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1 Jansén, Maria & Hedén, Ingela [1997].
2 GKF, Kyrkonämnden, FIxV:18.

Förord
Göteborgs kyrkoförvaltning inventerar ett urval av Göteborgs kyrkliga samfällighets kyrkobyggnader. 
Dokumentationen har initierats av samfällighetens fastighetsnämnd. Projektledare är kyrkoförvalt-
ningens fastighetschef Harald Pleijel. Texterna har utarbetats i samråd förste antikvarie Tomas M 
Larsson och antikvarie Agnes Kempe vid med Länsstyrelsen i Västra Götaland samt kyrkoantikvarie 
Mona Lorentzson vid Göteborgs Stadsmuseum. För denna rapport svarar bebyggelseantikvarie Maria 
Sidén.

Huvudsyftet med projektet är att ge kyrkoförvaltningens fastighetsenhet en djupare kunskap om kyr-
kornas byggnadstekniska historia, som underlag för framtida åtgärder. Inventeringen inriktas främst 
på kyrkobyggnaden och rapporten innehåller både en byggnadshistorik samt en byggnadsbeskrivning, 
men innehåller inga antikvariska bedömningar eller råd. Kyrkogården och närområdet tas enbart upp 
schematiskt, och beskrivs istället i den kyrkogårdsinventering som har genomförts av Göteborgs kyr-
kogårdsförvaltning i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum.1 Kyrkans inventarier dokumenterades 
1987 av antikvarie Gunilla Folkesson och fotograf christer Morát.2

Inventeringen är framför allt baserad på tillgänglig litteratur, arkivuppgifter, intervjuer och okulärbe-
siktning. Stor vikt har lagts vid att ge korrekta källhänvisningar. uppgifterna kan därmed kontrolleras 
och vid behov kan ytterligare information om någon viss åtgärd eller byggnadsdetalj inhämtas.
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Lundby gamla kyrka och klockstapel från söder, 2001.

Inledning
Lundby gamla kyrka ligger mitt i Lundby kyrkby norr om Stålhandskegatan på Hisingen i Göteborg. 
Bebyggelseområdet anses ha särskilt högt kulturhistoriskt värde och tas bland annat upp i Göteborgs 
bevarandeprogram. Kyrkan är uppförd på berg och omgiven av en kuperad äldre kyrkogård som kring-
gärdas av en naturstensmur. Väster om kyrkan finns en stigport med ett spånbeklätt tak som kröns 
av ett kors. Söder om kyrkan reser sig en rödmålad klockstapel i trä som är byggd år 1634.

Lundby gamla kyrka är en enskeppig hallkyrka i sengotisk stil som sannolikt uppfördes under 1400-talet. 
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Kyrkan är en av de främsta gotiska kyrkorna på västkusten och torde tillhöra de mest kulturhisto-
riskt värdefulla byggnaderna i Göteborg. Kyrkan består av ett långhus med polygonalt koravslut. Vid 
kyrkans södra fasad finns ett vapenhus samt en sakristia. Utvändigt är kyrkan vitputsad och har ett 
högrest tak som är klätt med rött enkupigt lertegel. På den västra gavelspetsen sitter en vindflöjel 
med årtalet 1787. Kyrkans norrfönster är stora och segmentsbågeformade, medan de övriga fönstren 
är små, spetsbågiga och högt placerade på fasaderna. Kyrkan är en av de minsta i Göteborg. Invän-
digt är takhöjden låg och den fasta inredningen är målad i lätta och harmoniska färger. Väggarna 
är vitputsade och i anslutning till taket finns en grå draperifris. Innertaket utgörs av ett tunnvälvt 
trätak med målade änglar i varje hörn och golvbeläggningen består av naturstenshällar. Den fasta 
inredningen är huvudsakligen från 1600- och 1700-talen och präglas framför allt av senrenässansens 
ideal, vilket syns tydligast när det gäller predikstolen och altaruppsatsen.

Kyrkorummet och altaret, 2001.
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Den första kyrkan i Lundby kan ha sett ut som Hedareds stavkyrka. ATA.
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Byggnadshistorik

Lundby under medeltiden
Lundby på Hisingen är uppkallad efter en fornkristen kultplats – en helig lund där människor samlades 
för att utöva sin religion. Sedan gamalt var byn ett betydelsefullt bygdecentrum där bland annat 
häradets tingsplats var placerad. Lundby var norskt fram till år 1253 då Birger Jarl förhandlade till 
sig socknarna Lundby och Tuve från den norske kungen Håkon, varvid Sverige gränser kom att sträcka 
sig ända till det eftertraktade västerhavet.1  För att försvara den viktiga landområdet byggdes Lind-
holmens slott vid Göta älv under 1300-talet.2 

En första kyrka i trä
Den nuvarande kyrkan i Lundby uppfördes under senare delen medeltiden, men eftersom bygden 
kristnades redan under 1000-talet är det troligt att det fanns en träkyrka i området under tidig 
medeltid. Vid en restaurering av Lundby gamla kyrka år 1934 påträffades vad som förmodligen är 
grundstenarna till en romansk träkyrka från tidig medeltid. Kyrkan bestod i så fall av ett rektangulärt 
långhus (12x16 alnar) och ett mindre smalare kor (9x9 alnar). Vid utgrävningen återfanns även grund-
stenen efter ett äldre, murat altare som troligtvis härrör från träkyrkan. Antagandet att det skall ha 
funnits en kyrka i Lundby redan under tidig medeltid stärks även av att den nuvarande dopfunten i 
Lundby gamla kyrka är från 1200-talet.3 

Den nuvarande kyrkans ursprunliga utformning
Dagens stenkyrka byggdes sannolikt under andra hälften av 1300-talet eller början av 1400-talet. 
Kyrkan skiljer sig från de övriga medeltida kyrkorna i Göteborg genom att den är gotisk4 till sin 
utformning. Den medeltida kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus och ett polygonalt avslutat 
korparti.5 Murverket utgjordes av en tjock gråstensstomme som utvändigt var 18 meter lång och 10 

1 Jansén, Maria & Hedén, Ingela [1997]: s. 15.

2 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg [1990]: s. 380, 382.

3 Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning [1969-05-17].

4 Detta märks bland annat genom att det medeltida långhuset var bredare och hade högre gavelpartier än vad som var      

vanligt i de romanska sockenkyrkorna. Andra tydligt gotiska influenser är att korfönstren och sydportalen från början    hade spetsbågiga omfattningar. 

Dessutom stöttades yttermurarna av ett strävpelssystem, vilket var en konstruktion    som slog igenom under den gotiska stilepoken.

5 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
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1 Wideen, Harald [1969], s. 7.

2 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.

3 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.

4 ullen, Marian [1999]: s. 254.

5 ullen, Marian [1999]: s. 254.

6 Bonnier, Ann catherine [1995]: s. 102f.

7 Bengtsson, Birgitta [1996]: s. 4.

8 Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning [1969-05-17].

9 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.

10 Måleriet kan till sin karaktär och uttryck närmast jämföras med den bemålnig som finns på Läckö slotts äldsta innertak    samt 

med den valvornamentik från år 1638 som återfinns i Forshems kyrka, Skara stift.

11 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.

12 Adeliga grafvar uti Lundby kyrka på östra Hisingen.

meter bred. Höjden på sträckmurarna var nästan fem meter, medan gavlarna var cirka 13 meter 
höga.1 Samtliga muröppningar var murade i tegel och hela kyrkan var putsad såväl in- som utvändigt. 
Från början hade kyrkan ett fullständigt strävpelarsystem av sammanlagt tio pelare. Strävpelarna 
var murade i såväl natursten som tegel och deras undre delar var i förband med väggarnas murverk. 
På medeltiden fanns det inga fönster på kyrkans norra sida, men däremot tre spetsbågiga fönster i 
koret och troligtvis även en liknande fönsteröppning i den södra långhusfasaden. Den ursprungliga 
kyrkporten var placerad på den södra fasadens västra del och dörröppningen hade en spetsbågig 
form.2  Interiört utgjordes kyrkorummet under medeltiden av ett enskeppigt långhus med ett fullbrett, 
polygonalt kor i öster. Ursprungligen bestod innertaket av flacka kryssvalv av tegel som var putsade 
och sannolikt dekorerade med målningar.3

Gotiska sockenkyrkor
Den gotiska stilen utvecklades ursprungligen i norra Frankrike på 1100-talet och fick sitt fulländade 
uttryck genom det franska katedralbyggandet. Gotikens mest kännetecknande stilelement är spets-
bågen, varför arkitekturen ofta benämns spetsbågestil. Genom att överge rundbågen – som varit 
förhärskande under romaniken – till förmån för spetsbågen kunde kyrkorna byggas betydligt högre och 
djärvare. Byggnaderna försågs dessutom med utvändiga strävpelarsystem som gjorde att murytorna 
kunde luckras upp, vilket till exempel möjliggjorde betydligt större fönsterytor.4

I Sverige omfattar den gotiska stilperioden tiden från mitten av 1200-talet fram till reformationen. 
Den svenska gotikens största byggnadsföretag var uppförandet av uppsala domkyrka vilket påbör-
jades i slutet av 1200-talet och pågick i omkring 300 år. Det byggdes emellertid inte lika många 
nya sockenkyrkor under hög- och senmedeltiden som det gjorts under romanska epoken.5 Däremot 
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genomfördes omfattande om- och tillbyggnader av de gamla romanska sockenkyrkorna. Genom att 
bland annat slå valv i kyrkorna, bredda koren samt bygga till torn, vapenhus och sakristior förändrades 
flera av de tidigmedeltida sockenkyrkorna enligt senmedeltidens arkitekturideal. De sockenkyrkor 
som nybyggdes under gotiken skilde sig egentligen inte så mycket från sina romanska motsvarigheter. 
Den utmärkande förändringen var att koret och långhuset utformades så att de bildade en samman-
hängade, rektangulär enhet enligt den så kallade salkyrkoplanen. Kyrkorummet gjordes också högre 
och fönsterytorna blev större. utvändigt förseddes murverket med strävpelare, gavlarna blev högre 
och i anslutning till långhuset byggdes det ofta torn, vapenhus samt sakristior.6

Lundby gamla kyrka under 1600-talet

Klockstapeln uppförs
Den nuvarande klockstapeln vid Lundby gamla kyrka uppfördes sannolikt år 1634. Det är åtminstone 
klarlagt att det var detta år som den nuvarande kyrkklockan gjöts och skänktes till kyrkan av lands-
kamrer Jöst Hansson på Lindholmen.7

Kyrkan byggs om
År 1639 blev Lundby kyrka moderkyrka i socknen istället för Tuve kyrka. Detta medförde att kyrko-
byggnaden i Lundby moderniserades8. Bland annat revs byggnadens ursprungliga strävpelare, vilket 
troligen berodde på att teglet under årens lopp förstörts av takdropp och annan klimatisk påverkan. 
Vid samma tillfälle uppfördes sannolikt även kyrkans sakristia och vapenhus.9 Sakristian är särskilt 
intressant eftersom den är byggd på kyrkans södra sida, vilket är relativt ovanligt.

Under början av 1600-talet skedde det flera förändringar interiört i Lundby gamla kyrka. Nytillskot-
ten präglades av det rådande senrenässansidealet och den mest påtagliga förändringen var att de 
invändiga tegelvalven togs bort och ersattes med ett plant innertak av trä som dekorerades med en 
rankornamentik i svart och rött.10 under första hälften av 1600-talet tillkom även den rikt skupterade 
altartavlan, altaret samt predikstolen.11

Gravkor i kyrkans kor
Den 2 september år 1697 avled adelsmannen Baltzar cronaker (född år 1633). I februari året därpå 
begravdes han i en gravkammare som var placerad i den norra delen av koret i Lundby gamla kyrka.12 

Det är sannolikt att graven tillkom vid detta tillfälle och att även det cronakerska huvudbaneret 
tillverkades i samband med begravningen.
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Lundby gamla kyrka under 1700-talet

Gravkoren byggs och kyrkans interiör förändras
Någon gång under första hälften av 1700-talet tillkom två gravkor på den östra respektive västra 
sidan om vapenhuset. De båda gravkoren var ursprungligen mindre än vapenhuset, men har senare 
utökats både på längden och höjden för att bilda en enhet med vapenhuset.1

I början av 1700-talet målades kyrkans innertak om och den nya konstnärliga dekorationen bestod 
bland annat ett Jahve-tecken som flankerades av två änglar. De putsade väggarna pryddes även med 
en löpande draperifris som var målad i ljust gråblått och hade idragningar i mörkblått och gult. Vid 
samma tillfälle byggdes även en läktare vid den västra fasaden och läktarbröstningen dekorerades med 
ett måleri föreställande Kristus och de tolv apostlarna i helfigur. Det är inte känt vilken konstnär eller 
målarmästare som utfört dekorationerna, men sannolikt var det någon som tillhörde Målarämbetet. 
Det är även troligt att dagens bänkinredning tillkom under första hälften av 1700-talet.2

Konturmålning
Någon gång under andra hälften av 1700-talet tillverkades det Cronakerska epitafiet och placerades 
på den norra korväggen i kyrkan. I samband med det utfördes en konturmålning kring epitafiet. 
Dekorationen, i rött och grönt, är målad ovanpå den löpande draperifrisen från första hälften av 
1700-talet.3

Välvt innertak
I slutet av 1780-talet bestämde Lundby sockenstämma att innertaket i kyrkan skulle välvas och må-
las vitt, men på grund av dåliga finanser blev arbetet inte utfört förrän åren 1798-1799. Vid samma 
tillfälle putsades kyrkan om utvändigt och altaret samt predikstolen renoverades.4

1 I den östra gravkammaren bisattes, år 1749, Johan Woldemar Stålhandsk på Västra Pilegården samt troligen även hans    hustru Fru Gertrud Eedenberg. 

Möjligen gravsattes även kaptenen J. G. Eketrä och hans son Gustaf Adolf i den östra    gravkammaren år 1807 respektive år 1831. På den västra sidan av 

vapenhuset uppfördes den så kallade Pölsebograven.   Det är oklart vilka som begravdes där, men eventuellt var det bland anant Elisabet Doncker som dog år 1791 på gården   

 Pölsebo. ATA, vit mapp: Brev från Göteborgs historiska museum till Riksantikvarieämbetet, 1975-08-04.

2 Jhave är hebreiska och avser Guds namn. Från början skrevs Gamla Testamentet enbart med konsonanter och Guds namn   skevs följaktligen j h v h (IHVH). Av 

misstag har man senare utläst J h v h som Jehova. ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd   och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.

3 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.

4 GSM, Göteborg 191 - Lundby gamla kyrka: Avskrift av sockenprotokoll KI:I.

5 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
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Planen i Lundby gamla kyrka bär fortfarande många spår av medeltiden. Den ursprungliga kyrkan bestod av långhuset och ett 
fullbrett polygonalt kor. Sakristian och vapenhuset byggdes förmodligen kring år 1639 och gravkoren i anslutning till vapenhuset 
tillkom på 1700-talet. ATA.

Lundby gamla kyrkan under 1800-talet

Utvändig rödmålning
Klockstapeln vid Lundby gamla kyrka liksom kyrkportarna, vindskivorna samt rambrädorna rödfärga-
des år 1801.5 Det är oklart om kyrkan haft röda detaljer redan tidigare, men under större delen av 
1800-talet var såväl fönster som dörrar rödmålade.
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Fotografi av koret i kyrkan från omkring år 1900 som bland annat visar kaminerna som värmde upp kyrkan. ATA.
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Ny orgel
Kyrka fick sin första orgel år 1818.1 Den var tillverkad av M. B. Söderlind och hade sex stämmor.1

Nya bänkar i koret
År 1841 tillverkades fem nya bänkar till koret och samma år reparerades stengolvet i kyrkorummets 
främre del.2

Omfattande renovering
Mellan åren 1855 och 1860 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan. Sommaren år 1855 revs 
gravkoren som tillhörde ätterna Ihre respektive Stålhandske. I kyrkans räkenskaper står det även att 
”Kyrkan vitmålades utvändes på södra sidan samt invändes”. Detta betyder sannolikt att söderfasa-
den åtminstone delvis putsades om och kalkavfärgades samtidigt som kyrkans innerväggar målades 
vita. Det är emellertid oklart om draperifrisen målades över eller om det enbart var nederdelen av 
väggen som bättringsmålades. Det köptes dessutom in en ”fönstekarm med sex bågar till Lundby 
kyrka” samt 24 stycken fönsterrutor, vilket förmodligen innebar att fönstret på den södra fasaden 
förstorades. under de kommande åren lades det nytt tegel på kyrktaket, västra och norra fasaden 
putsades om, golvet på läktaren förändrades och klockstapeln renoverades.3

Nya ytterdörrar
Det sattes in två pardörrar samt ett fönster ovanför kyrkporten i vapenhuset år 1867. Originalgång-
järnen från den gamla dörren flyttades emellertid över till de nya pardörrarna.4

Kaminer
I slutet av 1860-talet installerades två kaminer på respektive sida om altaret i Lundby gamla kyrka 
för att förbättra uppvärmingen av kyrkan.5

1 ATA, vit mapp: Anbud från Lindegrens orgelbyggeri, 1967-02-17. Samt ATA, vit mapp: Brev till Riksantikvarieämbetet från   prost Karl österström, 1968-03-12.

2 GLA, Lundby kyrkoarkiv: LI:2.

3 GLA, Lundby kyrkoarkiv: LI:1-2.

4 GLA, Lundby kyrkoarkiv: LI:2.

5 GLA, Kart- och ritsamlingen: A399.
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Detalj av förslaget till ny kyrkobyggnad i Lundby socken år 1856. GLA.
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1 GLA, Lundby kyrkoarkiv: LI:2. Samt: Bengtsson Birgitta [1996]:s. 4.

2 Rydholm, Peter Magnus [1908]: s. 24.

3 GLA, Lundby kyrkoarkiv: LI:2.

4 GLA, Kart- och ritsamlingen: A3197. Samt Rydholm, Peter Magnus [1908]: s. 23ff.

5 GLA, Kart- och ritsamlingen: A3198. Samt Rydholm, Peter Magnus [1908]: s. 23ff.

Kyrkan renoveras
under andra hälften av 1800-talet var Lundby gamla kyrka i mycket dåligt skick och därför gjordes 
en ganska omfattande renovering av kyrkan under åren 1874-1875. År 1874 putsades kyrkan om 
utvändigt och året därpå kalkavfärgades innerväggarna samtidigt som altartavlan och predikstolen 
bättrings målades samt förgylldes av göteborgsmålaren Krusell. Vid detta tillfälle togs även orgel-
läktar bröstningen ned och ersattes med en helt ny läktarbröstning.1

Ny sidoläktare
Eftersom folkmängden i Lundby ständigt ökade blev kyrkan efterhand alltför trång. För att den stora 
församlingen skulle få plats uppfördes en ny läktare på den norra sidan av långhuset år 1878. Det fanns 
emellertid inte utrymme för någon läktartrappa i kyrkorummet och därför gjordes ett av fönstren på 
den västra gaveln om till en dörr som utvändigt anslöt till en trappuppgång.2

Kyrktaket och klockstapeln repareras
I kyrkans räkenskaper för år 1880 är det redovisat stora utgiftsposter för inköp av takläkt, taktegel, 
spik och kalk, vilket beror på att det genomfördes en ganska omfattande renovering av kyrkans 
tak. Bland annat ersattes relativt mycket av takläkten samt takteglet. Samma år reparerades även 
klockstapeln.3

Lundby nya kyrka uppförs
Redan vid en biskopsvisitation år 1771 förmanades Lundby församling att bygga ut sin kyrka så att 
det skulle bli bättre plats för menigheten. Biskopen föreslog att kyrkan skulle utvidgas vid den västra 
gaveln genom ett torn av sten. Församligen tilltalades av förslaget, men den ekonomiska verkligheten 
satte stopp för planerna. Vid mitten av 1800-talet var frågan återigen uppe för diskussion i kyrkorådet 
och år 1856 upprättades en ritning över en nyklassisistisk kyrka med lanternintorn, men inte heller 
den gången kunde finansieringen lösas.4 År 1862 bekostade direktör carl E. Norrman på Lindholmens 
Verkstad framtagandet av ett förslag till en ny kyrka i gotisk stil. Ritningen är signerad byggmästare 
A. Krüger och visar en nygotisk kyrka med ett västtorn som flankeras av trapphus. Förslaget vann 
stort gillande, men eftersom församlingen var fattig sköts frågan återigen på framtiden.5

Det skulle dröja ända tills den 3 april år 1877 innan det togs ett avgörande steg i kyrkobyggnads-
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1 LFA: O:Ia-1.

2 Rydholm, Peter Magnus [1908]: s. 24f.

3 LFA: O:Ia-3.

Detalj av byggmästare A. Krügers förslag till ny kyrkobyggnad i 
Lundby socken från år 1862. GLA.

frågan – en kommitté tillsattes för att ta 
fram ett nytt förslag till en kyrka i Lundby. 
Det tidigare ombygg nadsförslaget från år 
1862 förkastades därför att den gamla 
kyrkotomten ansågs alltför liten, speci-
ellt beträffande begravningsändamål, för 
att rymma den nya kyrkan. Istället ville 
församlingen bygga en helt ny kyrka, men 
det visade sig svårt att hitta en lämplig 
plats för den nya kyrkan och dessutom 
var det problematiskt att få in tillräckligt 
med ekonomiska bidrag till projektet. 
Trots alla motgångar drevs dock frågan 
framåt. Göteborgsarkitekten Adrian cris-
pin Peterson utarbetade ett förslag till en 
ny kyrkobyggnad och på hösten år 1886 
stod slutligen Lundby nya kyrka färdig.1 
I samband med den nya kyrkan invigdes 
upphörde den gamla kyrkan att användas 
för gudstjänstbruk.

Sidoläktaren tas bort
När Lundby nya kyrka stod färdig var 
ut rymmesbehoven i den gamla kyrkan 
inte längre lika påtagliga och därför togs 
sidoläktaren på den norra långhusväggen 
bort år 1898 – endast tjugo år efter det att 
den hade uppförts. Samtidigt återställdes 
kyrkans västläktare till sitt ursprungliga 
utseende, och bland annat sattes apostla-
bilderna tillbaka på läktar bröstningen.2 

Lundby gamla kyrka under 
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1900-talet
Invändig restaurering
När Lundby nya kyrka stod färdig användes den gamla kyrkan allt mer sällan. Med åren förföll såväl 
kyrkan som begravningsplatsen och många församlingsbor tyckte att den gamla kyrkan skulle rivas. 
Lundbyprosten Peter Magnus Rydholm kämpade dock för att kyrkan skulle bevaras och hans efter-
trädare Karl Ahlberg lyckades till slut få till stånd en restaurering.3 

under år 1934 restaurerades kyrkobyggnaden och klockstapeln mycket grundligt.1  Hela yttertaket 
byggdes om, men de gamla takstolarna bibehölls.2 De äldre lertegelpannorna återanvändes och fästes 

Lundby gamla kyrka står övergiven år 1934. ATA.
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med kopparspik i taket för att vara säkert förankrade.3 Byggnaden målades om såväl in som utvändigt4 
samt försågs med elektrisk belysning. Kaminerna från år 1868 byttes ut mot ett nytt elvärmesystem.5 
I koret påträffades tre spetsbågiga fönster från tiden när kyrkan uppfördes. Dessa återställdes och 
förseddes med antikglas. På långhusets södra fasad decimerades 1800-talsfönstren till sin ursprungliga 
spetsbågiga form och såväl fönster som dörrar byttes ut mot nytillverkade.6

under kalkavfärgningen på väggarna återfanns den löpande draperifrisen som målats vid mitten av 
1700-talet. Frisen renknackades, förstärktes och behandlades med ”kalksyra” och kaseinat.7 även 
målningarna på läktarbröstningen konserverades och på barriären placerades fjorton svarvade trä-
ljusstakar.

Innertaket från år 1798-1799 revs och ersattes med ett nytt välvt trätak. På ankarbjälkarna under det 
gamla taket återfanns resterna av en takbemålningen från mitten av 1700-talet. Dessa dekorerade 
panelbrädor konserverades och sattes upp i det nya taket som vid den västra läktaren kompletterades 
med målningar av två änglar symboliserande sången och orgelspelet. I Sven Gustavssons restaurerings-
protokoll från år 1934 står det bland annat att ”brädorna utgjorde klädsel på kyrkans kronstockar. 
Vid företagen undersökning av dem visade det sig att dessa tillhört ett äldre dekorerat tak. Samtliga 
brädor nedtogs försiktigt och befriades från senare påmålningar. Dessa har varit tvenne, dels den 
grå färg dessa brädor erhållit då de uppsattes å bjälkarna, dels en vit övermålning som troligen 
utförts medan de ännu sutto i det ursprungliga trätaket. De framtagna målningarna utgöres av en 
ängel med språkband med texten Helig, Helig, Helig är herren Zebaoth. Under den nu framtagna 
och konserverade målningen finns en äldre med svarta bladslingor och röda blommor. Mindre skador 
har retuscherats, moln kring ängel och tecken har kompletterats och märkts med årtal. Brädorna 
är nu uppsatta i taket och utgör nu med kompletteringar kyrkans takdekoration.”8

Därutöver konserverades och restaurerades samtliga äldre inventarier samt återbördades till sina 
ursprunliga platser i kyrkan. Bland annat retuscherades målningarna på predikstolen och altaruppsat-
sen. Altaret befriades från en träbeklädnad samt erhöll en ny gråbrun kalkstensskiva. Bänkarna byggdes 
om och gjordes något bredare än tidigare samt ommålades med linoljefärg på insidan. Stengolvet i 
mittgången och koret bevarades, men under bänkarna lades ett nytt trägolv.9

Vid restaureringen gjordes också en ingående byggnadsundersökning som inkluderade såväl murverk, 
takkonstruktioner som marken under kyrkan. Flera betydelsefulla fynd gjordes, vilket innebar att 
kyrkans byggnadshistoria blev betydligt bättre känd.

Lundby gamla kyrka återinvigdes den 20 december 1934. Vid invigningshögtidligheten förrättade kyr-
koherde Karl Ahlberg och komminister Darell altartjänsten, medan biskop Block höll ett invigningstal 
samt predikade från den nyrenoverade predikstolen.1
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Takdekorationen består bland annat av återfunna målningar från mitten av 1700-talet. Foto, 2001.

1 Byggnadsarbetena utfördes av byggmästare A. W. Reimer, konserveringsarbeterna av konservator Sven Gustafsson,   
 målningarbetena av artisten Torsten W. öhlén och värmeinstallationen av ingenjör Gustaf Sundén. Källa: ATA, vit mapp:  
 Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
2 Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning [1934-12-21]. Samt Morgontidningen [1934-12-21].
3 Göteborgs-Posten [1934-11-09].
4 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
5 ATA, brun mapp: Förslag till elektrisk uppvärmnings- och belysningsanläggning i Lundby gamla kyrka, 1934-07-16.
6 Göteborgs-Posten [1934-11-09].
7 Göteborgs-Posten [1934-11-09]. Samt ATA, vit mapp: Beskrivning av konservatorsarbeten i Lundby gamla kyrka,   
 september 1997.
8 ATA, vit mapp: Beskrivning av konservatorsarbeten i Lundby gamla kyrka, september 1997.
9 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.  ATA, vit mapp:  
  Beskrivning av konservatorsarbeten i Lundby gamla kyrka, september 1997. Göteborgs Posten [1934-11-09]. Göteborgs  

 Posten [1934-11-09].
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1 Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning [1934-12-21]. Samt Morgontidningen [1934-12-21].
2 ATA, blå mapp: Ritning G168/11.
3 ATA, vit mapp: Brev från prost Karl österström till Riksantikvarieämbetet, 1968-03-12.
4 Sannolikt rengjordes måleriet med inkråm av vitt bröd, vilket var den gängse metoden vid den här tidpunkten. Källa:  
 ATA, vit mapp: Beskrivning av konservatorsarbeten i Lundby gamla kyrka, september 1997.
5 ATA, brun mapp: Brev från Ivar celander AB till Lundby församling, 1962-01-31 samt GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och  
 handlingar: P17/12 samt H39.
6  ATA, vit mapp: Anbud från Lindegren Orgelbyggeri, 1967-02-17.

Stigport uppförs
År 1936 utvidgades Lundby gamla kyrkogård och vid samma tillfälle byggdes den murade stigporten  
utanför kyrkan. Portalen tillverkades efter en förlaga från Varnhems klosterkyrka.2

Orgelrestaurering
Orgelfirman Olof Hammarberg gjorde en fullständig om- och tillbyggnad av orgeln i Lundby gamla 
kyrka år 1943. Förändringarna tog dock sin utgångspunkt i originalritningarna från år 1818, vilket 
gjorde att såväl det ursprunliga utseendet som klangen bibehölls.3

Interiör restaurering
På våren år 1962 restaurerades kyrkan interiört. Väggar och draperimålningar rengjordes4 och bättra-
des. Bänkkvarterens yttersidor tvättades, bättringsmålades samt mattfernissades, medan bänkarnas 
insidor målades om. Predikstolen, altarringen, altaruppsatsen, läktarbröstningen och epitafierna 
rengjordes och iprickades. Fönster och dörrar ommålades. Konservatorsarbetet utfördes av målar-
mästare T. W. öhlén och arbetsledare vid restaureringen var konstnären Gösta Sjölin.5 

Ny orgel
Den nuvarande orgeln tillverkades år 1968 av Lindegren Orgelbyggeri AB i Göteborg. Orgeln är kon-
struerad med mekanisk traktur och registrat samt omfattar tolv stämmor fördelade på två manualer 
och ett pedalverk. Den ursprungliga orgelfasaden från år 1818 bibehölls i oförändrats skick.6 Eftersom 
utrymmet på orgelläktaren är begränsat byggdes bland annat pedalverket in i fönsternischen på 
kyrkans västra vägg. För att skydda orgelverket från köld och fukt sattes fönstret igen från insidan 
och isolerades med mineralull. (Exteriört gjordes emellertid inga förändringar). utrymmesbristen 
på läktaren gjorde också att orgelns huvudverk placerades ovanför en av bindbjälkarna som därmed 
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Stigportalen väster om kyrkan, 2001.
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byggdes in i orgelkonstruktionen.1

Byte av taktegel
Den 29 oktober 1969 beslutade Kyrkofullmäktige i Göteborg att lägga om takteglet på det södra tak-
fallet i  kyrkan. I juni år 1970 levererade Vittinge Tegelbruks Aktiebolag 4.100 stycken taktegel av 
typen E13 A1 Högrött till Lundby gamla kyrka och byggnadsarbetena genomfördes under samma år.2

Fasadbelysning
Kyrkorådet i Lundby församling fick i mars år 1972 ett brev från ingenjör Harry Lundgren på företaget 
Emil Lundgren AB. I brevet erbjöd sig företaget att gratis installera en komplett fasadbelysning för 
Lundby gamla kyrka och klockstapel. Kyrkorådet accepterade tacksamt erbjudandet och på hösten, 
när Riksantikvarieämbetet godkänt förändringen, installerades den nya fasadbelysningen.3

Altartavlan konserveras
År 1973 renoverades altaruppsatsens mittparti. Arbetet genomfördes av konservator Gunnar Truedsson 
som först fixerade alla lösa färgflagor och därefter rengjorde mittpartiet. Slutligen skyddsbehandla-
des hela ytan med prima tavelfernissa samtidgt som förgyllningen på altaruppsatsen bättrades med 
bladguld.4

Toalettutrymmen i vapenhuset
Eftersom kyrkan under andra hälften av 1900-talet blivit en av de mest frekventerade dop- och 
bröllops- och begravningskyrkorna i Göteborg blev behoven av kapprum, väntrum och toaletter allt 
större. För att lösa detta utrymmesbehov utarbetade arkitekt Voldemars Vasilis fyra alternativ till 
utbyggnad av Lundby gamla kyrka. Ett av alternativen godkänndes av Riksantikvarieämbetet, men 
utbyggnadsplanerna väckte emellertid starka protester från såväl Stadsbyggnadskontoret i Göteborg 
som allmänheten.5 Proteststormen resulterade i att planerna skrinlades och istället byggdes endast 
det Ihreska gravkoret6 om till väntrum och toalett år 1977. En äldre dörrförbindelse från vapenhuset 
till gravkoret togs upp, gravkammarens murverk förstärktes och det ursprungliga tegelvalvet togs 
bort. De dödas kvarlevor lades i ett plåtskrin som placerades på gravkammarens botten, varefter 
ett nytt bjälklag byggdes över graven och utrymmet inreddes till väntrum och toalett. Vid samma 
tillfälle iordningsställdes ett skåp för skrudar m.m. bakom altaruppsatsen och det gjordes även några 
mindre arbeten i sakristian.7

Reparation av klockstapeln
Den fristående klockstapeln vid Lundby gamla kyrka var i slutet av 1980-talet svårt rötskadad och 
år 1990 ersattes det skadade virket med nytt friskt furuträ. Arbetet utfördes av Algot Tellstams 
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1 GKF, E IV: Dnr. 1962:1. Samt GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar: P29/10 samt H19-21.
2 GKF, E IV: Dnr. 1962:1.
3 GKF, E IV: Dnr. 1972:72.
4 GSM, Göteborg 191 – Lundby gamla kyrka: Arbetsbeskrivning för renovering av altaruppsatsens mittparti, 1973-06-27.
5 ATA, brun mapp: Tillbyggnadsutredning beträffande Lundby gamla kyrka, 1969-10-23. ATA, brun mapp: Besvär över   
 Riksantikvarieämbetets beslut 1973-10-19 angående tillbyggnad av Lundby gamla kyrka, 1973-11-29.
6 Gravkammaren var uppförd under andra hälften av 1700-talet och sekundärt utvidgats så att den bildar en helhet med   
 vapenhuset. Inne i gravkoret fanns ursprungligen ett tunnvalv som var murat av gulgrå 1700-talsklinkers. Valv och   
 väggar var belagda med ett tunnt lager vitgrå puts och saknade helt inskriptioner, väggmålningar eller dekorationer. I   
 den östra väggen fanns en spetsbågig dörrnisch som fungerat som ingång från vapenhuset. Källa: ATA, brun mapp: Brev   
 från Göteborgs Stadsmuseum till Kyrkorådet i Lundby församling, 1975-08-04.
7 GKF, FIj:11: Brev från Göteborgs kyrkonämnd till Gunnar Zetterberg Byggnads AB, 1977-04-22.  ATA, vit mapp: Brev från   
Riksantikvarieämbetet till Kyrkorådet i Lundby församling, 1975-10-07. ATA, vit mapp: Brev från Riksantikvarieämbetet   
till Kyrkorådet i Lundby församling, 1975-10-07.
8 GKF, E IV: Dnr. 1990:335.
9 Olle Johnsson, 2000-04-25. GKF, Ritningsarkivet: 21.02 Lundby gamla kyrka; Ritning över komplettering av belysning,   
 1993.
10 Olle Johnsson, 2000-04-25.

Byggnads AB i Kungälv.8

Komplettering av armatur
År 1993 kompletterades den befintliga belysningsarmaturen i kyrkan. Kyrkorummet försågs med extra 
belysningpunkter som bättre skulle ljussätta bänkkvarteren, korets främre del, altaret och altarringen 
samt läktaren. Armaturerna placerades på dragbjälkarna samt på ovansidan av takgesimsen.9

Renovering av fuktskador
På grund av kondens från en oisolerad kallvattenledningen uppstod det fuktskador under bänkinred-
ningen i skötrummet i kyrkan i början av 1990-talet. Problemen åtgärdades 1995.10

Utvändig fasadrestaurering
År 1996 kalkades kyrkans fasader. Arbetet utfördes av AS Måleri- och Byggservice i Göteborg.1
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Interiör restaurering
Enligt Göteborgs kyrkliga samfällighets ordinarie underhållsplan skulle Lundby gamla kyrka restaureras 
år 1993, men natten till den 7 februari just det året totalförstördes Lundby nya kyrka i en brand. För 
att inte församlingen skulle stå utan gudstjänstrum under tiden som den nya kyrkan återuppbyggdes 
sköts den planerade restaureringen av Lundby gamla kyrka på framtiden. Det var inte förrän år 1997 
som restaureringen slutligen kom till stånd.2

Generella arbeten
Den invändiga restaureringen som genomfördes år 1997 innebar att de putsade vägg- och takytorna 
i vapenhuset samt sakristian målades om med kalkfärg. Naturstensgolvet i vapenhuset fogades om 
och en heltäckningsmatta som varit placerad i saktristian togs bort. Skåpsinredningen i vapenhuset 
målades om med linoljefärg. I kyrkorummet togs en golvmatta av konstfiber bort och ersattes med 
en ny matta i naturmaterial. Trägolvet under bänkkvarteren slipades och målades. Bänkkvarteren 
bättringsmålades invändigt och nya väskkrokar sattes upp. Dessutom byggdes psalmnummertavlorna 
om och kyrkvinden tilläggsisolerades med 200 mm mineralullskivor. I samband med restauringen 
installerades en mekanisk till- och frånluftsanläggning i Lundby gamla kyrka för att på så sätt bättre 
kunna kontrollera och begränsa luftfuktigheten i kyrkan. Vid samma tillfälle byttes även det äldre 
elvärmesystemet ut mot nya lågtempererade och energieffektiva bänkvärmare. Kyrkvinden försågs 
med elektriskt ljus och den befintliga belysningen kompletterades på läktaren samt i koret. Slutligen 
installerades även en ny larmanläggning för att förhindra brand och inbrott i Lundby gamla kyrka.3

Konservatorsentreprenad
I början av 1990-talet hade det förekommit en kraftig mögelväxt på väggar och lösa inventarier i 
Lundby gamla kyrka. Därför kom restaureringen att även innefatta en omfattande konservatorsen-
treprenad med avseende på tak, väggar och inventarier. Före restaureringen var taket i relativt god 
form bortsett från att det var kraftigt nedsmutsat. Taket torrengjordes först med Wishab-svamp och 
därefter våtregjordes det figurativa måleriet med hjälp av triammoniumcitrat och rent diskmedel. 
Slutligen retuscherades måleriet partiellt.4

Kalkmålningarna och den målade väggdraperingen var kraftigt angripna av svamp som visserligen var 
inaktivt, men som riskerade att växa vid fuktigt klimat. Kalkfärgen satt löst och var mycket smutsig av 
damm och ingrodd sot. I draperifrisen fanns tydliga ilagningar av en cementliknade puts samt tydliga 
ifyllningar av färg. För att åtgärda detta rengjordes väggarna från svampsporer genom dammsugning 
i kombination med torrengöring med wishab-svamp. Putsbom i kalk- och putslagren konsoliderades 
och efter rengöringen retuscherades mekaniska skador.5
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1 Olle Johnsson, 2000-04-25.

2 GKF, E IV: Dnr. 1993:59.

3 GKF, Fastighetsenheten: Bilaga till bygganmälal, 1997-10-17.

4 ATA, vit mapp: Beskrivning över konservatorsåtgärder i Lundby gamla kyrka, 1997.

5 ATA, vit mapp: Beskrivning över konservatorsåtgärder i Lundby gamla kyrka, 1997.

6 ATA, vit mapp: Beskrivning över konservatorsåtgärder i Lundby gamla kyrka, 1997.

7 ATA, vit mapp: Beskrivning över konservatorsåtgärder i Lundby gamla kyrka, 1997.

8 GKF, E IV: Dnr. 1993:59. Samt Göteborgs-Posten [1998-04-08].

Bänkarnas bemålning var i förhållandevis god kondition före restaureringen. Först rengjordes ytorna 
med bunden fukt varefter slitage samt mekaniska skador bättringsmålades.6

I konservatorsentreprenaden ingick det även att åtgärda altaruppsats, altarring, predikstol, be-
mål ningen på läktarbröstningen, taket under läktaren samt ytterligare några inventarier (epitafier, 
timglashållare och psalmtavlor). Först torrengjordes ytorna och därefter rengjordes de ytterligare en 
gång med bunden fukt i form av Wishab-svamp. Epitafierna sanerades från svampsporer med hjälp 
av lätt dammsugning. Slutligen konsoliderades lös färg och eventuella skador retuscherades.7

Restaureringsarbetena i Lundby gamla kyrka var färdiga under våren 1998. Generalentreprenör var 
Algot Tellestams Byggnads AB i Kungälv och ansvarig för konservatorsarbetena var K-konservator 
i Göteborg. Den nyrestaurerade kyrkan återinvigdes av biskop Lars Eckerdal på annandag påsk år 
1998.8
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Exteriör byggnadsbeskrivning

Grundmurar
Det finns inga uppgifter om hur grundläggningen under kyrkan är utförd, men sannolikt består grunden 
under samtliga byggnadsdelar av en kallmurad naturstensbädd som har en svagt konisk form. För 
att skapa extra stabilitet är grundkonstruktionen förmodligen stadgad med större stenar i hörnen. 
Eftersom markförhållandena är goda – fast berg samt moränjord – är det inte troligt att grundmurarna 
vilar på någon rustbädd.

Socklar
Varken långhuset eller koret har några synliga socklar. Däremot finns det naturstenssocklar på såväl 
sakristan som vapenhuset. Sockelhöjden varierar från 0 till cirka 40 cm.

Murverk
De äldsta delarna i kyrkan utgörs av långhuset och det polygonala koret. Murverket i dessa båda bygg-
nadsdelar består av ohuggen gråsten där samtliga muröppningar är utförda i tegel. yttermurarna är en 
knapp meter tjocka och sannolikt uppbyggda enligt skalmursprincipen eftersom det var den vanligaste 
tekniken under medeltiden. utvändigt har det ursprungligen funnits ett fullständigt strävpelarsystem 
bestående av tio tegelpelare, vars undre delar har varit i förband med yttermurarna. Strävpelarna 
revs troligen redan år 16391, men än idag finns det tydliga lämningar av dem i såväl sockelhöjd som 
högre upp på fasaderna.2 På den norra fasaden finns rester av en äldre mur vars översida ligger un-
gefär 0,6 meter över markytan. Muren är inte murad i förband med ytterväggen, utan är fristående 
och således yngre än kyrkans murverk. Förmodligen är stenarna rester av ett ”benhus” eller någon 
liknande tillbyggnad på kyrkans baksida.3

Sakristian och vapenhuset är uppförda i tegel under första hälften av 1600-talet.4 Det finns inga 
närmare uppgifter om murverkets konstruktion, men sannolikt utgörs ytterväggarna av en skalmur 
i munkförband eller möjligtvis av en 1½-2 stens fullmur av block- eller kryssförband. I mitten av 
1700-talet uppfördes två gravkor på vardera sidan om kyrkans vapenhus. De byggdes i klinkers, 
kvader, tegel samt vanlig gråsten och var från början betydligt mindre än vapenhuset. under senare 
tid, eventuellt år 17875, har de båda gravkoren utökats så att de bildat en enhetlig byggnadsdel med 
vapenhuset.
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Murverket i kyrkan är i mycket god kondition och det finns inga synliga sättningsskador. Kyrkans fa-
sadputs består sannolikt av en ren kalkputs som tillkom i samband med en restaureringen år 1934.6

Fönster
När Lundby gamla kyrka uppfördes fanns det förmodligen tre små spetsbågiga fönster i koret samt 
ett likadant fönster på långhusets södra fasad. Med största sannolikhet saknades det helt fönster-
öppningar på den norra respektive västra fasaden under medeltiden.

under andra hälften av 1700-talet eller i början av 1800-talet förstorades fönsteröppningen på den 
södra långhusväggen och sammanlagt togs tre nya fönster upp på långhusets norra och västra fasad. 
Enligt kyrkans räkenskaper för år 1826 fanns det fem större och två mindre blyfönster i kyrkan vid 
den tiden7, vilket måste tolkas som att fönsterförstoringen skedde före år 1826. År 1795 respektive år 
1799 fick glasmästare Wetterblad från Göteborg betalt för arbete med kyrkans fönster och möjligen 
kan utgiftsposterna tolkas som om att det var vid dessa två tillfällen som fönstren förstorades.8 Att 
det fanns fem större och två mindre fönster betyder också att ett av korfönstren (sannolikt det mit-
tersta) murats igen någon gång före år 1826.

Vid restaureringen på 1930-talet återställdes de fyra ursprungliga fönsteröppningarna till sitt origi-
nalutförande, medan de tre fönstren på den norra och västra sidan lämnades oförändrade.9

Idag utgörs samtliga fönster i långhuset av oöppningsbara tvåglasfönster. Innerbågarna har blyinfat-
tade fönsterrutor i olikfärgat antikglas. Såväl fönsterkarmar som -bågar tillverkades i samband med 
kyrkans restaureringen år 1934. Det saknas helt fönster i vapenhuset, men i sakristian finns två två-
glasfönster från 1930-talet. Innerbågen har blyinfattade antikiserande glasrutor i olika färger.

1 Den nordvästra strävpelaren revs dock inte förrän år 1934. Källa: ATA, brun mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser  
 vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
2 ATA, brun mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
3 ATA, brun mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
4 ATA, brun mapp: Program till restaurering av Lundby gamla kyrka i Göteborg, 1934.
5 GLA, Lundby kyrkoarkiv: LI:2.
6 Olle Johnsson, 2000-03-21.
7 GLA, Lundby kyrkoarkiv, LI:1.
8 GLA, Lundby kyrkoarkiv, LI:2.
9 ATA, brun mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
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De segmentsbågeformade fönstren i långhuset, 2001.

Fönstren i Lundby gamla kyrka är målade 
i en ljust gråblå kulör och den senaste 
ommålningen gjordes år 1996.1

Ytterdörrar
under medeltiden hade Lundby gamla 
kyrka en huvudportal i söder. Dörröpp-
ningen var spetsbågig och utförd i tegel 
med två murinsättningar och tre faser. 
Vid restaureringen år 1934 återskapades 
sydportalens originalutseende genom att 
överputsningar och inmurningar avlägs-
nades.

Idag har kyrkan två ytterdörrar; en huvud-
ingång genom vapenhuset samt en mindre 
dörr till sakristian. Båda dessa dörrar är 
bräddörrar som är klädda med stående 
plank. Dörren till sakristian tillverkades 
sannolikt i samband med restaureringen 
på 1930-talet, medan pardörren i huvud-
portalen är från 1970-talet.

Tak och takavvattning
Taket över långhuset och koret består av 
ett brant sadeltak som är valmat över 
koret. Det är inte känt vilket takmaterial 
som kyrkan ursprungligen haft, men spån-
tak var mycket vanligt på mindre socken-
kyrkor under medeltiden. Med tanke på 
att kyrkan är uppförd i gotisk stil är det 
också möjligt att taket redan från början 
var tegelklätt. Idag är långhuset och koret 
täckt med rött, enkupigt lertegel som 
huvudsakligen är från år 1934 respektive 
år 1970.
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1 Olle Johnsson, 2000-03-21.
2 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
3 Fram tills på 1930-talet var taken på vapenhuset respektive sakristian klädda med lertegel. Den ursprungliga   
 taktäckningsmaterialet är emellertid inte kännt.

Fönstren i koret är spetsbågiga, 2001.

Takkonstruktion över långhuset har en ål-
derdomlig karaktär och sannolikt är den 
ursprunglig eller från tiden när kyrkans 
äldsta trätak byggdes. Långskeppet bärs upp 
av sjutton takstolar som är av gotisk typ och 
består av två korslagda sparrsaxar samt två 
horisontella hanbjälkar. I längdriktningen 
binds de samman av korslagda snedsträvor 
samt av löpande remstycken. De är tillver-
kade i kraftiga men varierande dimensioner. 
Samtliga takstolar är märkta med olika runda 
hål som borrats i bjälkarna. Troligtvis beror 
detta på att takstolarna tillverkats på en 
annan plats och sedan transporterats till 
Lundby där de monterats ihop.2 Endast fyra 
av de ursprungliga bindbjäkarna är beva-
rade, medan de övriga är kapade i liv med 
innemurarna. Taklaget i koret utgörs av tre 
snedställda sparrar.

yttertaken på sakristian och vapenhuset 
utgörs av svagt sluttande sadeltak som är 
klätt med kopparplåt.3
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1 ATA, brun mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
2 ATA, brun mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
3 ATA, brun mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.
4 ATA, vit mapp: Beskrivning av konservatorsarbeten i Lundby gamla kyrka, september 1997.
5 ATA, vit mapp: Beskrivning av konservatorsarbeten i Lundby gamla kyrka, september 1997. Samt ATA, brun mapp: Brev   
 från Ivar celander AB till  Lundby församling, 1962-01-31.
6 Jahve är hebreiska och avser Guds namn. Från början skrevs Gamla Testamentet enbart med konsonanter och Guds namn   
skrev följaktligen j h v h (IHVH). Av misstag har man senare utläst j h v h som Jehova.
7 ATA, vit mapp:Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka år, 1937.
8 GSM, Göteborg 191 – Lundby gamla kyrka: Avskrift av sockenprotokoll KI:I.

Interiör byggnadsbeskrivning

Golv
Det är oklart hur den första golvbeläggningen i kyrkan såg ut, men vid restaureringen år 1934 hitta-
des rester av ett gammalt tegelgolv som möjligen kan vara ursprungligt. Tegelgolvet har med tiden 
ersatts av ett stengolv bestående av naturfunna kullerstenar under bänkkvarteren och rektangulära 
gnejshällar i gångar och kor.1 Denna golvbeläggning kompletterades år 1934 och idag utgörs golvet 
i gångar och kor av rektangulära naturstensplattor som är lagda på en cirka två decimeter tjock 
sandfyllning samt fogade med svartmålat Kc-bruk. över kullerstensgolvet i bänkkvarteren ligger det 
sedan år 1934 ett gråmålat brädgolv som är något upphöjt jämfört med stengolvet. På läktaren finns 
också ett liknande trägolv, men det täcks av en beige heltäckningsmatta. I koret är golvnivån cirka 
tio centimeter högre än det övriga stengolvet och under stenbeläggningen i den norra delen av koret 
finns det en igenfylld gravkammare som sannolikt tillhört ätten Cronaker.

Golvet i sakristian består av rött, handslaget tegel som är lagt i parkettmönster. I vapenhuset består 
golvet huvudsakligen av rektangulära naturstensplattor, men i toalettutrymmena finns det två plast-
mattor i brunt respektive korkimmitation.

Väggar
Samtliga väggar är putsade och kalkavfärgade, vilket senast gjordes vid restaureringen år 1997. I 
långhuset och koret finns en helt löpande draperifris i ljust gråblått med idragningar av mörkare 
blått och gult. Frisen har målats efter det att altartavlan och det cronakerska huvdbaneret på ko-
rets södra vägg tillkom (det vill säga efter år 1697), vilket förstås genom att det är skuggkonturer 
bakom dessa föremål. Det är rimligt att anta att bemålningen tillkom i samband med att den sista 
takdekorationen gjordes under första hälften av 1700-talet.2

På den norra korväggen finns en konturmålningen i rött och grönt som omger det Cronakerska epitafiet 
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i gustaviansk stil. Målningen är utförd ovanpå den 
löpande draperifrisen, vilket innebär att den är 
senare än frisen.3 Sannolikt är konturmålningen 
utförd under andra hälften av 1700-talet. under 
en period i slutet av 1800-talet var draperifri-
serna överkalkade, men vid restaureringen år 
1934 återfanns de och konserverades.4 Därefter 
har draperimålningarna rengjorts och retusche-
rats år 1962 respektive år 1997.5

I den den nordöstra korväggen finns en spetsbågig 
nisch i väggen. Nischen är med all sannolikhet 
från tiden när kyrkan uppfördes och har förmod-
ligen fungerat som sidoaltare (Maria-altare) eller 
varit en förvaringsplats för altarkärlen.

I kyrkan hängder det tre huvudbanér i snidat trä 
från 1600-talet samt ett epitafium från slutet 
av 1700-talet. Det cronakerska huvudbanéret 
är placerat på den södra korväggen, medan det 
Cronakerska epitafiet hänger på korets norra 
vägg. I långhuset är den adliga ätten Hjertas hu-
vudbanér upphängt på den södra väggen, medan 
huvudbanéret för ätten Stålhandsk är placerat på 
den norra väggen.

Väggnischen i Lundby gamla kyrkas kor, 2001.

Innertak
Ursprunligen bestod innertaket av flacka kryssvalv av tegel, vilket förstås av de tydliga rester av val-
vanfanger som finns bevarade i kyrkans väggar. Lämningarna liksom det faktum att inga pelargrunder 
påträffats under kyrkgolven visar att kyrkan från början varit enskeppig. Det ursprungliga tegeltaket 
ersattes, troligen år 1639, av ett plant innertak av trä som var dekorerat med svart och röd rank-
ornamentik. Taket målades om vid mitten av 1700-talet och den nya takdekorationen bestod bland 
annat av ett Jahve-tecken6 och två änglar.7 Redan åren 1798-1799 ersattes det plana innertaket med 
ett välvt trätak8 som fanns kvar fram till den omfattande restaureringen av kyrkan år 1934, då det 
tidiga 1700-talstaket återskapades med hjälp av målerirester som hittades under det nyare taket. 
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Dagens välvda trätak från 1930-talet rengjordes och retuscherades i samband med restaureringen 
år 1997.1 Taket i vapenhuset utgörs av ett plant trätak med synliga tvärgående bjälkar. I toalettut-
rymmena finns ett sänkt vitmålat gipstak. I sakristian består innertaket av vitkalkade tegelvalv som 
härrör från tiden när sakristian uppfördes.

Innerdörrar
De flesta innerdörrar i kyrkan är tillverkade under 1900-talet. Den enda äldre dörren som finns kvar 
i kyrkan sitter mellan långhuset och sakristian. Dörren tillkom sannolikt vid tiden för sakristians 
uppförande eller under 1700-talet. Dörrbladet utgörs av en grönmålad, panelklädd bräddörr med 
äldre gångjärn, beslag samt låskista. I sakristian finns det även en grönlaserad ramverksdörr med 

Bänkarna är uppdelade på två slutna kvarter, 2001.
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1 ATA, vit mapp: Beskrivning av konservatorsarbeten i Lundby gamla kyrka, september 1997.
2 ATA, brun mapp: Besiktningsprotokoll från år 1830.
3 ATA, brun mapp: Brev från Ivar celander AB till Lundby församling, 1962-01-31.
4 ATA, vit mapp: Beskrivning av konservatorsarbeten i Lundby gamla kyrka, september 1997.
5 ATA, vit mapp: Redogörelse för fynd och iakktagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1937.

utanpåliggande fyllningar på båda sidorna som härrör från restaureringen på 1930-talet.

Dörren mellan långhuset och vapenhuset är tillverkad av ek år 1934. Det är en brunlaserad ramverks-
dörr med utanpåliggande fyllningar på båda sidorna. Gångjärnen är av en äldre typ, och troligen har 
de ursprunligen varit placerade på en tidigare dörr. I vapenhusets toalettutrymmen finns även två 
brunmålade enkeldörrar vid toalettutrymmena. De är tillverkade på 1970-talet.

Kyrkbänkar
Kyrkbänkarna i Lundby gamla kyrka tillkom förmodligen vid mitten av 1700-talet. I ett besiktnings-
protokoll från år 1830 är det noterat att det fanns 12 stycken bänkar på kvinnosidan (den norra sidan) 
och 16 stycken bänkar på manssidan (den söda sidan) samt två bänkar i koret. I protokollet står det 
också att bänkarna var brunmålade invändigt och marmorerade utvändigt.2

Vid restaureringen på 1930-talet byggdes bänkarna om för att bli bekvämare. De målades även om 
med linoljefärg på insidan samt konserverades och retuscherades på utsidan. År 1962 tvättades 
bänkkvarterens yttersidor, bättringsmålades och mattfernissades. Vid samma tillfälle målades dess-
utom insidorna om med linoljefärg.3 Vid kyrkans senaste restaurering år 1997 gjordes motsvarande 
konservators- och målningsarbeten.4

Läktare
Orgelläktaren tillverkades med största sannolikhet vid mitten av 1700-talet och det var också vid 
detta tillfälle som måleriet på läktarbröstningen tillkom.5 Bröstningen är uppdelad i tretton fält som 
är bemålade med Jesus och de tolv apostlarna. Mellan fälten finns kolonetter med kapitäl i gult och 
vitt med konturer och skuggningar i brunt.

Vid en renovering av kyrkan år 1875 togs läktarbröstningen ner och ersattes med en helt ny läktarfa-
sad.1 Den ursprungliga bröstningen sattes emellertid upp igen år 1898.2 Målningarna på läktarbröst-
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ningen rengjordes och konserverades år 1934, år 1962 samt år 1997. Vid den senaste restaureringen 
åtgärdades även den ovanliga stjärnmålningen i taket under läktaren.3

Orgel
Den första orgeln tillverkades år 1818 av orgelbyggare M. B. Söderlind i Göteborg. Orgeln hade sex 
stämmor och i sakristian hänger en äldre ritning på oregelfasaden där det står ”Lundby Orgelverk 
kjöpt 1825, förferdigadt af Söderling 1818” samt ”Tillegnad Lundby gamla kyrka af A. Magnussons 
Orgelbyggeri”. Orgeln renoverades år 1943 av Olof Hammarberg Orgelbyggeri.4

Den nuvarande orgeln är från år 1968 och tillverkades av orgelbyggare T. Lindegren i Göteborg. 
Orgeln omfattar 12 stämmor som är fördelade på två manualer och ett pedalverk.5 Den ursprungliga 

Orgelläktaren i Lundby gamla kyrka, 2001.
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Altaruppsatsen är snidad av ekträ och tillverkad i mitten av 1600-ta-
let. Foto, 2001.

1 Bengtsson, Birgitta [1996]: s. 4.
2 Rydholm, Peter Magnus [1908]: s. 24f.
3 ATA, vit mapp: Beskrivning av konservators-   
 arbeten i Lundby gamla kyrka, september 1997.
4 ATA, vit mapp: Brev från prosten Karl österström   
 till Riksantikvarieämbetet, 1968-03-12.
5 ATA, vit mapp: Anbud från Lindegren Orgelbyggeri,  
 1967-02-17.
6 GKF, E IV: Dnr. 1962:1.

orgelfasaden bibehölls i oförändrat skick och 
den gulgröna färgställningen är troligtvis ori-
ginalfärgsättningen. Det var dock svårt att få 
plats med den nya orgeln på trånga läktaren, 
vilket gjorde att pedalverket byggdes in i 
västväggens fönsternisch samtidigt som en 
dragbjälke infogades i orgelverket.6 under 
hösten år 1997 renoverades, justerades och 
stämmdes orgeln av Lindegrens Orgelbyg-
geri AB.

Predikstol
Den fyrsidiga predikstolen är tillverkad under 
1600-talet och utförd i snidat furuträ. utvän-
digt har den en mörkbrun färgställning och är 
prydd med fyra pannåer med evan gelisterna. 
På korgen står en snidad träängel som hål-
ler några timglas. Ovanför korgen hänger 
en sexsidig baldakin som är brunmålad och 
försedd med en snidad list i form av stiliserad 
växtornamentik.

I samband med den omfattande renoveringen 
av Lundby gamla kyrkan på 1930-talet kon-
serverades predikstolen av göteborgsmå-
laren Sven Gustafsson, vilket bland annat 
dokumenterades på korgens insidan där det 
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står ”Konserverad och renoverad år 1934 av Sven Gustafsson Göteborg”. Därefter har predikstolen 
även åtgärdats år 1962  samt år 1997.1

Altare
Altaruppsatsen är tillverkad under första hälften av 1600-talet och är utförd i renässansstil. Den är 
utförd i rikt snidat ekträ och målad i en svart bottenfärg med detaljer i rött, grönt, guld, brunt och 
beige. Huvuddekoren utgörs av en rundbågig tavla som återger korsfästelsescenen med Johannes och 
Maria nedanför korset. På vardera sidan om huvudtavlan finns två utkragade kolonner som bär det 
krönande överstycket i form av en målning av nattvardsscenen. Framför överstycket står fyra skulpte-
rade änglagestaler och ovanför nattvardsmålningen finns ett brutet triangelfält med inskriften IHS.

Den renoverades första gången under åren 1798-1799. År 1875 genomförde göteborgsmålaren Krusell 
en omfattande renovering och år 1934 fick altaruppsatsen sin nuvarande färgställning. Därefter har 
den konserverats år 1962 samt år 1997.2

1 GSM, Göteborg 191 – Lundby gamla kyrka: Avskrift av sockenprotokoll KI:I. Rydholm, Peter Magnus [1908]: s. 24. ATA, vit   
mapp: Beskrivning av konservatorsrapporter i Lundby gamla kyrka, september 1997.
2 GSM, Göteborg 191 – Lundby gamla kyrka: Avskrift av sockenprotokoll KI:I. Rydholm, Peter Magnus [1908]: s. 24. ATA, vit   
mapp: Beskrivning av konservatorsrapporter i Lundby gamla kyrka, september 1997.
3 Bengtsson, Birgitta [1996]: s. 4.
4 GKF, Ingvar Rohr - Inventering av kyrkklockorna i Göteborgs kyrkliga samfällighet.
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Klockstapeln
Söder om Lundby gamla kyrka 
åtrfinns en rödmålad klockstapel 
som utgörs av två delar. Den nedre 
delen inrymmer en förrådsbod och 
är klädd med lockpanel samt täckt 
med tegeltak. I den övre delen 
hänger kyrkklockan som täcks av 
ett tak bestående av tjärade och 
vattrandade lockbrädor. Det är 
emellertid oklart när dagens klock-
stapeln uppfördes, men sannolikt 
är den byggd år 1634 – samma 
år som kyrkklockan skänktes till 
församlingen av landskamreraren 
i Västergötland Jöst Hansson som 
bodde på Lindholmen.3

Kyrkklockan väger 289 kg och är 
81 cm hög respektive 85 cm bred. 
Den bär följande inskription:4

PSALM 95. V. 6, 7
GuDS NAMN TILL äRA
LuNDBy FöRSAMLING TILL NyTTA
äHR THENNA KLOcKAN FöR äHRAT
uTAF LANDZ cAMERERAREN uTHI WESTER-
GJöTLAND JöST HANSSON
ANNO 1634. TÅ HINDRIK SOTTERuS
KIRKIOHERDE DER SAMMASTäDES.

NäR FOLKET HöRER MIG RINGA
SKOLA DE GENAST TILL KIöRKAN SPRINGA
GuDS RENA ORDH THER ATT HöRA
OcH THER EFTER SITT LEFVERNE FöRA.

JöST. HANSSON.
Den rödmålade klockstapeln står strax söder om kyrkobyggnaden, 2001.
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Kronologisk sammanfattning

1350-1500 Lundby gamla kyrka uppförs.

1634 Klockstapeln uppförs.

1639 Lundby gamla kyrka blir moderkyrka i socknen och kyrkobyggnaden moderniseras.   
 Strävpelarna rivs, sakristian och vapenhuset uppförs, de invändiga tegelvalven tas   
 bort och ersätts av ett innertak av trä och altartavlan, altaret samt    
 predikstolen tillkommer.

1697 En gravkammare inreds i den norra delen av kyrkans kor.

1700-1770 Två gravkor uppförs i anslutning till vapenhuset. Innertaket målas om och den   
 löpande draperifrisen tillkommer. Västläktaren byggs och läktarbröstningen   
 dekoreras med ett måleri som föreställer Kristus och de tolv apostlarna. Sannolikt   
 tillkommer även bänkinredningen.

1791 Gravkoren byggs ut.

1798-1799 Nytt välvt innertak.

1818 Kyrkan får sin första orgel med sex stämmor.

1841 Nya bänkar i koret

1855-1860 Kyrkan genomgår en omfattande renovering. Bland annat rivs två gravkor på den   
 södra fasaden. 

1867 Det sättes in en ny ytterdörr och ett fönster i vapenhuset.

1860-talet  Två kaminer monteras i koret.
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1874-1875 Kyrkan renoveras. Bland annat putsas fasaderna om och innerväggarna kalkas.   
 Altartavlan och predikstolen bättringsmålas samt förgylles. Orgelläktarbröstningen  
  ersätts med en helt ny läktarfasad.

1878 En ny sidoläktare uppförs på den norra långhusväggen.

1880 Kyrktaket och klockstapeln repareras.

1886 Lundby nya kyrka uppförs efter ritningar av arkitekt Adrian crispin Peterson.   
 Den gamla kyrkan upphör att användas för permanent gudstjänstbruk.

1898 Sidoläktaren på den norra långhusväggen tas bort och kyrkans västläktare   
 återställs till sitt ursprungliga skick.

1934 Omfattande restaurering av kyrkan. 

1936 Stigporten väster om kyrkan uppförs.

1943  Orgeln från år 1818 restaureras.

1962 Kyrkan restaureras interiört. 

1968 En ny orgel tillverkas av Lindegren Orgelbyggeri AB.

1969 Takteglet på det södra takfallet läggs om.

1972 Fasadbelysning installeras.

1973 Altartavlan konserveras av konservator Gunnar Truedsson.

1977 Gravkoret på den västra sidan av vapenhuset byggs om till toalettutrymmen. 

1990  Klockstapeln reparerades.

1993 Armaturen i kyrkan kompletteras.
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1995 Fuktskador i vapenhusets toalettutrymmen åtgärdas.

1996 Kyrkans fasader kalkas.

1997 Interiör restaurering av kyrkan. Bland annat tilläggsisoleras vinden och förses med   
 elektriskt ljus. Den befintliga belysningen kompletteras på läktaren samt   
 i koret och nya bänkvärmare placeras ut i långhuset. Det genomförs en   
 ganska omfattande konservatorsentreprenad där bemålade väggar och tak samt   
 fasta inventarier rengörs och konserveras.
 
1998 Jordfelsbrytare installeras i kyrkan.








