksalens bakre del39. Orgelfasaden, som är ritad av John Snis, 
är tvådelad med en lägre, något framskjuten, vänster del, med två synliga pipfält 
med höga pipor. Spelbordet är placerat på den högra delen. Också den har två 
synliga pipfält men korta pipor. Den helmekaniska orgeln kostade 200 000 kronor 
att tillverka och har 25 stämmor40 fördelade på två manualer och en självständig 
pedal. 

37 Winberg 1993.
38 Informant 2
39 Informant 6
40 Folkesson och Moràt 1986.
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Kororgel
Kororgeln i fur från 1973, som står placerad i sidokapellet, är tillverkad av Västbo 
orgelbyggeri. Fasaden har ett luckförsett piphus och rakt överstycke. Orgelverket är 
mekaniskt med 4 stämmor och en manual och utan pedal.41 

Flygel
En Bechstein-flygel i brunt trä står intill sidokoret.

Bänkar  
De fasta bänkarna i kyrksalen är klarlackade i fur med ett blått tyg. Dessutom 
finns det lösa stolar som tillhör inredningen och kan användas vid mindre 
sammankomster.
 
 

 

 
41  Folkesson och Moràt 1986.

Bild 14. Ritning för bänkar.
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Bild 15. Sakristian.
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Dopfunt
En dopfunt i ljusgrå bohusgranit från 1973 står placerad framför den första vänstra 
bänkraden. Cuppan är kubformad med avfasade hörn nedtill. Ovansidan är plan 
med en rund fördjupning för dopskålen. Cuppan vilar på en lika bred, men lägre, 
fyrsidig fot med raka kanter.

Skulpturer och bildsviter
En publikation från 1993 visar dessa utsmyckningar av kyrkorummet i en lysande 
serie färgbilder.42 En Mariaskulptur utförd i trä av Hjalmar Ekberg står på en 
pelare bakom dopfunten. Maria visar med handen över dopfunten på sin son 
på altarprydnaden. Skulpturen Bönen i formen av ett stiliserat träd från vilket 
svingar sig själen mot höjden. Den är utförd i trä av skulptören Bengt Johansson 
och konstnären Arne Asp och omsluter texten till en lovsång, en vers från den 
medeltida nordiska dagvisan. Skulpturen är tänkt att vara det första, som man ser 
vid entrén i kyrkan, såväl som det sista som man ser innan man lämnar kyrkan. 
Ett kalvarium, en bildsvit som visar Jesu lidandes väg, utfördes i trä av Bengt 
Johansson. Den är placerad på den södra väggen. En ljusbärare med plats för 
många ljus av smålandskonstnären Bengt Johansson är formad som en jordglob i 
hamrat smide. Inne i globen finns ett skepp med människogestalter. 

Sakristia 
Sakristian ligger i söder. Interiören överensstämmer med resten av anläggningen. 
Mest framträdande är ett litet altare med altartavla av Joel Mila, samt två 
glaskonstverk av samma konstnär. De täcker sakristians två söderfönster. 
Ytterligare två finns i rummet intill. 

42  Winberg 1993.
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TEKNISKA SYSTEM OCH UTRUSTNING

Ventilation
Det ursprungliga ventilationssystemet hade till- och frånluftsfläktar styrda av 
rumstermostater. Fem tilluftsaggregat fördelade på två apparatrum i källarplanet 
för Hus A. Frånluftsfläktarna förlades i källaren för kyrksalen, medan övriga 
utrymmen fick hjälp av fläktar på taket.

”För framtida befuktning av tilluften över kor och orgel förbereddes i ett förråd (rum 015 enligt 
nybyggnadsritning), i källarplan”. Byggnaden försågs med ”balanserad ventilation, förvärm 
filtrerad luft från tilluftsaggregat i fläktrum i källarplan Hus A. Ventilation av kyrksalen utfördes 
med återluft.”

Kort efter att kyrkan stod färdig uppstod torrsprickor i altarskåpet. I en 
utredning påpekar Hugo Theorell vikten av att anpassa uteluftsmängden i 
tilluften till antalet personer i kyrksalen, vilket också skulle kunna ge minskade 
uppvärmningskostnader. Dessutom påpekades, att ventilationsanläggningen endast 
skulle användas i samband med aktiviteter i kyrksalen. När salen däremot inte 
användes var det viktigt att hålla grundvärmen på en låg nivå, omkring 16-18 oC. 

Ett nytt ventilationssystem monterades in omkring år 2000.43

Värme
Värmeanläggningen utfördes som ett slutet pumpvarmvattensystem med värme 
från en värmeväxlare, ansluten till stadens fjärrvärmesystem. Byggnaderna 
uppvärms med termostatstyrda radiatorer och konvektorer. 

43  Informant 5

48         HJÄLLBO KYRKA



Övrig utrustning

Vid byggandet installerades: 
 - ett elsystem fördelat på 8 st el-centraler
 - en åskledareanläggning med 7-trådig kopparlina
 - en centralantenn, inkl. ett 5 m långt maströr och kopparlina för jordning
 - en Felsignalanläggning, vars larm var kopplat till: ”Utlöst motorskydd”,    
”Filtervakt”, ”Tryckvakt”, ”Utlöst motorskydd”, ”Expansionskärl”,  
”Onormal vattennivå”
- en hörslinga ”Tele-Transett” med 10 st mottagare förlagda i rör
- en högtalaranläggning i församlingssalen och dess förlängning
- belysningsarmaturer av fabrikaten Lilux, Herbs, Fagerhult, Luma och Asea
- en porttelefon av fabrikat Siemens.

Anläggningen försågs med separata ledningar för spill- och dagvatten.
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ARKITEKTERNA 

John Snis44  
föddes 1923 i Rättvik. Efter 8 år i Uppsala och Stockholm, där han arbetat som 
ingenjör , där han arbetat som ingenjör vid ett antal olika arkitektfirmor, flyttade 
Snis med sin familj till Göteborg, där han utbildade sig till arkitekt vid Chalmers 
tekniska högskola. 

John Snis bildade ett eget kontor i Göteborg och har för Svenska kyrkan ritat 
Hjällbo och Tynnereds kyrkor samt församlingshem till Västra Frölunda och 
Backa kyrkor. I Göteborg har han ritat ett flertal större bostadsområden. Han kom 
själv att bosätta sig i ett av dem i centrala Askim.  
 
Hans arkitektoniska stil präglas mycket av enkla former. Ett återkommande 
ingående tema är slutna, men öppna gårdar mellan byggnadskroppar, vilket också 
återfinns i Hjällbo kyrka. Av ett intervjusamtal år 2005 framkom att idealet delvis 
är hämtat från den känsla av trygghet, som han själv upplever att man får inne i de 
kringbyggda gårdarna i Dalarna. Inspiration till Hjällbo kyrka har John Snis även 
hämtat från bl. a. Sigfrid Lewerentz. 

Torben Samuelsson  
var handläggande och ansvarig arkitekt av Hjällbo kyrka. Han fick sin utbildning 
vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Torben Samuelsson har även ritat de 
flesta av kyrkans inredningsdetaljer. 

44 Informant 4
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FAKTA
 
Fastighetsbeteckning 
Göteborg, Hjällbo, 5:e Kvarteret Postkontoret, Tomt nr 12, Hjällbo kyrka.

Skydd
Hjällbo kyrka och kyrkotomt 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).

Anläggningen finns beskriven i Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg 
– ett program för bevarande, del 2. Kulturförvaltningen/Stadsmuseet. Redaktör 
Gudrun Lönnroth. År 2000.

Miljön/Området inkl kyrkoanläggningen finns beskriven i Storstadsprojektets 
byggnads- och områdesinventering 1999, som är registrerad i 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
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KRONOLOGISK SAMMANFATTNING 
 
1965 Medel beviljades för projektering.
1970 - 71 Ritningarna godkändes av Domkapitlet och 

Riksantikvarieämbetet.
1973 Hjällbo kyrka invigdes. Långhus, kor, vapenhus och sakristia. 

Kyrkorum samt församlingslokaler grupperade kring en 
atriumgård.

1974 Arkitekturpris - årets utmärkelse för god byggnadskonst från 
Per & Alma Olssons fond

1978 Mariaskulpturen i trä invigdes
1983 Skulpturen Bönen invigdes
1988 Kalvariesviten i trä invigdes. Byte av takbeläggning i den östra 

byggnaden.
1989 Ljusbärare i smidesjärn, utförd av konstnären Bengt Johansson, 

Blomstermåla
1990 Riksantikvarieämbetet beslöt att Hjällbo kyrka och kyrkotomt 

omfattas av 4 kap.Kulturminneslagen avseende kyrkligt 
kulturminne, samt tillståndsplikt.

1993 Byte av takbeläggning på kyrkdelen samt den västra byggnaden.
1995 Grundförstärkning av ett hörn av den västra 

byggnaden på grund av sättningar.
2000 Nytt ventilationssystem installerades.

2004 Liten ljusbärare att använda vid tacksägelse utförd av 
konstnären Bengt Johansson, Blomstermåla
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2004-2005 1. PCB-sanering. 
2. Ombyggnad av församlingssalens foajé och flyttning av 
pastorsexpeditionen från västra byggnaden. Ombyggnad av  
bibliotek, vinterträdgård, kapprum och förråd till arbetsrum,  
toaletter och personalutrymmen.  Förändringar: 

- Ombyggnad av kapprum till ett kontor och ett mindre  
samlingsrum. Befintliga kapphyllor flyttas till kyrkorummet
- Vinterträdgård och bibliotek byggs om till kontor. 
- Ombyggnaden innebar  att det idag finns 4 st  kontorsplatser  
varav 3 st kom till i samband med förändringen.
- Ombyggnad av fönsterpartier mot atriumgård.  
Fasadvy A-A får en dörr och fasadvy B-B får 4 st nya 
vädringsfönster samt 4 st nya isolerglas. 
- Ombyggnad av toalettgrupper med bland annat en  
handikapptoalett
- Undertak och golv ersätts och kompletteras. 
- Anpassning av värme, sanitetsinstallationer och 
luftbehandlingsinstallationer.

      HJÄLLBO KYRKA          53



ORDFÖRKLARINGAR OCH 
KOMMENTARER45

 
Cuppa
Det skålformiga partiet på en dopfunt eller ett dryckeskärl med hög fot

Diakoni (från grekiska diakonia, tjänst)
Kärlekstjänst i den kristna församlingen.

Dopfunt (av latin fons, källa) 
Ett kärl uppställt i kyrkan och avsett för barndop. Utformas vanligen av sten, men 
kan även vara utfört i trä, metall eller glas. I dopfunten placeras ibland ett dopfat 
(dopskål).

Kalvarium (kalvarieberg) (latin calvaria, huvudskål; hänför sig till Golgata)
En skulpturgrupp av den korsfäste Kristus mellan de båda rövarna, uppställd på 
en naturlig eller konstgjord höjd. Till gruppen leder ofta en väg med s.k. stationer 
(inskrifter, skulpturer), markerande Kristi vandring till korset. Uppstod under 
senmedeltiden och finns kvar särskilt i Bretagne. I detta fall en bildsvit som visar 
Jesu lidandes väg. Kalvariegrupp = skulpturgrupp av Kristus på korset samt Maria 
och Johannes vid korsets fot.

45  Bonniers stora lexikon 1989.
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Piscina (latin, fiskdamm) 
I de fornkristna kyrkorna benämning på dopbassängen, senare på sköljskålen för 
de sakrala kärlen och för prästens rituella handtvagning.

Predella (italienska, underlag, pall, trappsteg) 
Sockel till altarskåp, oftast bildsmyckad.

Sakristia (av latin sacer, helig) 
Särskilt rum i kyrkan där prästen uppehåller sig före och efter en gudstjänst.

Suterräng (försvenskning av franskans souterrain, under marken), 
suterrängvåning 
Helt eller delvis under markytan belägen våning i en byggnad; källarvåning 

Triptyk (grekiska, trefaldig) 
Tre bildframställningar som utgör en enhet, t.ex. ett altarskåp eller altartavla med 
mittparti och två flyglar.

Vapenhus 
På svenska landskyrkor en utbyggnad (oftast senmedeltida) framför den vanligen 
i söder belägna huvudingången; här lämnade männen sina vapen före inträdet till 
kyrkan.
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Informanter
Informant 1:  Annika Hansson, komminister, Angereds församling.
Informant 2: Gunnar Kampe, fd kyrkoherde,  Angereds församling.
Informant 3: Harald Pleijel, fd fastighetschef, Göteborgs kyrkoförvaltning.
Informant 4: John Snis, john snis arkitektkontor ab.
Informant 5: Thomas Wettergren, fd fastighetsingenjör, Göteborgs kyrkoförvaltning.
Informant 6: Hammarbergs orgelbyggeri, Hovås.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet (www.bebyggelseregistret.raa.se)
-  Information rörande Hjällbo kyrka.

Otryckta källor 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Stockholm 
-  Blå mapp: Ritningar till Hjällbo kyrka 
-  Brun mapp: Kungliga byggnadsstyrelsens handlingar rörande Hjällbo kyrka 
-  Vit mapp: Riksantikvarieämbetets handlingar rörande Hjällbo kyrka. 
-  Fotografier Moràt, Christer. 1990. 
 
Göteborgs Kyrkoförvaltnings arkiv (GKF) 
-  Folkesson, Gunilla och Moràt, Christer. Dokumentation och märkning av kyrkliga 
inventarier i Hjällbo kyrka, utförd 1986-06-10.  
-  Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 
-  Göteborgs kyrkonämnds diarium FxIV:2.
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Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv  
Handlingar rörande Hjällbo kyrka.
Hans Hansson, Göteborgs stad, 1974-12-20. Inbjudan till prisutdelning 

Göteborgs Stadsmuseums arkiv (GSM) 
- Handlingar och fotografier rörande Hjällbo kyrka.

Statens musikbibliotek  
www.muslib.se/hand/fort/sorenson.html 

Tryckta källor och litteratur
Hjällbo får diskret kyrka med träkonst. Göteborgs-Posten den 8 september 1973

K-Nytt nr 4-95 sid 4-5.

Hellrand Aime, Kristensson Jenny. Per och Alma Olssons fond. En presentation. 
Fonden och pristagarna 1965-1998. Hjällbo kyrka 1974. 

Lönnroth, Gudrun. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program 
för bevarande. Del 2. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret 2000. 
 
Schulz S, Jivén G, Malmqvist I, Stenberg J, Särnbratt L. Arkitektur betyder. 
Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar. Rapport i utvärderingen av 
Storstadssatsningen i Göteborg. Stadskansliet, Göteborgs stad 2004. 

Winberg, Alpo. Hjällbo kyrka. Informationsmaterial. Angereds församling 1993.
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