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Förord
Göteborgs kyrkoförvaltning inventerar ett urval av Svenska kyrkan i Göteborgs skyddade kyrkobygg-
nader. Dokumentationen har initierats av samfällighetens fastighetsnämnd. Projektledare är fastig-
hetschef Harald Pleijel. För denna rapport svarar bebyggelseantikvarie Ann-Charlott Strandberg. (Tex-
terna har granskats av fastighetsnämnden i Göteborgs kyrkliga samfällighet, förste antikvarie Tomas 
M Larsson och antikvarie Agnes Kempe vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Matilda Dahlquist, 
stiftsantikvarie, Göteborgs stift,  Karin Nordström  och Anette Lindgren, antikvarier vid Göteborgs 
Stadsmuseum samt klockare Charlotte Winberg och kyrkorådet i Nylöseförsamling).

Projektets huvudsyfte är att tillhandahålla kyrkoförvaltning och församling djupare kunskaper om 
kyrkornas byggnadstekniska historia som underlag för framtida åtgärder. Inventeringsrapporten har 
främst inriktats på kyrkobyggnaden och innehåller byggnadshistorik och beskrivningar. Kyrkotomt och 
den senare tillbyggda församlingsdelen beskrivs mer översiktligt. Kyrkans inventarier dokumentera-
des 1987 av Gunilla Folkesson och fotograf Christer Morát. I den här rapporten beskrivs främst den 
arkitekturbundna inredningen. Göteborgs stadsmuseums kulturhistoriska karaktärisering av kyrkan, 
utförs på uppdrag av Göteborgs stift och beräknas vara registrerad i riksantikvarieämbetets register 
vid utgången av år 2006. 

Följande dokumentation baserar sig på arkivuppgifter, tillgänglig litteratur och okulärbesiktningar. 
Stor vikt har lagts vid att ge korrekta källanvisningar. Uppgifterna är härmed möjliga att kontrollera 
och vid behov kan ytterligare information inhämtas.

Ett stort och varmt tack riktas till alla som tillhandahållit information och faktagranskat texten. 
Ett särskilt tack riktas till klockare Charlotte Winberg, Nylöse församling, som biståt med hjälp vid 
dokumentationen på plats och sökandet efter relevanta material och fakta. 
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Inledning
Den här skriften är tänkt att fungera som informationsbank för Nylöse församling och för Svenska 
kyrkan i Göteborgs centrala fastighetsförvaltning och avses bl a användas som underlag inför och under 
framtida åtgärder och underhåll. Den beskriver arkitektonisk utformning, konstruktion, material m.m. 
Byggnadshistoriken, som redogör för tillkomstprocessen och vidtagna förändringar, kompletteras av 
en byggnadsbeskrivning uppdelad på exteriör och interiör med möjlighet till ytterligare fördjupningar, 
dels i fotnotsapparaten, dels i en mer faktabaserad bilaga.

Nylöse kyrka med församlingshem och intilliggande parkering ligger på relativt plan och gräsbevuxen 
tomt vid änden av Måns Bryntessons gata, i nordvästra utkanten av Gamlestadens centrum. 

Gamlestadsvägen passerar i väster och på dess andra sida ligger ett industriområde. Kyrkans när-
området utgörs främst av flerbostadshus.1 Söder om finns ett bostadsområde med kvartersindelade 
flerbostadshus och småhus. Närmast kyrkan, i sydost, ligger flerbostadshus i form av lamellhus. Längs 
Gamlestadsvägen, lite längre sydväst om kyrkan, ligger som i en koloni ett antal enkel- och parhus 
av trä med ljusa fasader, uppförda åren 1916-25 genom en donation av fru Emily Dickson.2 Norr om 
kyrkan ligger ett skogsklätt naturområde med branta bergskanter.

Välkommen på besök i Nylöse kyrka!

1. 1909 presenterades en stadsplan för Gamlestaden framtagen av Albert Lilienberg. Planen antogs 1913 och utvidgades 1917. ”Idealen togs från 
medeltid och barock med stor variation av torg, öppna platser, gårdar och krökta gator. Bebyggelsen skulle vara landshövdingehus. Bostäder och 
arbetsplaster skildes åt, i stället för att blandas som i det tidigare byggda kvarteret Abborren. Själva kärnan i området för Lilienbergs stadsplan, 
kvarteren kring Holländerplatsen, ingår nu i kommunens bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse” (Källa: Ingrid Atlestam, Tredje 
versionen av texten i boken ”Gamlestaden – historik och arkitekturguide. 2 uppl. 1999. Avsnitt gällande ”Historik Gamlestaden-Kviberg.www.
kortedala.goteborg.se)
2. Från början var dessa nationalromantiskt utformade byggnader avsedda för ”mindre bemedlade arbetare med talrika familjer”.[Källa: s 12, 
”Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Ett program för bevarande, del II”.]



Sammanfattning
Nylöse kyrka uppfördes år 1928 under namnet 
”Gamlestads  kapell”, ca 300 meter från den 
plats som den år 1911 rivna ”Nya Hospital kyr-
kan” stått. Gamlestads kapell ritades år 1925 av 
arkitekterna Ragnar Ossian Swensson och Harald 
Ericsson, vars förslag godkändes av Kungliga Bygg-
nadsstyrelsen den 29 juli 1927. Byggnadsmästare 
Axel Engströms firma påbörjade arbetet år 1928 
och redan i oktober samma år kunde slutbesikt-
ningen äga rum. 

Vid uppförandet rymde kapellet nära 300 sittplat-
ser och var främst utformat som en församlingssal 
för predikogudstjänster och konfirmationsunder-
visning. Salen hade endast en talarpulpet och ing-
et altare, eftersom den även skulle användas för 
föreläsningar och ”diverse festligheter av kyrklig 
natur”. Kyrkorummets ursprungliga färgskala hölls 
i gult och grått till ljusblått och i koret och på 
läktarbarriären fanns enkla dekorationsmålningar 
av Frithiof Swensson. Utvändigt kläddes fasaderna 
med ljusgrå Glavaskiffer och det branta, valmade, 
taket med takryttare, spira och tupp, täcktes med 
mörkare Grythyttehedsskiffer.

1954 genomgick kapellet en omfattande ombygg-
nation, i synnerhet i anslutning till koret, och 
kom härefter att rymma 230 personer. För bygg-
nadshandlingarna svarade även denna gång R O 
Swensson, nu med hjälp av M L Mandelius. Vid 
tillfället uppsattes bl a en altaruppsats från år 
1627, en elektriskt driven pedalorgel installera-
des och utanför restes klockstapeln. Efter om-
byggnationen invigdes kyrkan för första gången. 
Ceremonin förrättades den 13 juni av biskop Bo 
Giertz och i samband med detta ändrades namnet 
till nuvarande ”Nylöse kyrka”, för att anknyta till 

en äldre tradition. 

1963 uppfördes den nuvarande orgeln efter för-
slag av A Magnussons orgelbyggeri AB. 

1951 blev Gamlestads församling delad i ”Ny-
löse” och ”Gamlestads” kyrkobokföringsdistrikt. 
År 1955 avskildes stadsdelen Kortedala till eget 
kyrko-bokföringsdistrikt för att år 1960 bilda egen 
församling. År 1968 avskildes Bergsjön till eget 
kyrkobokföringsdistrikt för att år 1971 bilda egen 
församling. Nylöse församling bildades år 1969.

År 1974 utfördes en om- och tillbyggnad av Nylöse 
kyrka, efter förslag av Bo Cederlöfs arkitektkon-
tor, med syfte att bl a skapa rum för dop- och 
brudföljen samt övningsrum för kören. Det är 
främst resultatet av sistnämnda ombyggnad 
som idag präglar kyrkorummet. Med en tillbygg-
nad mot norr möjliggjordes en förlängning och 
breddning av koret, vars golv belades med grå 
stenplattor och en gravhäll . Takets svagt laserade 
paneltak tillkom och den befintliga inredningen 
kompletterades bl a med ett nytt fristående al-
tare av sten. Byggnadens huvudentré försågs med 
en ramp för rörelsehindrade och under läktaren 
byggdes en handikapptoalett och ett förråd/städ. 
I en tillbyggnad, norr om koret, förlades hall, 
trappor, väntrum med toalett samt sakristia med 
skrudkammare.

1981 genomfördes några mindre förändringar 
beträffande inredningen, ånyo efter ett förslag 
av Bo Cederlöf  Arkitektkontor AB. Förändringarna 
syftade till att förstora utrymmet i anslutning 
till koret, skapa plats för knäfall och öka säker-



 

heten. 

Under början av 1990-talet påbörjades en loka-
lutredning som efter en utdragen process och 
olika förslag till lösningar resulterade i att Nylöse 
kyrka tillbyggdes i vinkel mot norr med lokaler för 
expedition och församlingssal år 2004. Tillbyggna-
den, som planerades av en tillsatt projektgrupp 
med representanter från församling och fastig-
hetsnämnd, ritades av Kerstin Björn, GF Konsult 
och uppfördes genom generalentreprenören SBS 
Entreprenad AB.

Nylöse kyrka är en rektangulärt formad trä-
byggnad och har som nämnts fasader av ljusgrå 
melerad skiffer och brant, valmat, tak täckt 
med svart skiffer och en smal, spetsig, takryt-
tare och tupp i toppen. Med tillbyggnaden från 
2004, svagt vinklad i norr, och kyrkan från 1928 
i söder, bildar anläggningen en kringbygd gård 
som öppnar sig mot en fristående klockstapel 
från 1954 i väster. 

Kyrkorummet är idag rektangulärt i öst-västlig 
riktning med ett något avsmalnande, rakt avslu-
tat, kor i öster. I väster finns orgelläktaren, buren 
av fyrkantiga pelare och underbyggnader i form 
av vindfång, förråd, handikapptoalett samt en 
sakristia från 2004 i nordvästra hörnet. Interiören 
och färgsättningen präglas av 1974 års omgestalt-
ning då ett rikt antal av kyrkorummets befintliga 
inredning från 1928 och 1954 bevarades, men 
kompletterades och inordnades i en ny helhet, 
genom om- och tillbyggnad samt en konsekvent 
vald färgsättning. Kulörerna är sedan dess i hu-

vudsak uppbyggda kring rosa och grå nyanser. 

Till kyrkorummets fasta inredningen hör bänkar 
från 1928, predikstol från 1954, orgel från 1963 
och altare från 1974. Bland de lösa inventarierna 
kan nämnas ett kredensbord från 1928, en dop-
funt från 1954 samt altarring från 1974. 

I kyrkan används också  ett antal äldre inventa-
rier från den gamla Hospitalkyrkan, vilken revs 
år 1791. Däribland altaruppsatsen från 1627 och 
fyra apostlafigurer från en predikstol. Inlagd i 
korgolvet finns vidare en gravhäll med renäsans-
ornamentik från Hospitals kyrkogården.



BYGGNADSHISTORIK

Tillkomsten av Gamlestads kapell

Nylöse kyrkas föregångare
Den nuvarande stadsdelen ”Gamlestaden” ligger på platsen för vad som en gång var en av landets 
mest betydelsefulla städer; ”Nya Lödöse”, även kallad ”Nylöse”3, som bildades efter beslut år 1473 
och vars stadsprivilegier drogs in i samband med grundandet av staden Göteborg år 1621.4

Hur många föregångare som nuvarande ”Nylöse kyrka” har haft är oklart, men en kyrka skall ha legat 
på Nylöses norra torg och ha härjats av krig under slutet av 1500-talet. Omkring 1473-74 tillkom ett 
franciskanerkloster i Nylöse. Det låg i stadens norra delar, troligen utanför stadsporten5 och år 1528 
lät Gustav Vasa Hospitalet överta klosterbyggnaden. Samtidigt lät han riva såväl S:t Olofs som Heliga 
korsets kapell. Lödöse Nya kyrka uppfördes år 1587, intill klosterbyggnaden, strax norr om nuvarande 
Artillerigatan. Det antas att material från de rivna kapellen återanvändes i bygget.6 

Lödöse Nya kyrka, som i enlighet med ovan började uppföras år 1587, togs i bruk år 1617. Invigningen 
ägde rum tio år senare. Då hade redan Göteborg grundats och Nylöse upphört att fungera som stad.7 
Församlingen upplöstes och kyrkan kom i stället att användas för ”Hospitalets” räkning fram till år 
1791, då den revs.8 Några av grundstenarna från Lödöses Nya kyrka finns bevarade. Ett antal ligger 
på gården mellan kyrkan och församlingshemmet. Ytterligare stenar finns i Kvibergs kyrkogårds min-
neslund och på kyrkogården vid Stampen markerar en sten den grav som upprättades för de döda 
som påträffades vid utgrävningen av Nya Lödöses kyrka år 1965.9 

År 1827 fick invånarna som bodde runt Hospitalet tillstånd att bilda en egen församling och med den 
3. Riksrådet under Sten Sture den äldres tid, beslutade 1473 att platsen skulle ersätta Lödöse som ”landets port mot väster”. Staden skulle ligga 
på Säveholmen och heta Götaholm, men redan inom ett år ändrades namnet till Nya Lödöse, Nylöse. Källa: Ingrid Atlestam, Tredje versionen av 
texten i boken ”Gamlestaden – historik och arkitekturguide”, (Avsnitt gällande ”Historik Gamlestaden-Kviberg”), 2 uppl. 1999. www.kortedala.
goteborg.se.
4. Sid 15, ”Kulturhistorisk inventering av Göteborgs kyrkogårdar, Rapport 16, Kvibergs kyrkogård, Göteborgs Kyrkoförvaltning”, år 2001.
5. År 1526 besökte Gustav Vasa klostret, vilket skildras i en målning av Gustaf Henrik Brusewitz som förvaras i Nationalmuseets samlingar.  
Källa: Ingrid Atlestam, Tredje versionen av texten i boken ”Gamlestaden – historik och arkitekturguide”, (Avsnitt gällande ”Historik Gamlesta-
den-Kviberg”. 2 uppl. 1999. www.kortedala.goteborg.se.
6. Ibid. S:t Olofs Kapell låg i gamla Lödöse. Gråbrödraklostret/Franciskanerklostret från Gamla Lödöse flyttade till Nylöse 1473. 
7. ”Kulturhistorisk inventering av Göteborgs kyrkogårdar, Rapport 16, Kvibergs kyrkogård, Göteborgs Kyrkoförvaltning”, år 2001.
8. Utdrag ur ”Från medeltid till nutid”, av kyrkoherde Axel Hellman, kopia förvaras i GKF arkiv (”Jans pärm”). Ingrid Atlestam anger i ”Historik 
Gamlestaden-Kviberg att även Härlanda kyrka revs för att ge material till Nya Lödöses kyrka.
9.  Källa: Ingrid Atlestam, Tredje versionen av texten i boken ”Gamlestaden – historik och arkitekturguide”, (Avsnitt gällande ”Historik Gam-
lestaden-Kviberg”. 2 uppl. 1999. www.kortedala.goteborg.se. 
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började en ny kyrka att uppföras på platsen för den gamla. Denna kyrka stod färdig år 1832 men revs 
redan år 1911.10 Vid tidpunkten hade Svenska Kullagerfabriken hunnit etablerat sig och med den 
började Gamlestaden åter bebyggas och antalet församlingsmedlemmar öka. Knappt hann således 
den gamla kyrkan rivas förrän diskussioner om en ny började föras. En beredning tillsattes och man 
började skissa på en gudstjänstlokal.11 

Två skissförslag till Överintendentsämbetet för yttrande år 1914
Hösten 1914 presenterades två förslag till ny kyrka att uppföra på Gamla Hospitalkyrkans tomt. Det 
ena av arkitekt F Ljungman och det andra av arkitektfirman Bjerke & Svensson. Båda förslagen visades 
i Göteborgs Morgonpost den 6 november 1914 och utgör stora kyrkor av trä som avsåg rymma 650-700 
platser.12 Överintendentsämbetet, som granskade förslagen, menade dock att inget av dem, utan 
ändringar, kunde ligga till grund för fortsatt bearbetning.

Församlingen protesterar men beredningens förslag att bygga antogs år 1917
Delar av församlingen kom att ifrågasätta förslagen och om det överhuvudtaget fanns behov av en 
ny kyrksal. Den 13 maj 1917 hölls ett friluftsmöte på byggnadsföreningen Kullagers tomt, intill Gam-
lestadens torg.13 Där antogs en protestresolution med mellan 400-500 namnunderskrifter. Göteborgs-
Posten redogjorde för några av motargumenten som framlades vid mötet och som sades ha lyfts fram 
i den beredning som tillsatts för kyrksalens uppförande. Här nämns att: bygget ansågs onödigt att 
genomföra under rådande ”dyrtid”, den befintliga kyrkan (S:t Pauli) ansågs rymma tillräcklig plats 
och ligga på rimligt avstånd, särskilt som spårvägen stod till förfogande, Kullagerfabrikens arbetare, 
som utgjorde majoriteten av församlingsdelens befolkning, protesterade, och från kyrkligt håll 
fanns planer på att inom en snar framtid genomföra en församlingsdelning och med den uppföra en 
ny kyrka. Enligt tidningen skall dock kyrkosalens förslagsställare, kyrkoherde Wallerius, ha yttrat 
att ju mer motstånd förslaget rönte, desto mer stod det klart för honom att kyrksalen behövdes. 

10. Nya Hospitalkyrkan uppfördes på den gamlas plats. Platsen sammanföll i stort sett med nuvarande hospitalskyrkogården. Denna begravnings-
plats är således från slutet av 1500-talet och näst Örgryte gamla kyrkogård den äldsta bevarade i Göteborg.Hospitalet flyttade 1872 till Hisingen 
och fick namnet S:t Jörgens sjukhus. Utdrag ur ”Från medeltid till nutid”, av kyrkoherde Axel Hellman, kopia förvaras i GKF arkiv (”Jans 
pärm”).
11. Utdrag ur ”Från medeltid till nutid”, av kyrkoherde Axel Hellman, kopia förvaras i GKF arkiv (”Jans pärm”)
12. Göteborgs Morgonpost den 6 november 1914, Artikel: ”S:t Pauli kyrkas annex. Förslagsskisser till nytt kapell på Gamla Hospitalkyrkans tomt 
i Gamlestaden”.
13. Många av husen i Gamlestaden tillkom genom olika bostadsföreningar som bildades av anställda med stöd från företaget eller särskilda bo-
stadsaktiebolag. Källa: s 12, ”Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Ett program för bevarande, del II”.
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14.  ”Kyrkobygget i Gamlestaden – Protest avgiven vid friluftsmöte i går”, Göteborgs Posten, 1917-05-14. 
15. I debatten skall, enligt tidningen, även en av motstå ndarna ha gått till angrepp mot ”prästerskapets och övriga kyrkomyndigheters maktlystnad” 
och hävdat att skälet till att man ville bygga enbart var att man önskade ”en tredje präst i församlingen”.  Källa: ”Gamlestadens kapell beslutat. En 
skarp debatt i Kyrkofullmäktige”, Göteborgstidningen den 24 november 1917.
16. Ibid.
17. Göteborgs handels- och sjöfartstidning ”Gamlestaden får församlingshus – ett flertal ärenden inför kyrkonämnden” 23/1 1924
18. Marken som kyrkan är uppförd på tillhörde tidigare Alekärrs gård. Källa: Ingrid Atlestam, Tredje versionen av texten i boken ”Gamlestaden – 
historik och arkitekturguide”, Avsnitt gällande ”Historik Gamlestaden-Kviberg”, 2 uppl. 1999. www.kortedala.goteborg.se
19. I byggnadskommittén ingick handlanden Carl Rothwall, handlande L. W. Ericson, arbetsförmannen A.J. Olofsson, kyrkoherden Ivar Wallerius 
och järnarbetaren J.G. Jonsson. ATA. Brun mapp. Kopia av Kyrkofullmäktige § 8 Protokoll från sammanträde den 4 juni 1925.

Talaren vid mötet, och för övrigt en av dem som deltagit i beredningen och där anfört skäl till varför 
kyrksalen inte borde uppföras, menade att om ett kyrkobygge drevs igenom på det sättet, får också 
”vederbörande finna sig i att det blir impopulärt redan från början”.14

Vid kyrkofullmäktiges möte den 26 november år 1917 skulle motionen om uppförandet av ett kapell 
eller kyrkosal i Gamlestaden behandlas. Den föranledde en lång och het debatt. Protestlistorna från 
friluftsmötet samt ytterligare en skrivelse med samma syfte, innehållande ca 1000 namnunderskrifter, 
lästes upp. Med anledning av protesterna och att ett förslag till församlingsdelning hade presenterats, 
ansåg motståndarna att förslaget måste förklaras vilande tills församlingen uttalat sig. Det framhölls 
även att ärendet föreföll ligga ”i egendomligt skick”, eftersom det inte hade utförts någon ekono-
misk utredning eller fanns någon tomt.15 Det ansåg nu inte de som talade för bygget, vilka citerades 
av tidningen och menade att kyrksalens tillkomst var ”en hjärtesak för många” och att kyrksalen 
”måste finnas vare sig församlingen blev delad eller ej”. Utgången blev att kyrkofullmäktige antog 
beredningens förslag att uppföra en kyrksal av trä med 21 röster mot 9.16 

Bygget drog ut på tiden – nya beslut år 1925
Trots beslutet drog bygget ut på tiden. Först i januari 1924 beslutade kyrkonämnden att tillstyrka 
beredningens förslag till församlingsbyggnad i Gamlestads församling hos kyrkofullmäktige.17 Vid 
Kyrkofullmäktiges mötet den 4 juni 1925 kom ”en tomt inom det 33:dje kvarteret Laxen i Gam-
lestaden” att antas för byggande av kyrksal och vidare beslutades att ett förslagsanlag om 60 000 
kronor skulle beviljas för ”en kyrklig församlingssal av trä i huvudsaklig överensstämmelse med av 
byggmästaren Axel Engström tidigare uppgjorda skisser och kostnadsförslag”.18 Det tillsattes också 
en byggnadskommitté med fem ledamöter för projektets genomförande.19 

Kungliga Byggnadsstyrelsen godkände år 1927
Den 15 maj 1927 hade arbetet fortskridit så långt att det fanns en arbetsbeskrivning och kostnads-
beräkning till ”Nytt församlingshus i 20:e Roten, Göteborg”. Handlingarna hade arbetats fram av 



15

arkitekterna Ragnar Ossian Swensson och Harald Ericsson och ritningarna är daterade 1925. För 
konstruktionsritningar för grund, bjälklag och takstolar stod ingenjör Erik Larsson. Kyrksalen beräk-
nades kunna uppföras för summan 60 000 kronor och ritningsförslaget godkändes av Kungliga Bygg-
nadsstyrelsen den 29 juli 1927.20 Den främsta förändring som skedde härefter, var att byggnadens 
förläggning på tomten ändrades.21 I arbetsbeskrivningen uppgavs vidare att fasaderna skulle utföras 
av stående panel behandlad med kopparvitriol, men av ritningarna från 1925 framgår en vågformig 
beklädnad, typ skiffer.22 Som synes var det också det något mer kostbara materialet, Glavaskiffret, 
som kom att användas. Från 1928 finns även en kompletterande ritning av Axel Engström som avser 
installation av ett wc vid kapprummet i källaren samt ett i rummet vid sakristian.23 17 år efter det 
att den senaste kyrkan rivits påbörjades så byggandet av ett nytt kapell i Gamlestaden år 1928. 

Gamlestads kapell uppfördes 1928
Axel Engströms byggnadsfirma anlitades  och kyrkobyggmästare Leander Johansson utsågs till kon-
trollant. Uppförandet gick fort. Redan i oktober 1928 kunde slutbesiktningen äga rum. Kapellet, som 
arkitektoniskt lånat sitt formspråk främst från norska, spånklädda, stavkyrkor, rymde vid uppförandet 
nära 300 sittplatser. Det  var utformat som en församlingssal för predikogudstjänster och konfirma-
tionsundervisning.24 Koret låg högt placerat ovanför långhusgolvet.25 Under koret fanns planer att, 
”så småningom”, inreda ett rum för ungdomsarbete och konfirmander. Något altare fanns inte, utan 
i centrum stod en talarstol. Tanken var att salen inte enbart skulle användas för gudstjänstbruk utan 
även för föreläsningar och ”diverse festligheter av kyrklig natur”.26 Färgskalan hölls i gult och grått 
till ljusblått och i koret och på läktarbarriären fanns enkla dekorationsmålningar som R O Swenssons 
bror,  Frithiof, hade utfört.27 Utvändigt kläddes fasaderna med ljusgrå Glavaskiffer och det branta, 
valmade, taket, med mörkare grythyttehedsskiffer, takryttare, spira och tupp.28 

20-21. ATA Brun mapp. Kungliga byggnadsstyrelsen godkände ritningarna den 29 juli 1927 och den nya förläggningen på tomten den 27 februari 
1928.
22. ATA. Blå mapp.
23. GKF Nylöse. Ritningsarkivet. Koipa av ritning daterad juni 1928 över bef. utseende och blivande.
24.Hassel Birger,”Kyrkor i Göteborg”, Göteborgs hembygdsförbund och Göteborgs kyrkliga samfällighets kulturnämnd, 1982.

25. Koret låg 1,5 m ovan långhusgolvet, enligt arbetsbeskrivning för ombyggnation 1954, GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning 1954 s 1
26. Göteborgs handels- och sjöfartstidning – ”Gamlestadens kapell skall inom kort tagas i bruk. Byggnadsarbetena ha nu slutbesiktigats”. 1928-
10-03.
27-28. S 100 Lundberg, Bertil, Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982. En tredje broder var Knut Swensson, missio-
när och prost, som tillsammans med sin fru bedrev missionärsverksamhet i Sydafrika samt Göteborgs handels- och sjöfartstidning – ”Gamlesta-
dens kapell skall inom kort tagas i bruk. Byggnadsarbetena ha nu slutbesiktigats”. 1928-10-03.
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Nytt församlingshem beslutat 1949
För att få till stånd pastorsexpedition och lokaler för andra kyrkliga ändamål i Gamlestaden beslutade 
kyrkorådet år 1949 att ytterligare en tomt skulle förvärvas. Härav uppköptes ”N:o 20 i 7 kv. Koljan, 
stadsdelen Gamlestaden”, vid Holländarplatsen. Processen försvårades något då det för byggande 
av lokaler inom offentliga sektorn, vid tiden, krävdes att en lika stor del av byggnaden innehöll bo-
stadslägenheter. Arkitekt till församlingshuset blev Nerst Hansson och byggnaden stod inte klar att 
invigas förrän den 4 juni 1959.29

29. Lundberg, Bertil. S 101, ”Gamlestadsförsamlingen och S.t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982”.



17

Från kapell till kyrka 1954
Nylöse kyrka tillkom ursprungligen som ett kapell kallat ”Gamlestads kapell” inom Gamlestads försam-
ling bildad 1883, vars huvudkyrka utgjordes av S:t Pauli och ingick i Göteborgs kyrkliga samfällighet.30 
Enligt Kungl. maj:ts beslut, avskiljdes den del av Gamlestads församling som ligger norr om Säveån 
till ett eget kyrkobokföringsdistrikt kallat ”Nylöse” år 1951, efter den stad som låg här från 1473 till 
omkring 1620.31 Gamlestads kapell användes som gudstjänstrum, trots att det inledningsvis inte hade 
invigts för ändamålet. Invigningen skedde först i samband med en ombyggnation som genomfördes år 
1954, för att kapellet bättre skulle kunna fungera som distriktskyrka. För handlingarna svarade även 
den gången R O Swensson, men då tillsammans med M L Mandelius.32  Om- och tillbyggnaden och 
uppförandet av en ny klockstapel syftade främst till ”att göra samlingssalen lämpligare för ritualenlig 
gudstjänst”. Efter ombyggnationen rymde kyrkan 230 personer.33

Det ursprungligen höga podiet i öster sänktes för att bereda plats för altare och altarring.34 Vidare 
uppmonterades en altaruppsats från gamla kyrkan med nattvardsmotiv och årtalet 1627.35 För att 
möjliggöra sänkningen av korgolvet med 1,2 meter, togs den befintliga kortrappan bort. Även trap-
pen ner till pannrummet lades om för att förenkla för nattvardsgång. En ny trappa anordnades från 
sakristian till korgolvet och den södra utgången vid koret ombildades till en absid. Här placerades 
dopfunten.  Utrymmet under koret, som var tänkt till konfirmandundervisning, minskades till hälften 
och trappen ner till det dåvarande ”kaffe-köket” ändrades.36 Kyrksalens och korets väggar, liksom 
korets nya välvning, kläddes med gipsonitplattor och målades.37 Taket förövrigt ändrades inte 
alls. För att få plats med en elektriskt driven pedalorgel, byggdes läktartrappen om och vindfånget 

30.”1 april 1881 beslutade riksdagen om att en kyrklig samfällighet skulle bildas i Göteborg och drygt ett år senare utfärdades en förordning för 
kyrkofullmäktige och kyrknämnd i Göteborg. Den nya samfälligheten började i praktiken fungera den 1 maj 1883.”  Ursprungligen utgjordes 
samfälligheten av sex församlingar, men under de dryga 100 år som samfälligheten har funnits har Göteborg växt både till ytan och till antalet 
invånare. ”Det har medfört att nya församlingar anslutits till samfälligheten och flera församlings-delningar har genomförts genom åren.”  Sedan 
1995 utgörs samfälligheten av 37 församlingar. Källa: K-Nytt nr 4-95 Sidan 4-5: ”Från 6 församlingar i Göteborg 1883 till 37 församlingar 1995” 
och ”Samfälligheten bildades för att dela det ekonomiska ansvaret”.
31. ATA. Brun mapp. Kopia av avskrift av skrivelse från Ecklesiastikdepartementet. Daterat den 13 februari 1959. Beslutet fattades 1948. ”Ny-
löse” blev det ena kyrkobokförings distriktet, ”Gamlestaden” det andra.
32. ATA, Blå mapp Ritning G 158/5-10, ”Ritning till ändringsarbeten i Gamlestadens församlingshus å tomt nr 1 I, 19 kv Harren i Göteborg”. 
Ritningarna är daterade mars 1954 och godkända av Byggnadsnämnden i Göteborg den 13 april 1954. GKF Nylöse, Kopia av ritning.
33. ATA, Brun mapp. ”Kort beskrivning till förändringsarbeten i Gamlestadens Församlingshus”, R.O. Swensson och M.L. Mandelius.
34. Något altare eller altarring hade inte funnits dessförinnan. Golvet sänktes från att ligga 1,5 meter över samlingssalens golv till 30 cm över 
densamma.
35. ”Klockklang i Nylöse”, Aftonposten Gbg 13 juni 1954. 
36. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning 1954, s 1 och 4. En ny källaringång till pannrummet och nedgång till kapprum i källaren uppfördes. Båda 
reservutgångarna vid sidan av koret ändrades. 
37. Kortaket uppreglades och inpanelades med ¾” bräder följande den nya valvformen.
38.  ATA, Brun mapp. ”Kort beskrivning till förändringsarbeten i Gamlestadens Församlingshus”, R.O. Swensson och M.L. Mandelius.
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39-40. Ibid (Enligt GKP N:01 §4 och GKH 1954 N:o 3 § 2, ansökte och beviljades församlingen medel för att installera oljeeldning)
41. Ibid, Kopia av utlåtande från stadsbyggnadskontoret 1973-01-09. ”Klockklang i Nylöse”, Aftonposten, Göteborg 13/6 1954.
42. Enligt §§ 28 och 33 i Kungl. Kungörelsen den 26 november 1920 (nr 744) med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet, (ändrade 
den 21 oktober 1921 nr 651). Krävdes tillstånd att inviga en kyrka för stadigvarande bruk. För kapell som endast brukades sporadiskt krävdes 
inget tillstånd.
43. ATA, Brun mapp, Kopia av Avskrift. K-byrån Dnr K 603
44-45. Utifrån beslut i Ecklesiastik departementet 1954 förordnades att Kortedala skulle utbrytas från Nylöse och bilda särskilt kyrkobokfö-
ringsdistrikt från och med den 1 januari 1955. Kortedala kom efter beslut av Kungl. Maj:t senare även att utbrytas från Gamlestads församling 
och bilda egen församling med Allhelgonakyrkan som församlingskyrka från och med den 1 januari 1960. Raä. Brun mapp. Kopia av avskrift av 
skrivelse från Ecklesiastikdepartementet, 13 februari 1959. K-Nytt nr 4-95 Sidan 4-5: ”Från 6 församlingar i Göteborg 1883 till 37 församlingar 
1995” och ”Samfälligheten bildades för att dela det ekonomiska ansvaret”. ”Samma år [1971] delades också Angereds och Bergums församlingar 
så att den nya Gunnareds församling bildades”. 
46. LA. Nylöse församlings arkiv - Kopia av avskrift ur Göteborgs Kommunalkalender.
47. GKF F I cb:1, Framställning om ny kyrka i Nylöse församling, Göteborg den 11 juni 1969. Allan Billskog, Kyrkorådets ordförande.

ändrades.38 Församlingen önskade byta bänkar och som ett alternativ som skulle spara utrymme, 
visades en uppmätning av en dansk kyrkbänk med nedfälld sits på gaveländan. Den kom dock aldrig 
till utförande.39 Vid ombyggnationen fick kapellet en ny panna avsedd för både koks- och oljeld-
ning.40 För klockrigningen restes den befintliga klockstapeln med en klocka från K.G. Bergholtz & 
C0 klockgjuteri i Sigtuna.41 För att kapellet skulle kunna invigas till kyrka för stadigvarande bruk för 
gudtjänständamål, krävdes även ett särskilt tillstånd från Kungl. Maj:t.42 Det förmedlades via Eckle-
siastikdepartementet och erhölls den 4 juni 1954.43 Nu bytte kapellet namn till ”Nylöse kyrka” och 
invigningen förrättades den 13 juni 1954 av biskop Bo Giertz, som i sitt tal anknöt till Rom.11:36.

Nylöse församling bildas 1969
1955 avskildes Kortedala till eget kyrkobokföringsdistrikt, för att 1960 utbrytas från Gamlestadsför-
samling och bilda egen församling.44 1968 stod stadsdelen Bergsjön på tur att bilda eget kyrkobok-
föringsdistrikt, för att 1971 avskiljas till egen församling och pastorat.45 

Återstoden av Nylöse kyrkobokföringsdistrikt utbröts från Gamlestads församling och bildade ”Nylöse 
församling” och pastorat 1969. Sedan pastoratindelningen 1971 omfattar Nylöse församling stadsde-
larna Gamlestaden, Kviberg och Utby.46 

Bland arkivhandlingarna finns ett protokoll och skrivelser från Nylöse kyrkoråd som inför sistnämnda 
församlingsdelning, år 1969, beslutade sig för at hos Kyrkofullmäktige t begära att få uppföra en 
ny kyrka i anslutning till församlingshemmet vid Holländareplatsen. Kyrkorådet såg ett behov av en 
församlingskyrka med ett mer centralt och tillgängligt läge, samtidigt som man tänkte sig att Nylöse 
kyrka skulle kunna övertas av den finskspråkiga delen av församlingen. Ärendet behandlades dock 
inte vidare, istället beslutade man att undersöka möjligheterna att bygga om Nylöse kyrka.47 
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Kyrkan får en ny orgel 1963
1963 uppfördes en ny orgel i kyrkan efter förslag av A Magnussons orgelbyggeri AB.48 Orgeln, som 
fortfarande är i bruk, uppfördes med två manualer (varav den första med ryggpositiv och den andra 
med bröstverk (svällverk), pedal och tre normalkoppel). Fasadförslaget fick omarbetas något efter 
utlåtanden från riksantikvarieämbetet och godkändes av Kungliga Byggnadsstyrelsen den 3 juli 1963.49 
För beskrivning av orgelfasad och verk, se sidan XXX.

Genomgripande om- och tillbyggnad 1974
Den 1 november 1972 beslutade ekonomiutskottet att ett förslag till om- och tillbyggnad skulle arbetas 
fram och Bo Cederlöfs arkitektkontor anlitades.50 Målet var att skapa rum för dop- och brudföljen 
samt övningsrum för kören. Ett förslag daterat den 26 april 1972 presenterades och tillstyrktes av 
ekonomiutskottet den 25 maj samma år.51 Från församlingen ansvarade kyrkorådet samt en tillsatt 
inredningskommitté under ordförandeskap av kyrkoherde Alrik Hammarén.52 Även K-byrån godkände 
förslaget, förutsatt att några mindre ändringar, främst avseende textilförvaringen, vidtogs.53 

Vid domkapitlets yttrande över förslaget redogjorde dåvarande biskop Bertil Gärtner för den kyrkliga 
situationen i stadsdelen. I skrivelsen uttrycks önskan att kyrkan, för att få en mer central placering, 
borde ha flyttats till t ex Holländarplatsen, men det påpekas också att detta inte skulle ha varit ge-
nomförbart av ekonomiska skäl. I stället förespråkades behovet av den förestående kvalitetsmässiga 
upprustningen, som skulle göra ”kyrkan mer attraktiv för gudtjänstbesökare” samt att de planerade 
åtgärderna krävdes för att förbättra kyrkan ur funktionssynpunkt för gudstjänster och förrättningar.54 
År 1974 genomfördes om- och tillbyggnaden för en kostnad omkring en miljon genom generalentre-

48. Beslut att beställa en ny orgel togs 1960, leveranstiden var ca tre år. Förslag till ny orgel lämnades även av O Hammarberg. GKH 1960 N:o 
14.
49. ATA, Brev från Kungliga Byggnadsstyrelsen daterat den 3 juli 1963, ATA Blå mapp, ritning G 158/13-14, upprättade av A. Magnussons 
orgelbyggeri, 12-03-63 .46. Delningen medförde att Kortedala kom att utgöra egen församling och ingå i Göteborgs kyrkliga samfällighet med 
Allhelgonakyrkan som församlingskyrka. Raä. Brun mapp. Kopia av avskrift av skrivelse från Ecklesiastikdepartementet, 13 februari 1959. 
50. B Cederlövs arkitektkontor genom arkitekt SIR C.E. Ekström, G Nilsson och byggnadskonstruktörer Brodefors & Mattson Byggkonsult AB. 
Handläggande ingenjör L Pernheden.
51. ATA  Brun mapp, Kopia av ett kyrkorådsprotokoll daterat 1974-08-19, med beslut att anta arkitektkontorets förslag.
52. Kommittén utgjordes av Allan Billskog, Elsa Alerås, Alfons Gyllin, Astrid Johansson, Marianne Lundberg, Ingrid Rödström och Mona An-
dersson. Källa: Ljung Birger, Göteborgs-Posten 1974-11-30. 
53. Av Domkapitlets yttrande 1974-09-19 framgår att de tillstyrkte förslaget men hade synpunkter gällande textilförvaringens utformning, bl a an-
såg de att skrudskåpet borde förses med dubbeldörr och stålrör för skrudhängare på utdragbar gajder för att skrudarna skulle bli mer lättåtkomliga 
och skåpet lättare att städa. Vidare ”förutsatte” de att antependieskåpet hade öppningsbar framsida för att underlätta in- och uttagning.
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Nylöse kyrka efter om- och tillbyggnad 1974
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prenör L-K Byggen AB, Göteborg.55 

Ombyggnationen omfattade i huvudsak att källarplanet under koret byggdes om till fläktrum och 
förråd med ett nytt bjälklag av betong. Koret utökades genom att den befintliga sakristian flyttades 
till en tillbyggnad. I tillbyggnaden, norr om koret, förlades hall, trappor, väntrum med toalett och 
sakristia med skrudkammare. Golvet i koret belades med grå, slipade, betong golvplattor56 och 
längst fram lades en gravhäll med renässansornamentik från den närbelägna Hospitalkyrkogården. 
Korets väggar kläddes med 13 mm gipsskivor på reglar. Taket i kyrksalen och koret byggdes om, 
genom att den befintliga takkonstruktionen sänktes vid takfoten och det nya kortaket kläddes med 
furupanel. Bänkarna i kyrksalen demonterades och trägolvet slipades och lackades, därefter åter-
monterades bänkarna, vars stoppade sitsar kläddes med tyget Linrepa. Det befintliga vapenhuset 
under läktaren utökades och här byggdes en handikapptoalett och en befintlig städskrubb byggdes 
om. Båda belades med plastmattor på golven.57 Ett nytt altare  med rakt formspråk tillverkades av 
huggen Kinnekullemarmor58 vidare tillkom  ett nytt altarkors och konservatorsarbeten utfördes på 
den gamla altartavlan.59 Liktsom bänkarna kläddes även knäfallet med tyget Linrepa i rosa kulör.60 
Av en skrivelse från riksantikvarieämbetet 1974-11-11, framgår att kyrkorådet hade önskemål om att 
få uppföra ett antal skulpturer från Hospitalkyrkans predikstol på läktarbarriären, men fick avslag 
med hänvisning till skulpturernas kulturhistoriska värde. Skulpturerna kom i stället att monteras 
inom ramar på väggen i koret.61 

Utvändigt revs de befintliga entrétrapporna i öster och ett nytt entréparti med vindfång uppfördes. 

54. I samband med ett konstaterande att det inte vore ekonomiskt försvarbart att uppföra en ny kyrka vid Holländareplatsen, menade domkapitlet 
att ”den pågående befolkningsförskjutningen mot Utby borde ta sig uttryck i rejäla investeringar för en fullständig kyrklig verksamhet kring Utby 
kyrka, vilket torde innebär att resurserna istället skulle koncentreras på ett församlingshemsbygge invid Utby kyrka”. Ett sådan kom också att 
uppföras. ATA Brun mapp. Kopia av yttrande över förslag till ändringsarbeten i Nylöse kyrka, från Domkapitlet den 6 november 1972, amst ATA 
Brun mapp, Förslaget godkänns av Raä/K-byrån 1974-10-29, förutsatt att Domkapitlets yttrande beaktas, K-Byrån Dnr 6063 K 520. 
55. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Entreprenör
56. Golvet anges i vissa handlingar vara av grå kalksten. Enligt de förslag som godkändes av Raä 1974-10-29, skulle golvet utföras av ädelbe-
tong. Vilket material ligger egentligen i koret?
57. GKF FI cb:5 A 99:10
58. Även en ny predikstol och dopfunt av Kinnekullemarmor var planerade, men utfördes aldrig. Eller har dessa flyttats från kyrkan??
59. För konservatorsarbeten på altartavlan lämnade Raä alternativ till den konservator församlingen utsett. ATA Brun mapp Dnr K6952/74).
60. ATA Brun mapp, Förslaget godkändes av Raä/K-byrån 1974-10-29, K-Byrån Dnr 6063 K 520
61. ATA Brun mapp Dnr K6952/74.
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Byggnaden kompletterades även med en ramp för rörelsehindrade i anslutning till huvudentrén.62 
För ombyggnationen av trappan och rampen projekterade Brodefors & Mattson Byggkonsult AB.63 
De skiffer som blev över från fasaden mot tillbyggnaden, återanvändes vid trappan i väster samt vid 
igensättning av fönster och dörröppningar. Även efter ombyggnationen rymde kyrkan 230 personer.

Små förändringar 1981 och 1998
1981 genomfördes förändringar av befintlig predikstol, efter ett förslag av Bo Cederlöf  Arkitektkontor 
AB. Syftet var att förstora utrymmet i koret, skapa plats för knäfall och öka säkerheten. Vid tillfället 
ändrades också placeringen av två av korets relieffigurer från Hospitalkyrkan.64 

1998 genomfördes en omläggning av dräneringen runt koret och den norra fasaden.65 

Om- och tillbyggnad med församlingshem 2004
I början av 1990-talet påbörjades en lokalutredning för Nylöse församling.66 Inom församlingen fanns 
olika förslag till hur behovet av ett församlingshem med närliggande kyrkorum skulle kunna lösas. 
Arkitekt Bo Cederlöf anlitades. Den här gången för att ge förslag till hur byggnaden Beateberg, i 
församlingens ägo, skulle kunna inredas till församlingshem och byggas till med ett kyrkorum. 

År 1993 beslutade Kyrkorådet, efter förslag från församlingens byggnadskommitté, att frågan skulle 
utredas om Nylöse kyrka, i befintligt eller nedmonterat skick, skulle kunna flyttas till fastigheten 
Beateberg för att användas som kyrkosal där. En ny arkitekt anlitades, som man, med utgångspunkt 
från byggnadskommitténs kommentarer till Cederlöfs förslag, hoppades skulle finna nya lösningar på 
lokalbehoven.67 Någon flytt av Nylöse kyrka kom dock aldrig till stånd. I stället beslutades år 1995 
att Fastighetsnämnden skulle bilda en projektgrupp med församlingen för att utreda lokalbehoven i 
sin helhet. De kom fram till att om Nylöse församlingshem kunde avyttras, skulle medlen från försälj-
ningen, till en del, kunna finansiera de behov av ombyggnationer av Nylöse kyrka, Utby församlingshem 
samt Utby kyrkskola, som ansågs behövas för att tillgodose lokalbehoven i sin helhet.68

Arkitekt Mats Wångblad, vid Arkitekttriangeln, fick i uppdrag att skissa på en om- och tillbyggnad 
av Nylöse kyrka och presenterade ett förslag daterat 1996-04-19.  Av olika skäl, bl a ekonomiska 
62. GKF FI cb:5 A 99:10 och GKF FI cb:6, Entreprenadkontrakt för El, A/4 
63. GFK FI cb:5 Ritning 73-07-06, Ritn.nr K29-10
64. ATA Vg, Nylöse K:a, Ur: Göteborgs kyrkor M-N. Brev från Bo Cederlöf Arkitektkontor daterat 1981-09-02, förslaget upprättat av Bengt 
Rendell, Yttrande från Domkapitlet daterat 1981-06-12, Riksantikvarieämbetets beslut daterat 1981-09-23.
65. Uppgift enligt, Mue, registrerad i fastighetsenhetens fastighetsdatabas.
66. GKF, Protokoll Nylöse församling, Lokalutredning, Projektgruppmöte nr 1, 1991-05-17
67. GKF, Kopia av Nylöse kyrkoråds Sammanträdesprotokoll 1993-06-10
68-69. GKF. Fastighetsenheten. Diverse skrivelser samlade i Projektpärm inför ombyggnation av Nylöse kyrka. Harald Pleijel.
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och att de arkitektoniskt-tekniska lösningarna inte uppfyllde projektgruppens önskemål, ansågs inte 
förslaget genomförbart.69

Den 17 mars 1997 avslog kyrkonämnden fastighetsnämndens förslag att sälja Nylöse församlingshem.70 
Nya diskussioner och utredningar om möjliga lösningar genomfördes härefter i församlingen utan att 
något ledde vidare till beslut och genomföranden.71 Behovet av bättre lokallösningar kvarstod och 
år 1999 beslutades att planerna att sälja Nylöse befintliga församlingshem för att finansiera ombygg-
nadsbehoven skulle lyftas bort från projektet. I stället möjliggjorde ett beslut att samfälligheten 
gick in och finansierade uppförandet av ett helt nytt församlingshem i direkt anslutning till Nylöse 
kyrka. En lokalrevision genomfördes och en projektgrupp med representanter från församlingen, 
fastighetsnämnden, fastighetsavdelningen och utsedd konsult utsågs för genomförandet.72 

Underlag för församlingens behov sammanställdes av projektgruppen i samarbete med Kerstin Björn, 
ansvarig arkitekt vid GF Konsult. Med utgångspunkt från detta arbetades programskisser med kost-
nadskalkyler till tillbyggnaden fram. De avstämdes mot projektgruppen, Göteborgs stadsmuseum och 
stadsbyggnadskontoret, för att sedan bearbetas till en slutlig programbeskrivning med programskiss 
som stod klar den 15 oktober 2001.73 Den 8 september 2003 beviljades slutligen bygglov.74 För att 
tillbyggnaden skulle kunna genomföras vidtogs även en ändring av stadsplanen.75 

Tillbyggnaden, som är uppförd i ett plan med pulpettak, är sammanbyggd i vinkel med tillbyggnaden 
från 1974. Placering och utformning valdes för att möjliggöra ovannämnda detaljplaneändring vilket 
var förutsättningen för att tillbyggnaden skulle tillåtas samt för att tillägget inte skulle konkurrera 
med kyrkans exteriöra utformning och material.76 Församlingen önskade initialt att tillbyggnaden 
skulle utföras i väster, en placering som inte Stadsbyggnadskontoret vid förhandskontakter var villigt 
att prova. Tillbyggnaden kom i stället att placeras i norr.77 Utefter entréfasaden mot gården, löper 

70. GKF Dnr 95/KN 170, Fastighetsnämndens sammanträdesprotokoll 1997-03-17 § 20. Förslag till beslut i Kyrkofullmäktige, Tjänsteutlåtande 
1997-05-12.
71. Bland annat fanns förslag på att uppföra en prefabriserad villa för inredande av expeditioner vid Nylöse kyrka. Fastighetsenheten. Projekt-
pärm inför ombyggnation av Nylöse kyrka. Harald Pleijel.

72. GKF, Mail gällande lokalutredningen, från Harald Pleijel vid fastighetsenheten till Hilding Egerstål, Nylöse församling, daterat den 3 mars 
1999. I projektgruppen ingick: Bertil Jönsson, Gösta Frimodig, Gun Henriksson, Svenning Alhem, Ann-Marie Christiansson, Yngve Lindblom, 
Hilding Egestål, Charlotte Winberg och Harlad Pleijel.
73. GKF. Skissförslag daterat 00-09-29 samt Programskiss/ritningar daterade 01-01-31 och rev 01-10-15. Nylöse Församling, lokalutredning, 
Möte i Projektgruppen 00-10-03.
74. Göteborgs stad, Byggnadsnämnden, Ärendenummer 31357-03, Beslutsdatum gällande Bygglov, 2003-09-08. Bygglovritningarna, daterade 
2003-03-10 Nr BA 314:01, BA 303:101, 102, 103, 104, 105, är framtagna av olika handläggare vid GF Konsult Abs kontor, varav de flesta upp-
ges vara ritade av Eva Grahne. 
75. GKF, Fastighetsregleringen skedde 031121, varmed tomtytan utökades med 697 kvm, enligt skrivelse från VA-verket 2004-03-01
76. Nylöse Församling, lokalutredning, Möte i Projektgruppen 99-06-14.
77. GFK, Dnr 91/KN 414, protokoll från Projektmöte nr 10, 1998-08-10
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ett lägre placerat skärmtak som skydd mot väder och vind. Tillbyggnaden från år 1974, som utgör 
förbindelse mellan församlingsdelen och kyrkan, ändrades vid ombyggnationen med avseende på 
fönster, fasad, tak, planlösning och funktion för att integreras med den nya tillbyggnaden. Idag rym-
mer den förråd, passager, trapphall och hiss i källarplan samt två rum för präst/diakon och pedagog/
assistent, vidare wc, trapphall med entré och hiss i plan 1. Hans Pil från Carl Bro AB anlitades som 
byggledare och som generalentreprenör för bygget tecknades kontrakt med SBS Entreprenad AB.78 
I samband med tillbyggnadsarbetet byggdes även läktarunderbyggnaden om, varmed den befintliga 
väggen revs, en ny uppfördes och en ny handikapptoalett samt en sakristia, kunde inredas i nordvästra 
hörnet. Vidare igensattes dörren från koret till den gamla sakristian.79 2004 stod tillbyggnaden färdig 
och invigningen som förrättades av …ägde rum den 14 mars samma år.

År 2005 genomfördes försäljningen av det gamla församlingshemmet vid Holländareplatsen.80 

78. Göteborgs stad, Byggnadsnämnden Ärendenummer 31357-03, Beslutsdatum gällande Bygglov, 2003-09-08. GKF Dnr 02/KF95, Beslut om 
generalentreprenör enligt Fastighetsnämndens presidium 2003-07-29. Rickard Hogander var platschef för generalentrepenören SBS.
79. GKF, Om och tillbyggnadsritning A 305:101
80. Harald Pleijel, Fastighetsenheten.
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BYGGNADSBESKRIVNING 
Översikt
Nylöse kyrka är en rektangulärt formad träbyggnad vars  fasader är beklädda med ljusgrå melerad 
skiffer. Taket är brant, valmat, och täckt med svart skiffer. I nocken finns en centralt placerad, smal, 
spetsig, takryttare med en tupp i toppen och två svart målade  spiror i respektive gavelnock. Från en 
om- och tillbyggnad år 2004 finns, på kyrkans norra sida, i anslutning till koret och i vinkel mot väster, 
en vidbyggd församlingsdel med två entréer. Härmed har det bildats en kringbygd gård som öppnar 
sig mot en fristående klockstapel i väster och med kyrkan i söder. Tillbyggnaden har sin huvudentré 
mot gården och innehåller lokaler för expeditioner i norr (kontor, arkiv m.m.) och en församlingslokal 
i öster. Den del som ligger närmast kyrkan tillbyggdes år 1974 som sakristia m.m., men ombyggdes 
2004 varmed den fick nya funktioner (bl a två arbetsrum. Ett för pedagog och assistet och ett för 
diakon och präst) för att integreras i 2004 års församlingshem- och expditionstillbyggnad. Taket på 
tillbyggnaden sluttar ut från gården och är täckta med mörkgrå bandplåt. Fasaderna är klädda med 
fibercementskivor i ljusgrå kulör.81 

Kyrkans inre utgörs av ett långhus med ett något indraget, rakt avslutat, kor i öster och huvudentré 
via pardörrar i det inbyggda vapenhuset/vindfånget under orgelläktaren i väster samt inifrån expedi-
tions- och församlingsdelen via en slät, enkel, innerdörr i långhusets nordvästra hörn. Kyrkorummet är 
rektangulärt i öst-västlig riktning med ett något avsmalnande, rakt avslutat, kor i öster. I väster finns 
orgelläktaren, buren av fyrkantiga pelare och underbyggnader i form av vapenhus/vindfång, förråd, 
handikapptoalett samt, sedan en ombyggnad år 2004, även en sakristia i nordvästra hörnet. 

Kyrkorummets interiör och färgsättning präglas av en omgestaltning från 1974, efter förslag upprät-
tat år 1972 av Bo Cederlöfs arkitektkontor. Vid insatsen bevarades ett rikt antal av kyrkorummets 
befintliga inredning från 1928 och 1954, men inordnades i en ny helhet främst genom en konsekvent 
vald färgsättning. Kulörerna är i huvudsak uppbyggda kring rosa och grå nyanser.81 Golvet i kyrko-
rummet är belagt med ett lackat furugolv som troligen härrör från 1928. I koret ligger grå, slipade, 
betongstenplattor från år 1974 och på läktaren och dess underbyggnader ligger linoleum- och plast-
mattor från år 1974 och 2004. Väggarnas beklädnadsskivor är i huvudsak från år 1974 och klädda med 
glasfiberväv, med smårutig struktur, täckmålade i bruten, vit, kulör. Tredingstaket i kyrkorummet är 
sedan 1974 klätt med vitlaserad, slät, glespontspanel och i läktarunderbyggnaderna sitter, täckmålade 
81. Vid om- och tillbyggnaden 1974 vidgades kyrkorummet genom att en befintlig utbyggnad för sakristia m.m. i öster utrymdes och gjordes om 
till kor varefter en ny sakristia uppfördes som tillbyggnad i vinkel mot norr.
 I skissförslagen inför tillbyggnaden 2004 föreslogs en stående locklistpanel på fasaderna, men detta ändrades för att erhålla ett lätt, men som man 
uttryckte sig, ”underhållsfritt”, material. (Skrivelse från Carl Bro AB, gällande ”turer kring bygglovet” daterad 2003-03-27. Bygglov erhölls trots 
att ritningen angav en byggnadshöjd om 4,6 meter mot planens 4 m och att tillbyggnaden låg något utanför byggrätten, fasadmaterialet inte blev 
puts eller trä, som angivits i plan, samt att skärmtaket placerats på prickad mark.
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i brutet vita kulörer, skivmaterial från 1974 och 2004.

En rundbåge som vilar på två utskjutande raka kolonner, omfattar sedan 1928 och i ombyggt skick 
från 1954 och 1974, trappuppgången till orgelläktaren i sydvästra hörnet. Den nuvarande trappan 
tillkom 1974. Till sakristian under läktaren, från 2004, sitter ett glasat dörrparti, med en slät dörr 
samt två stående rektangulära fönster, det ena mot kyrkorummet och det andra mot utrymmet under 
läktaren, samtligt i grå kulör. Av kyrkorummets fasta inredningen hör bänkarna från 1928, predik-
stolen från 1954, orgeln från 1963 och altaret från 1974. Bland kyrkans lösa inventarier kan nämnas 
ett kredensbord  från1928  och en dopfunt från 1954 samt altarring från 1974. I kyrkan finns också 
en del äldre inventarier från Hospitalkyrkan, som revs 1791, däribland altaruppsatsen från 1627 och 
fyra apostlafigurer från en predikstol, vilka flyttades till kyrkan år 1954. 

I sydöstra hörnet, vid koret, står lösa stolar placerade. Här står också ett piano. I rummet finns vidare 
en flyttbar ambo, ett lågt flyttbart knäfall av ek, en ljusglob samt en dopljusstake av smide. I taket 
ovanför mittgången, innan koret, hänger en förgylld duva.

Under följande kapitel gällande EXTERIÖR och INTERIÖR följer närmare beskrivningar av främst 
kyrkobyggnaden.

82. Av en bilaga till skrivelse ang Nylöse kyrkas inredning till Domkapitlet 1974-10-03, skriven av Alrik Hammarén, framgår att förslaget till 
kyrkans färgsättning var följande, i enlighet med ”Hesselgrens färgatlas”. Väggar och orgelläktare – vita, predikstol, dopfunt och knäfall (altar-
ring) – RB 6-2-2. RB 12-2-2. kyrkbänkar – RB 6-8-2, Rb 6-4-2, Fönster, dörrar och orgel: RB 18-4-2, RB 18-2-2, taket naturfärgad Furu. I övrigt 
föreslogs att befintlig inredning skulle återuppsättas (altartavla, ljuskronor, lampetter, ljusplåtar, samt duva).
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EXTERIÖR
Följande beskrivning omfattar främst kyrkobyggnaden. 

Grund och sockel
Av en ritning från den 10 juli 1928 framgår att marken var fast under halva långhusdelen, från väs-
ter räknat, och lösare under den andra halvan och vidare under koret. På den lösare delen göts en 
korsarmerad betongplatta.83 Under de delar av långhuset som inte rymde någon källare och där 
marken var fastare, uppfördes grunden av gråsten till frostfritt djup och fogades på utsidan med 
cementbruk. Murarna avjämnades även med cementbruk på ovansidan för att, som det står i hand-
lingarna; ”förhindra råttor att gå ifrån murarna upp i bjälklagen och väggar”. Därpå lades isolerfilt. 
På utsidan, under marknivån, beströks grunden med asfalt tillsatt med mastix.84 I murarna utfördes 
på varje långsida två ventilationsgluggar med galler.85 

Bottenplattan i källaren är gjuten av betong. I källaren är också vissa av väggarna bakmurade med 
betonghålsten.86 Under golvet i koret, är marken utfylld med fyllnadsmassor, bl a ingår sedan år 
1974 tegel från en riven skorsten.87 I grunden mellan tillbyggnaden och den ursprungliga byggnaden 
är hålrummet fyllt med leca.88

De nya trapporna till källaren från 1954 göts av betong.89 Under de tillbyggda delarna från år 1974 
finns en grund och sockel av armerad betong.90 Grundens sockel runt kyrkan är sedan uppförandet 
klädd med fjäråssten som skjuter ut ca 25 cm utanför vägglivet.91

83. GKF FI cb:5, Kopia av grundkonstruktionen daterade 1925 (godkänd av 10 juli 1928)] och murarna uppfördes av gråsten och betong samt 
GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning s 2.
84. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning s 2-3, ”Konstgjord asfalt” användes på gråstensmurarna och på grunden av gråsten och betong användes 
”konstgjord asfalt” mellan stenen och betongen.
85. GKF, FI cb:1, Ritningar och Arbetsbeskrivning, s 2.
86. GKF FI cb:5, Ritning K29-06, 730706
87. GKF, FI cb:5. Ritning A99:20 1973, K29-06 730706
88. GKF, FI cb:5. Ritning A 99:20 1973 samt K29
89. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning 1954, s 5
90. Platsgjuten betong av standardcement klass II std. Bottenplattans betong samt väggar i tillbyggnaden utgjordes av Btg K 350, vattentät. Lufthalt 
3,5%. Övrig betong Btg K 250 GKF FI cb:5 K15-0.  Av en om- och tillbyggnadsritning samt beskrivning framgår att det ligger ett 4” dräneringsrör 
av tegel med styrring utefter grunden på den tillbyggda delen. Källa: GKG FI cb:5 K15-0.
91. Den blev enligt handlingarna utförd med en sluttande täckplatta, 45 cm bred, över. [GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning 1954 s 4]
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Stomme
Kyrkan är i sina äldsta delar uppförd med en stomme av trä från 1928. Här är troligen ytterväggarna 
utförda av 3” stående spåntad plank på syllar av 6”x 6” remstycken, drevat med jutedrev och för-
sett med förhydningspapp. På insidan av planken monterades troligtvis en förhydningspapp och 1” 
slätspåntspanel.921 I hörnen förankrades stommen i grunden med plattjärn.93 

Innerväggarna uppfördes troligtvis av 3” spåntade plank med förhydningspapp och 1” slätspontspanel 
på båda sidor.94

Den tillbyggda delen från 1974 har en regelstomme vars fasad ursprungligen utgjordes av putsat 
halvstens murtegel.95 Vid tillkomsten av den nya föramlingsdelen, kläddes även fasaderna på till-
byggnaden från 1974 med fibercementplattor, för att integreras med den övriga tillbyggnaden.

I de om- och tillbyggda delarna från 1974 är väggarna i källaren av betong. (Se vidare gällande Grund 
sid XX)

Fasad
Fasaden på kyrkans äldsta delar är klädd med ljusgrå Glavaskiffer och med svart Grythytteskiffer 
runt huvudportalen.96 Den tillbyggda delen från 1974 har, under de nuvarande ljusgrå fibercement-
skivorna från år 2004, en fasad av putsat halvstenstegel.97 Teglet är murat i murningsklass 1B och i 
kalkcementbruk 1:1:8 (KC 11/4).98 Fönstersmygarna, under de befintliga omfattningarna, är enligt 
arbetsbeskrivningen från 1927, troligtvis putsade.99 

För vidare beskrivning av fönstrens och dörrarnas utformning exteriört – se under INTERIÖR avseende 
Fönster, sidan xx och Dörrar, sidan XX.

92. ATA. Uppgifterna hämtade från en arbetsbeskrivning daterad den 15 maj 1927. 
93. De trä som kom i kontakt med grunden isolerades med tjära, asfaltpapp eller näver. Källa: GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning, s 3.
94. ATA Uppgifterna hämtade från en arbetsbeskrivning daterad den 15 maj 1927.
95. Teglet är murat i murningsklass 1B och i kalkcementbruk 1:1:8 (KC 11/4) GKF FI cb:5, Ritning K15-01 Källa: GKF FI cb:6. Orienterande 
beskrivning EL entreprenad A/2.
96. ATA. Uppgifterna hämtade från en arbetsbeskrivning daterad den 15 maj 1927
97. Där bakom finns en 30 mm luftspalt, 13 mm asfaboard, 125 mm reglar med rockwool isolering och en plastfolie samt innerväggs beklädnad i 
form av spånskivor och gips. Källa: GKF FI cb:5.
98. GKF FI cb:5, Ritning K15-01

99. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning 1927 
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Yttertak
Kyrkan har ett valmat yttertak. Takstolarna i den ursprungliga delen är utformade som fackverk.100  
Beläggningen utgörs av svart Grythytteskiffer från år 1928.101 I nocken finns en takryttare med spira 
och tupp. Spiran är förankrad i hanbjälken. Taknockarna utfördes 1928 av 10 skålpunds galvaniserad 
plåt som gråmålades i lika färg som skiffret.102 

I västra takfallet finns en utskjutande frontespis av svartmålad plåt med flackt sadeltak. Frontespisen 
var tänkt för placering av kyrkklocka. Under utrymmet för klockan finns ytterligare ett utskjutande 
parti av plåt,  med sadeltak, vars frontgavel pryds av en rundel. I gavelspetsarna sitter utsmyckningar 
i form av tunna kors på plåtkulor.

Vid ombyggnationen 1973-74 förstärktes takstolarna över koret. Av en ritning framgår att taket skulle 
isoleras med 50 MU isol R.W 517+100 samt att en 0,15 mm plastfolie skulle läggas in som fuktspärr 
mot panelen.103

Taket över tillbyggnaden från 1974 har takstolar av limträ.104 Vid ombyggnationen år 2004 byggdes 
yttertaket om för att integreras med tillbyggnadens. Taket över den tillbyggda församlingsdelen och 
expeditionen utgörs av ett pulpettak täckt med bandplåt av zink.

Vattenavrinning
Kyrkans vattenavrinningssystem, iform av rännor och stuprör, är av koppar och markanslutet.

Övrigt
Den ursprungliga trappen mot väster revs vid tillbyggnationen 1974. Den nu befintliga trappen och 
rampen är uppförd av material från den gamla.105  Fronten av rampen är klädd med Grythytteskif-
fer.

100. GKF FI cb:5, Kopia av konstruktionsritning av Erik Larsson, från januari 1926.
101. Taket från 1928 spikades av 1” spåntad panel täckt med asfaltpapp. På detta ½ ”x2” och 1 ¼ x 1 ½ ” läkt som belades med mörk Grythytteskif-
fer. ATA. Brun mapp. Arbetsbeskrivningen 15 maj 1927 s 3.
102. Uppgifterna hämtade från en arbetsbeskrivning daterad den 15 maj 1927.
103. GKF FI cb:5, Ritning K29-06, 730706
104. Täcktes 1974 av ett flackt tak belagt med plåt. Källa: GKF FI cb:5
105. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Genrealentreprenör A/5
106. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör N/1 Teglet återanvändes som fyllnadsmassa under koret
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En befintlig skorsten med huv, över koret, togs bort 1974.106 

INTERIÖR 

Golv
Golvet i vapenhuset/vindfånget (rum 124) och sakristian (rum 123) från år 2004, är belagda med 
linoleum på betong med en täckmålad sockel av trä. I toalettutrymmet (rum 125) och städskrubben 
(rum 124b) är golven belagda med plastmattor från 2004.107 

Golvet i kyrkorummet (rum 122) är belagt med ett klarlackat furugolv från 1928 i långhuset och ett 
grått, slipat, betongstensgolv (rektangulära plattor) från 1974 i koret.108 I golvet, bakom altaret, 
ligger en gravhäll av kalksten från 1600-talet med otydlig dekor.109 Hällen tillkom vid ombyggnationen 
1974 och är lagd i cementbruk. En slät, låg, sockellist, täckmålad i grå kulör, löper längst rummet.  

Golvet i den tillbyggda delen från 1974 (nuvarande rum 117 och 120), belades vid uppförandet till 
sakristia med en textilmatta klistrad på stålslipad betong.110 Sedan ombyggnationen år 2004 ligger 
i dessa arbetsrum linoleummattor.

Golven i källarens inredda delar är av armerad betong. I lågdelarna under koret är golvet täckmålat 
i grön kulör och i förrådsutrymmet under tillbyggnaden från år 1974 är betonggolvet belagt med 
golvmatta. I tillbyggnadens entréplan (rum 115-116) är bjälklaget gjutet av betong och här och 
i tillbyggnadens trapplöp ligger klinkerplattor av fabrikat Höganäs 2860 våtpressade, oglacerade 
format 195x195x15, i brunröd kulör och med Höganäs 2812, våtpressad 95x195x12 som sockel, från 

107. 1954 när huvudentrén minskades revs dess omslutande väggar och de nya uppfördes lika de befintliga. Inbyggnaden av utrymmet under läkta-
ren försågs med en garderob vars väggar och tak kläddes med halvhård carlit, dörr i karm, samt med hatthylla och klädkrokar. Källa: GKF FI cb:1, 
Arbetsbeskrivning 1954 s 3-4. 1974 fick vapenhuset i väster en ny golvbeläggning av betong (befintlig textilmatta revs bort) samt en ny reglad vägg 
beklädd med gipsskivor. Samtliga dörrpartier byttes. [GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör Rumsbeskrivning s 7] 
108. ATA Blå mapp, Ritning G 158/5. Golvet från 1928 utgjordes enligt arbetsbeskrivningen från den 15 maj 1927 av 1 ¼” furuplan som hyvlades 
och avputsades. Uppgifterna hämtade från en arbetsbeskrivning daterad den 15 maj 1927, GKF FI cb:5, arkiv Ritning K29-06 730706. Vid ombygg-
nationen 1974 planerades först ett kalkstensgolv till koret. Men till utförandet kom istället slipade betongplattor att användas.
109. Enligt ritning från 1974 skulle 3 st hällar läggas in. När och varför det beslutades att endast en skulle läggas in är okänt.
110. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör PM nr 1.
111. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör Q/2 från tillbyggnaden 1974
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tillbyggnadsåret.111 

Väggar
I kyrkorummet (rum 122) är väggarna sedan 1973-74 klädda med gipsskivor och en glasfiberväv, med 
svagt rutad struktur, täckmålad i bruten vit kulör som drar mot rosa. Den ursprungliga panelen finns 
sannolikt bevarad bakom.112 I koret är, sedan ombyggnationen 1973, väggarna klädda med 13 mm 
gips på reglar.113 Den ursprungliga, sedan 1974 rivna, korväggen i öster, täcktes av en monumental-
målning, utförd av konstnären Fritjof Swensson.

Vid ombyggnadsarbetet 2004 revs väggarna till läktarunderbyggnaderna i det nordvästra hörnet och 
nya väggar uppfördes med regelstommar klädda med gips. Genom att flytta den befintliga toaletten, 
skapades ett utrymme för en sakristia i nordvästra hörnet. I samband med dessa åtgärder målades 
de nya väggarna till läktarunderbyggnaden, samt till en igensatt öppning i koret till sakristians före-
gående läge, för övrigt gjordes inga andra insatser i kyrkorummet.

Innerväggarna i den tillbyggda delen från 1974 utgörs i källarplan av betong och i entréplan av gips 
respektive spånskivor.114 Mot den ursprungliga kyrkokroppen är tillbyggnadens väggar klädda med 
spånskivor på regelstomme med isolering bakom.115 I samband med tillbyggnaden år 2004 inreddes 
två nya rum och en toalett i denna dels övre plan, varvid fönster byttes och samtliga ytskikt sågs 
över. 

112. Bakomliggande panel ströks ursprungligen, 1928, med oljetempera. (Övrigt trä i form av fönster, fotlister, foder, omfattningar m.m. grunda-
des med oljefärg, schellackerades, spacklades och ströks två gånger med oljefärg. Uppgifterna är hämtade från en arbetsbeskrivning daterad den 
15 maj 1927. Kyrksalens/kyrkorummet väggar var redan delvis beklädda med gipsskivor år 1974 men vid ombyggnationen 1974 kompletterades 
väggarna med fler. Samma år sänktes även taket något och försågs med ny panel.Källa: GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentrepre-
nör, Rumsbeskrivning s 7. 
113. GKF FI cb:6, Entreprenadkontrakt EL, A/3
114. 12 mm tjocka spånskivor på regelstomme. Källa: GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör 0/3.
115. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör A/5
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Innertak
Kyrkorummets tredingstak är beklätt med en glesspontspanel från 1974.116 Takets sidopartier följer 
yttertakets form och sluttar inåt medan mittpartiet är plant. Vi takets möte med vägg, finns en kraftig 
takfotslåda. Den ursprungliga takpanelen i kyrkorummet utgjordes av 1” ohyvlad slätspåntspanel och 
”starkt springande taklist”, medan vapenhuset hade en hyvlad slätspåntspanel. I koret satt en panel 
i kassettutförande med kryssfanér av furu på det spontade taket.117 När det nuvarande innertaket 
tillkom, vid ombyggnationen 1974, förstärktes också takstolskonstruktionen över koret.118 Takkon-
struktionen sänktes vid takfoten och hela innertaket kläddes enligt entreprenadkontraktet med den 
befintliga furupanelen.119 I läktarunderbyggnadens sakristia, toalett och städ samt vindfång, sitter 
täckmålade gipsskivor från år 2004 monterade i taken.120 

Fönster

Interiört
I kyrksalen finns åtta stycken, utåtgående, kopplade, 6-luftsfönster med blyinfattade sk antikglas i 
pastellkulörer, i innerbågarna.121 Karmarna har en rik, rak, profilering. Fodret i koret är plant och 
smalt med raka över- och understycken. I långhuset är understyckena breda, utskjutande och figur-
sågade och på dessa sitter smala, raka, hyllor monterade. 

På orgelläktarens västra vägg sitter ett åttsidigt fönster vars nio kopplade bågar med blyinfattat sk 
antikglas i pastellkulörer har en öppningsbar båge i mitten. Fönstret omfattas av ett slätt foder med 
fasad innerkant. Liktsom övriga fönster är även detta täckmålat i grå kulör. 

Kyrksalens ytterligare två fönster utgörs av ljudisolerade rutor, som sitter under läktaren till sakris-
tian. Dessa tillkom vid ombyggnationen år 2004 och är stående rektangulära, med bågar täckmålade 
i grå kulör.

116. Relativt kvistfri, uppges i flera handlingar vara av furu, men ser med anledning av de små, mörka kvistarna, mer ut att vara av finsågad gran. 
117. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning s 5.
118. GFK FI cb:5, Bordefors & Mattson, Ritning K 29-07 73-0706
119. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör A/5
120. GKF. Rumsbeskrivning, för ombyggnation 2004 rum 123, s 9
121. Av dessa fönster sitter 3 st i långhuset mot norr, 3 st i långhuset mot söder och 2 st i koret mot söder. Enligt arbetsbeskrivningen från 1927 
var de fyra av kyrkans fönster som var placerade i koret, försedda med blyspröjs. Fönstren var ”dubbla kopplade och utåtgående” och försedda 
med ”Prima B-glas”. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning från 1927, s 4. Ett takfönster över koret togs bort 1974. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt 
för Generalentreprenör N/1.
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Exteriört
Kyrkans fönsteromfattningar är utvändigt inklädda med målad plåt (troligen av zink). Överstyckena 
är vitmålade. De är av trä, skjuter ut från fasaden, är formade som trekantsgavlar och är täckta med 
skiffer samt har en rundel i respektive tympanonfält. Utvändiga bågar är av trä.

Dörrar
De ursprungliga dörrarna var fyllnadsdörrar med 1 3/2” ramverk och 1” fyllning.122 I dag är samtliga 
dörrar i kyrkan släta och täckmålade i ljusgrå kulör med karm och foder i något mörkare grå kulör. 
Om någon av dörrarna utgör en inklädd originaldörr, har inte undersökts. I anslutning till kyrkorum-
met finns:

1 st Huvudentré med en beklädnads parytterdörr med slät insida ( utgör entrédörr i vapenhuset). 
Exteriört är dörren täckmålad i vit kulör och har  ett slätt ramverk med panel på förvandring i fyll-
ningarna. Omfattningen utgörs av utskjutande sidopilastrar klädda med svart skiffer. På dessa vilar 
överstycket som skjuter ut från fasad med volutformade, plåtinklädda, dekorationer på sidorna samt 
ett slätt mittstycke av vitmålat trä, som omlsuter läktarfönstrets nedre parti. I dörröverstyckets 
underkant finns en tandsnittsfris.

1 st slät pardörr täckmålad i grå kulör med mörkare grått, slätt foder, finns mellan vapenhus och 
kyrkorum.

1 st slät enkeldörr, ljudisolerad, finns till hwc, vid vapenhus (ny från år 2004)

1 st slät enkeldörr till städ. 

1 st slät enkeldörr finns mellan sakristia och kyrkorum. (ny från år 2004. Rum 123)

1 st slät enkeldörr finns i långhusväggen, vid koret, mot norr till passage/trapphus mellan kyrkorum 
och församlingsdel. 

Av arkivhandlingarna framgår att det över de nya dörröppningar, som upptogs i källaren i samband 
med om- och tillbyggnaden 1974, inmurades I-balkar.123 

 

122. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning.
123. GKF FI cb:5, Ritning K 29-05
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Övrigt
Trappan till läktaren i sydvästra hörnet tillkom 1974. Stegplanen är klädda med matta. Lejdaren är 
täckmålad i grå kulör.

FAST INREDNING

Altare
Ett fristående bordsaltare från 1974 står placerat på en förhöjning i korets mitt. Det är sammansatt 
av tre skivor, varav två stående och en liggande, av rödbrun, räfflad, Kinnekullesandsten och har en 
dekor i form av fem konsekrationskors på altarskivans ovansida.124 Korets golvförhöjning för altaret 
är klätt med samma material som övrigt korgolv och har två infällda och textilklädda knäfall framför 
altaret. 

Predikstol
Predikstolen i trä är från 1954 och målad i ljusrosa kulör. Korgen är fyrsidig med raka, stora, spegel-
fyllningar. Korgen inrymmer hyllor och ett pulpetbord med belysning.125 

1954 och 1974 års predikstolar har föregåtts av en form av kateder, från 1928-29, som ursprungligen 
stod i koret och som pryddes av en målning av C.O. Swensson föreställande det himmelska Jerusa-
lem.126

Inför ombyggnationen år 1974 fanns planer på att även installera en predikstol av Kinnekullesten, 
men den kom aldrig till utförande.127 

Bänkinredning
Den befintliga öppna bänkinredningen är från år 1928 och utfördes enligt ritning och beskrivning av 
furu med fyllning av kryssfaner. Den utgörs idag av 14 bänkar fördelade på två kvarter med en bredare 
mittgång och smalare sidogångar. Bänkarna är 3,75 meter långa och har svagt sluttande ryggstycken, 

124. Det finns två uppgifter gällande altarets material antingen ”Kinnekullemarmor” eller ”Kinnekullesandsten”. Vilket som är korrekt undersök-
tes inte noggrannare vid dokumentationen. 
125. Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Nylöse kyrka, utförd 1987-04-07”, Göte-
borgs kyrkliga samfällighet.
126. S 630, Malmeström Elis m.fl., redaktör, ”Vår Svenska Kyrka”; Kulturhistoriska förlaget, Göteborg. Tryckt i Malmö 1950). [Som predikstol 
tjänstgör en kateder i koret. Detta pryds av en målning av C.O. Svensson föreställande det himmelska Jerusalem””
127. Uppgift enligt ritningsförslag från 1974.
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släta sidostycken med en slät, utanpåliggande, spegelfyllning samt trappstegsformad fot vid golvet. 
I överkant finns en rakt profilerad list av trä och den konsolvilande, sluttande, psalmbokshyllan har 
rundade hörn. Ryggstycket, likt som sittytan, är på varje bänk försedda med tre stoppade och tyg-
klädda sektioner. 

Vid ombyggnationen 1974 byggdes tre av bänkar under läktaren om till två stycken av lika längd 
och placerades närmast pelarna under läktaren.128  Vidare avlägsnades fem bänkrader 1974.129  
Bänkarna kläddes med tyget ”Linrepa” i rosa kulör. Vid åtgärderna år 2004 avsågs två bänkar längst 
bak avlägsnas, varmed enligt uppgift 16 bänkar jämt fördelade i två kvarter skulle kvarstå. När det 
beslutades att ytterligare två bänkar skulle avlägsnas är oklart, men år 2005 kvarstod 14 bänkar 
fördelade på två kvarter.

Läktare
Den ursprungliga läktarbarriären kläddes med 6m/m kryssfanér med en enkel raminfattning kring en 
målning över mittgången. Pelarstöden var smäckra med enkla listkapitäl, och i läktartrappan satt 
ett ”enkelt” räcke.130 Dagens utseende tillkom år 1974, då balken under läktaren kläddes med K-
plywood, de bärande pelarna påsalades till 500 mm bredd med spånskivor och läktarbarriären kläddes 
med en ny träfiberskiva mot kyrksalen.131 

1954 byggdes läktarens gradiner för att skapa bättre sikt från bänkarna.132 Idag finns två gradiner 
på södra och tre på norra sidan.

128. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör A/5.
129. GKF FI cb:1, Kostnadsberäkning.
130. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning s 5.
131. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör A/5 samt Rumsbeskrivning s 6.
132. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning 1954 s 4
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Orgelläktaren, efter ombyggantionen 1974. [Bilden skall ”Tippas ngt”] 
Foto ur LA Församlingarnas arkiv, Nylöse Församling. Fotograf okänd.
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Orglar
Orgeln på orgelläktaren är från 1963 och tillverkad av A Magnussons orgelbyggeri.  Orgelverket har 
13 stämmor fördelade på två manualer och pedal.133 

Orgelhuset är utfört i ljust trä med tredelad huvudfasad och ryggpositiv. Huvudverket har synliga, 
ljudande, klarlackade, furupipor i fasaden. Bakom frontpiporna är piporna, och orgelhusets insidor, 
täckmålade i klarröd kulör. Fasaden för övrigt är av trä med ljusgrå fyllningar och mörkare ramverk 
i gråblå kulör. Spelbordet, som är placerat på huvudfasadens mitt, är av lackad ek. Ryggpositivet, 
målat i bruten vit och grå kulör är, med sina ljudande metallpipor, centralt placerat på läktarbar-
riären. Piphuset är tredelat med ett bredare, lägre, mittparti och högre, flankerande piphus som 
avsmalnar snett uppåt.

Orgelverket är sedan uppförandet uppbyggt enligt följande:

Manual I, huvudverk (ryggpositiv)

1. Rörflöjt 8 fot
2. Principal 4 fot
3. Waldflöjt 2 fot
4. Piccolo 1 fot

Manual II, bröstverk (svällverk)

6. Gedackt 8 fot
7. rörflöjt 4 fot
8. Principal 2 fot
9. Kvinta 1 1/3 fot
10. Regal 8 fot

Pedal

11. Subbas  16 fot
12. Gedackt 8 fot
13. Rörpommer 4 fot
Koppel

3 normalkoppel: II/I, I/P och II/P. Svällare för bröstverket.

Övriga orglar
1954 installerades en elektriskt driven pedalorgel som avlägsnades 1963.134 En tramporgel står 
under läktaren.

133. ATA. Brun mapp. Kopia av uppgifter om verket.
134. Pedalorgelns skänktes av kyrkoadjunkt Ebbe Hagard och stod placerad på läktaren. Den avlägsnades 1963 när den befintliga orgeln instal-
lerades.
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LÖSA INVENTARIER

Altartavlor
Altartavlan från år 1627, med nattvardens instiftande som centralt motiv, monterades efter konserve-
ring i kyrkan år 1954. Tavlan har hört till Nylöse kyrkas föregångare och var fram till dess deponerad 
på Göteborgs kulturhistoriska museum.135 Den sitter idag upphängd på den östra korväggen och är 
tillverkad av snidat och målat trä; i grönt, svart och grönt med detaljer i rött, guld, gult och grått. 
Postamentet har ett textfält och två utkragade sidopartier som bär upp två runda pilastrar. Mitt-
styckets pilastrar flankerar mittavlan, vars målning avbildar ”Nattvardsscenen”. Mittstycket kröns 
av en arkitrav med textfält och flankerande voluter ovanför pilastrarna. Ovanför arkitraven finns ett 
tympanonfält med en sol som inrymmer tecknen för Jahve. Tympanonfältet kröns av en vågig fris och 
flankeras av fialer med budtavlor respektive ett kors och en fackla; korslagda. Nedanför dessa dekorer 
anges ”bibelställen”.136 På väggen på ömse sidor om altaruppsatsen sitter två små konsolhyllor av 
trä, täckmålade i brunt och grönt upphängda.

Kyrkorummets första altartavla från år 1928, var målad av Fritiof Swensson. Den utgörs av en 4,4 
meter bred oljemålning i vita, gula och blå nyanser. Motivet symboliserar Kristi uppståndelse.137 
Tavlan förvaras idag ????.

Altarring
Den raka altarringen från år 1974, som står nedanför altarets podium, är tresidig och tvådelad, med 
flyttbara sektioner av trä och med textilklädda knäfall. Höjden är 0,8 m. Räckeshållare och lejdare 
är av trä och knäfallet är sedan 1974 stoppat och klätt med tyget Linrepa i rosa Kulör.138

Dopfunt
Dopfunten i trä från år 1954(?), är sedan 1974 täckmålad i ljusrosa kulör. Den är fyrsidig med spegel-
fyllningar. Två av sidorna är genombrutna så att det bildas hyllplan och ovansidan är plan.

Kredensbord
Ett kredensbord från år 1954,  av trä och täckmålat i ljusrosa kulör samt med knäfall sedan 1974 
klätt med tyget Linrepa i rosa kulör, står placerat mot norra väggen i koret.139

135. ”Klockklang i Nylöse”, Aftonposten, Göteborg 1954-06-13.
136. Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Nylöse kyrka, utförd 1987-04-07”, Göte-
borgs kyrkliga samfällighet.
137. Ibid. 
138-39. Ibid. Samt arbetsbeskrivning från 1974.
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Övrigt
Från den gamla Hospitalkyrkan finns fyra snidade tavlor med dekor från 1700-talet, vilka sitter i 
omålade ramar från 1974. Skulpturerna är lite olika utförda och föreställer tre apostlar och Jesus.140 
År 2005 var tavlorna placerade på korets norra vägg. 

Plastbygda notskåp från 1974 finns i orgelläktarens nordvästra hörn.141

Från år 1963 stod ett golvur placerat i kyrkorummet. År 2004 placerades det i församlingssa-
len.142 

En oljemålning av Anders Darwall, från 1982-83 i förgylld ram, föreställande ”Jesus uppenbarar sig 
vid Tiberias sjö”, hänger i trapphallen mellan kyrkan och församlingssalen.

För kyrkans kyrkklockor, se vidare under Kyrkotomt och Klockstapel.

140. Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Nylöse kyrka, utförd 1987-04-07”, Göte-
borgs kyrkliga samfällighet. [Folkesson uppgav inte från var dessa härrör, var det från predikstolen i Hospitalkyrkan?
141. Väggskåp för prästkappor från 1974/Fristående skåp för mässhakar från 1974,(Omnämns av Folkesson och Morát i dokumentationen, dessa 
flyttades troligen vid ombyggnationen år 2004 till källaren.
142. Golvuret, med fodral i Mora-stil, har rundade former bestående av fot, nederdel, mittdel med dörr samt rund överdel med urtavla, från 1963. 
Det är tillverkat av Westerstrand i Töreboda och skänkt till kyrkan av Nylöse kyrkliga arbetskrets. Källa: Folkesson Gunilla och Moràt Christer, 
”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Nylöse kyrka, utförd 1987-04-07”, Göteborgs kyrkliga samfällighet.
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TEKNISKA INSTALLATIONER

El m.m.
Vid ombyggnationen 1974 byttes all befintlig el i form av elcentraler, rör- och ledningar som inte 
passade in i de nya installationerna. Det drogs bl a ny el till fläkt- och apparatrum med tillhörande 
automatikutrustning.143

I dagens kyrkorum finns ett antal ljuskronor och lampetter från 1954. Varav det över kyrkobänkarna 
hänger fyra stycken åttarmade ljuskronor för elektriskt ljus och på långhusväggarna sitter sex 
stycken stora ljusplåtar av mässing för tre elektriska ljus (3 st mot N och 3 st mot S). Det finns även 
två äldre lampetter/ljusplåtar från år 1736 i sakristian.144 I taket mellan långhus och kor sitter en 
belysningsramp med riktbara ljuskällor och bakom en ramp på orgelläktaren sitter lysrörsarmaturer. 
Vidare finns ett antal inbyggda spotlights i kortaket.145 

Beträffande kyrkorummets belysning flyttades år 1974 fyra lampetter från läktaren för att monteras 
på korets sidoväggar. Vid tillfället polerades samtliga lampetter och klarplastlackades.146 

En signalanordning mellan kyrkvaktmästare och organist finns med tryckknappstablå i vapenhuset 
och signallampor på läktaren. 

1974 byttes hörslingan/Teletransetts slingan och en mikrofonomkopplare monterades vid predikstolen. 
Det monterades även parkbelysningsarmatur med Makrolonkupa (diameter 400 mm) och varmgalva-
niserad stolpe (höjd 3,1m AEG nr E 62 314 10) på kyrkotomten.147 För detaljerade upplysningar om 
åtgärder för in- och utvändig el 1974, t ex  apparatskåp m m, se vidare GKF arkiv FI cb:6, Entrepre-
nadkontrakt för EL med tillhörande E-ritningar daterade 1973-07-06. 

För detaljerade upplysningar om åtgärder beträffande el mm från 2004, se vidare GKF arkiv, Nylöse 
kyrka FI cb:6. 

143. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för EL A/4 samt 63/2 och E-ritningar daterade 1973-07-06 
144. Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Nylöse kyrka” uppger att det vid deras doku-
mentationstillfälle fanns 1 st ljusplåt från 1736 som hängde i den dåvarande sakristian. 
145. Exakt från när dessa härrör har inte fastställts.
146. 1974 tillhandahöll för övrigt beställaren vägglampetter av fabrikat B.Herbst typ H604 som monterades (varav 6 st till väntrum, 2 st till sakri-
stia, 1 st till trappa A och 6 st till körövningsrummet).
147. GKF El-ritning 1974 1036-1. Parkbelysningens ljusrelä placerades på fasad och kontaktor med förbikopplingsströmställare i apparatskåpet. 
Den ursprungliga elkabeln i mark från klocktornet skarvades i källarplan till ny elcentral 1974. Start och stopp skedde från predikstol, vapenhus 
och sakristia. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för EL, Funktionsbeskrivning s 17, samt E-ritningar daterade 1973-07-06.
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148. GKF FI cb:6, Entreprenadkontrakt EL, 63/2. Slutbesiktningsprotokoll daterad 2004-04-149.
149. GKF FI cb:1, Arbetsbeskrivning s 5
150. GKF FI cb: Luftburen värme. Fabrikat NT6 och termopanel,  AGA
151. GKF FI Cb: Fabrikat Tour Agentures. 
152. Kyrksalens system TA-1 samt FF 1 avsåg värma kyrkan, befukta luften samt tillföra filtrerad luft. Tillbyggnadens aggregat TA-2 tillförde 
förvärmd friskluft vid behov. GKF, FI cb:6, Entreprenadkontrakt för EL A/4. Ventilationssystem i form av ett frånluftssystem med en fläkt för 
tillbyggnadsdelen och en mindre fläkt för handikapptoaletten och städet i kyrkan.
153. GKF FI cb:6, Entreprenadkontrakt för EL 1974 V/12. Trinetten avlägsnades 2004.  
154. GKF FI cb:6, Entreprenadkontrakt VVS med Collianders Rör AB
155. GKFHandlingar avsennde om- och tillbyggnad avseende Nylöse kyrkas församlingshem. 2004.

Åskskydd
Kyrkans ursprungliga åskledaranläggning kompletterades och jordplåten flyttades i samband med 
tillbyggnaden 1974. Åskledarlinorna var av koppar. Eftersom koppar inte är förenligt med ett un-
derlag av zinkplåt, byttes linorna  på den ombyggda tillbyggnadsdelen ut mot linor av aluminium år 
2004.148

Värme, vatten och avlopp
Det ursprungliga värmesystemet utgjordes av en kolpanna, med en kolbinge uppförd av 1½ ” trä på 
reglar i den ursprungliga värmekammaren.149 Av en VVS-beskrivning upprättad av Möllenborgs ingen-
jörsbyrå AB från ombyggnationen 1974, framgår att kyrkan därefter fick ett värmesystem i form av 
ett öppet pumpvattensystem och att värmen erhölls från en befintlig värmecentral, via en kulvert i 
gatan, från intilliggande ”pensionärshem”. Kyrksalen värmdes med konvektorer150 och tillbyggnaden 
med radiatorer. En reglerutrustning för styrning av temperaturen i kyrksalen installerades 1974.151 
Vid ombyggnationen 1974 försågs även kyrkan med två typer av ventilationssystem. Ett för tillbygg-
naden och ett för kyrkan.152 

1974 byttes alla befintliga vatten- och avloppsanläggningar samt rör. Avloppsnätet utfromades som 
ett duplikatsystem med samankopplade ledningar vid tomtgräns. Förbrukningsvattnet leddes via 
kallvattenservis och vattenmätare till respektive tappställe och varmvatten genererades i en varm-
vattenberedare placerad i kyrkans källare. I källarplan placerade ett Trinette Kombiskåp 1974.153 
Vidare monterades toalettstolar och handfat av fabrikatet IDO.154 

Idag är kyrkan ansluten till stadens fjärrvärmenät och vid ombyggnationen 2004 försågs hela anlägg-
ningen med ett nytt system för ventilation.155 
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KYRKOTOMT

Klockstapel
1954 restes och invigdes klockstapeln vid Nylöse kyrka, i samband med ombyggnaden av kapellet.156 
Stapeln vilar på grundplintar av betong. Klockan avsågs väga 607 kg ochgjutas vid K.G. Bergholtz & 
C0, klockgjuteri i Sigtuna.157 Klockan som kom att beställas är enligt uppgift från Ingvar Rohr, som 
inventerade klockan 1995, tyngre. (Se uppgift nedan) I samband med reparationsarbeten 2004 försågs 
klockstapeln med en trappa av galvaniserad stål. Klockstolen är av trä och täckmålad i brun kulör. 
Klockhuset har ett valmat tak, täckt av svart skiffer. I nocken sitter en  kula med vindflöjel av koppar. 
I ”gavlarna” finns jalusiförsedda ljudöppningar, med tresidiga avslut uppåt, täckmålade i vit kulör. 

Vid foten av klockstapeln placerades 1965 ett antal stenblock, vilka härrör från ”bykyrkans” grund 
i Nylöse. Dessa flyttades i samband med om- och tillbyggnaden av församlingsdel och expeditioner 
år 2004, till en rabbat på innergården. Förutom en grundritning till den gamla kyrkan har stenarna 
följande inskription: ”Grundstenar från Nylöse Stadskyrka fordom belägen invid Gamlestadsbro och 
slutgiltigt borttagen 1965”.158 

1993 målades klockstapeln och 2001 försågs klockringningen med ny motor.159

Kyrkklockan

I enlighet med en besiktning av klockan, utförd av Firman Ingvar Rohr, mäter klockan 99,2 cm i dia-
meter, är 100 cm hög och väger 938 kg.

Inskription:

”GJUTEN FÖR GAMLESTADENS KAPELL 1954.

KLOCKANS HELGA MANINGSLJUD
KALLAR SYNDAREN TILL GUD

TÄNK PÅ VILODAGEN
SÅ ATT DU HELGAR DEN

GJUTEN AV BERGHOLTZ I SIGTUNA”

156. GKF FI cb:5, ritning från 1953. Av en ritning från 1953 framgår ett tidigare förslag till utformning av klockstapel, där klockan hänger syn-
ligt. 
157. ATA Brun mapp. Kopia av utlåtande från stadsbyggnadskontoret 1973-01-09. ”Klockklang i Nylöse”, Aftonposten, Göteborg 13/6 1954, 
samt Lundberg, Bertil ”Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982”. Utdragskopia, förvaras hos GKF.
158. Uppgift gällande stenarnas förflyttning - Klockare Charlotte Winberg. Uppgift gällande stenarnas inskription - s 100-101, Lundberg, Bertil 
”Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982”. Utdragskopia, förvaras hos GKF.
159. Uppgift enligt  ”Olle Johnssons minnesateckningar”, registrerad av mue i Fastighetsenhetens fastighetsdatabas. Eb tillkom även den galvani-
serade trappan vid bytet av motor.
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FAKTA

Beteckningar
Nuvarande fastighetsbeteckning: Gamlestaden 19:1, Nylöse kyrka

Äldre fastighetsbeteckning: Gamlestaden 19:e kvarteret Harren, tomt Nr 1.160 

Fastighetförvaltningens  beteckning:  Kyrka och församlingshem - Nr 3801
   Klockstapel - Nr 3801:b

Adress 
Måns Bryntessons Gata, Göteborg

Församling
Nylöse församling

Nylöse kyrka utgör huvudkyrka med expedition inom Nylöse församling.

Bakgrund: Nylöse kyrka uppfördes som kapell inom Gamlestadens församling år 1928. Församlingens 
huvudkyrka utgjordes av S:t Pauli kyrka från 1882. År 1954 byggdes kapellet om till distriktskyrka 
inom Gamlestadens församling och namnet ändras vid invigningen till ”Nylöse kyrka”. 1969 delades 
Gamlestadens församling i ”S:t Pauli församling” och ”Nylöse församling”. 

Församlingens tidigare församlingshem är beläget i Gamlestaden vid Holländerplatsen på den f.d. 
”Tomten nr 20 i 7:e kvarteret Koljan”.

Skydd
I enlighet med Riksantikvarieämbetets beslut den 19 april 1990 skyddas kyrkan och den tillhörande 
kyrkotomten av bestämmelserna för Kyrkliga kulturminnen i 4 kap. 3§ KML (Kulturminneslagen). 

Kyrkans inventarier skyddas av bestämmelserna i 4 kap 6-10 § KML.

Anläggningen nämns under ”Övrigt – utanför programmet”, sidan 23, ”Göteborg, Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse, Ett program för bevarande, del II”, från år 2000.

160. ATA. Avskrift av protokoll från byggnadsnämndens möte den 28 juli 1953
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Ytor
 BRA/Kvm    

Kyrkdel inkl. tilbyggnad från 1974 292    

Tillbyggd församlingsdel från 2004  173,95    

Totalt Nylöse kyrka: 465,95160

 

160. Uppgift enligt Göteborgs kyrkoförvaltning, Fastighetsenheten. Kyrkorummets bredd: 11,5 m (Källa: Hilding Egestål)
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Källor och litteratur

Otryckta källor

Informanter
· Harald Pleijel, Fastighetschef, Svenska kyrkan i Göteborgs centrala fastighetsförvaltning. 

· Charlotte Winberg, Klockare, Nylöse församling, Svenska kyrkan i Göteborg

Arkiv
Antikvarisk Topografiska Arkivet, 
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Stockholm (ATA):
Handlingar gällande Nylöse kyrka, Vg, Göteborg:

· Brun mapp Kungliga Byggnadsstyrelsens arkivhandlingar (K-Byrån):

 Skrivelser, tillståndsansökningar m.m. gällande Nylöse kyrka. I rapporten hänvisas till:

- Kungl. Kungörelsen den 26 november 1920 (nr 744) Enligt §§ 28 och 33. Föreskrifter rörande det offentliga byggnadsvä-
sendet, (ändrade den 21 oktober 1921 nr 651).

- Kopia av Kyrkofullmäktige § 8 Protokoll från sammanträde den 4 juni 1925.
- Arbetsbeskrivning daterad den 15 maj 1927 
- GKP N:01 §4 och GKH 1954 N:o 3 § 2
- Avskrift av skrivelse från Ecklesiastikdepartementet. Daterat den 13 februari 1959.
- ”Kort beskrivning till förändringsarbeten i Gamlestadens Församlingshus”, R.O. 

Swensson och M.L. Mandelius.
- Kopia av avskrift av skrivelse från Ecklesiastikdepartementet, 13 februari 1959. 
- Brev från Kungliga Byggnadsstyrelsen daterat den 3 juli 1963 
- Kopia av utlåtande från stadsbyggnadskontoret 1973-01-09. 

- K-byrån Dnr K 603 
- Domkapitlets yttrande, förslag till ändringsarbeten i Nylöse kyrka, 1972-11-06 
- Kopia av utlåtande från stadsbyggnadskontoret 1973-01-09. 
- Kopia av ett kyrkorådsprotokoll daterat 1974-08-19 
- Domkapitlets yttrande 1974-09-19 
- K-Byrån Dnr 6063 K 520, Tillstyrkan av förslag till ändring, 1974-10-29 

- K-byrån Dnr K6952/74.
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· Blå mapp Kungliga Byggnadsstyrelsens arkivhandlingar (K-Byrån):

 Ritningar gällande Nylöse kyrka. I rapporten hänvisas till:
- Ritning G 158/13-14, upprättade av A. Magnussons orgelbyggeri, 12-03-63 .
- Ritning G 158/5-10, ”Ritning till ändringsarbeten i Gamlestadens församlingshus å tomt nr 1 I, 19 kv Harren i Göte-

borg”. Ritningarna är daterade mars 1954 och godkända av Byggnadsnämnden i Göteborg den 13 april 1954. 

· Vit mapp FI Topografiska dossierer. Vg Nylöse kyrka, Ur Göteborgs kyrkor M-N: 
 Handlingar från Raä bl.a.: 

- Brev från Bo Cederlöf Arkitektkontor daterat 1981-09-02, förslaget upprättat av Bengt Rendell, Yttrande från Domkapit-
let daterat 1981-06-12 och Riksantikvarieämbetets beslut daterat 1981-09-23.

- Avskrift av protokoll från byggnadsnämndens möte den 28 juli 1953

-  Raä, Beslut om skydd enligt KML1990-04-19. 

- Kopior av  ritningar över orgeln och dessa förändringar

· Vit mapp  Klipparkiv gällande kyrkor ”Göteborgs Tidningsklipp J-Ö”:
 Diverse tidningsklipp gällande Nylöse kyrka

Göteborgs Kyrkoförvaltnings arkiv (GKF):

Göteborgs kyrkonämnd: 
FII:9   Inventering/Inventarier, Nylöse kyrka
  Folkesson Gunilla, Moràt Christer: ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Nylöse kyrka ut-
förd    1987-04-07”, Göteborgs kykliga samfällighet.

FI cb:  Div handlingar rörande Nylöse kyrka

FI cb:1:  ”PM Angående förslag till om- och tillbyggnad av Nylöse kyrka. Bror H Kristoferson. 31/10 1971”, 

  Kopia av konstruktionsritning av Erik Larsson, från Januari 1926, Arbetsbeskrivning 1927, Ritning av   
  Bordefors & Mattson, Ritning från 1953, Arbetsbeskrivning 1954 (Ritningar och Arbetsbeskrivning), Framställ 
  ning om ny kyrka i Nylöse församling, Göteborg den 11 juni 1969 (Allan Billskog, Kyrkorådets ordförande),  
   Kostnadsberäkning, Ritning K 29-05, K29-06/ 730706, K29-06/730706, K 29-07 73-0706, K15-0, K 
15-01, Ritning    A99:20/1973 

FI cb:5: Kopia av grundkonstruktionen daterade 1925 (godkänd av 10 juli 1928)], A 99:10, Ritning 73-07-06. Ritning nr   
 K29-10.
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FI cb:6: 
 - Orienterande beskrivning EL entreprenad A/2 
 - Entreprenadkontrakt för Genrealentreprenör A/5
 - Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör N/1 
 - Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör PM nr 1.
 - Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör Q/2 från tillbyggnaden 1974
 - Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör
 - Entreprenadkontrakt EL, A/3
 - Entreprenadkontrakt för EL A/4 samt 63/2 och E-ritningar daterade 1973-07-06 
 - Entreprenadkontrakt för Generalentreprenör 0/3.
 - Slutbesiktningsprotokoll daterad 2004-04-149.
 - Entreprenadkontrakt för EL 1974 V/12
 - Entreprenadkontrakt VVS med Collianders Rör AB
 - Entreprenadkontrakt för El, A/4 

Svenska kyrkan i Göteborgs centrala Fastighetsförvaltning:

 Diverse skrivelser samlade i fastighetschef Harald Pleijels Projektpärm för ombyggnation av Nylöse kyrka   
 2004. I rapporten hänvisas till följande handlingar:
 - Protokoll Nylöse församling, Lokalutredning, Projektgruppmöte nr 1, 1991-05-17
 - Protokoll Nylöse Församling, Lokalutredning, Projektgruppsmöte 00-10-03.
 - Kopia av Nylöse kyrkoråds Sammanträdesprotokoll 1993-06-10
 - Dnr 95/KN 170, Fastighetsnämndens sammanträdesprotokoll 1997-03-17 § 20.
 - Förslag till beslut i Kyrkofullmäktige, Tjänsteutlåtande 1997-05-12.
 - Skissförslag daterat 00-09-29 
 - Programskiss/ritningar daterade 01-01-31 och rev 01-10-15. 
 - Göteborgs stad, Byggnadsnämnden, Ärendenummer 31357-03, Beslutsdatum gällande 
 - Bygglov, 2003-09-08.
 - Nylöse Församling, lokalutredning, Möte i Projektgruppen 99-06-14.
 - Dnr 02/KF95, Beslut om generalentreprenör Fn presidium 2003-07-29. 
 - Skrivelse från VA-verket 2004-03-01, Fastighetsreglering 031121, varmed tomtytan utökades med 697 kvm
 - Skrivelse från Carl Bro AB, gällande ”turer kring bygglovet” daterad 2003-03-27.
 - Bilaga till skrivelse ang Nylöse kyrkas inredning till Domkapitlet 1974-10-03, skriven av Alrik Hammarén
 - Handlingar avseende om- och tillbyggnad, Nylöse kyrkas församlingshem 2004
 - Rumsbeskrivning, för ombyggnation 2004.

 - Inventering och dokumentation av kyrkklockor, Ingvar Rhor, 1995-05-08

 Kyrkobyggnadsinventering, Nylöse kyrka, 2004-2005. Fastighetsenheten. Pärm med kopior av diverse handlingar bl a: 

  · Svenska kyrkan i Göteborg, Kyrkoförvaltningen. Fd Fastighetsingenjör Olle Johnssons ”Minnes-  
      anteckningar”. 
  · Hellman, Axel: Utdrag ur ”Från medeltid till nutid”
  · Dahlberg Markus: Utdrag ur pågående Sockenkyrkoprojekt skickat från projektledare  Markus Dahlberg 
   1998-09-15 till  Fastighetsförvaltningen

  · Lundberg Bertil: ”Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982”. (Kopia av tryck)
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Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar: 

Göteborgs Kyrkoförvaltnings ritningsarkiv:
 Ritningar avseende Nylöse kyrka, nr 3801, med tillhörande Församlingshem
 I Rapporten hänvisas till följande ritningar:

 - Kopia av ritning daterad juni 1928 över bef. utseende och blivande.
 - El-ritning 1974 1036-1. 
 - Bygglovritningarna, daterade 2003-03-10 Nr BA 314:01, BA 303:101, 102, 103, 104, 105, (Ritningarna är  
   framtagna av olika handläggare vid GF Konsult Abs kontor. De anges enligt uppgift från GF (Telefon-
kon    takt 2005) dockvara ritade av Eva Grahne).

 - Om och tillbyggnadsritning A 305:101 (Kopia i H Pleijels Projektpärm) 

Nylöse församlings kyrkoarkiv (JKA):

Expeditionsarkiv. Handlingar gällande Nylöse kyrka och församlingshem. 

Landsarkivet i Göteborg (LA)

Handlingar i Göteborgs församlingars arkiv, Landsarkivets depå på Polstjärnegatan Bl a:
Göteborg Nylöse KIIIa: Kyrkorådsprotokoll jämte bilagor 
Göteborg Nylöse OI:1, Orgelhandlingar
Fotografier m.m.



52

Tryckta källor och litteratur

Böcker och skrifter:
Atlestam Ingrid: ”Gamlestaden – historik och arkitekturguide”. www.kortedala.goteborg.se. ”Historik 
Gamlestaden-Kviberg”.  2 uppl. 1999. 3:e vers. 2004-05-14.

Emanuelsson Lena: ”Kulturhistorisk inventering av Göteborgs kyrkogårdar, Rapport 16, Kvibergs kyrko-
gård”, Göteborgs Kyrkoförvaltning, Göteborg  2001.

Hassel Birger: ”Kyrkor i Göteborg”, Göteborgs hembygdsförbund och Göteborgs kyrkliga samfällighets 
kulturnämnd, 1982.

Jacobson Britta m.fl.: Våra kyrkor; Klarkullens förlag AB, Västervik. ISBN 91971561-0-8. Tryckt i Ita-
lien. 
Lönnroth Gudrun red.: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg- ett program för bevarande,  
Del I, Västerås 1999.  

Malmeström Elis red.: Vår Svenska Kyrka; Kulturhistoriska förlaget, Göteborg. Malmö 1950.

Tidningsartiklar:
Aftonposten [1954-06-13]: ”Klockklang i Nylöse”
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1924-01-23]: ”Gamlestaden får församlingshus – ett flertal 
ärenden inför kyrkonämnden”.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1928-10-03]:”Gamlestadens kapell skall inom kort tagas i 
bruk. Byggnadsarbetena ha nu slutbesiktigats”. 
Göteborgs Morgon Post [1914-11-06]: ”S:t Pauli kyrkas annex. Förslagsskisser till nytt kapell på Gamla 
Hospitalkyrkans tomt i Gamlestaden”.
Göteborgs Posten [1917-05-14]: ”Kyrkobygget i Gamlestaden – Protest avgiven vid friluftsmöte i går” 
Göteborgs Posten [1974-11-30]: Artikel av Ljung Birger
Göteborgs Tidningen [1917-11-24]: ”Gamlestadens kapell beslutat. En skarp debatt i Kyrkofullmäk-
tige”, 
K-Nytt nr 4-95 [1995]: Från 6 församlingar i Göteborg 1883 till 37 församlingar 1995 och Samfälligheten 
bildades för att dela det ekonomiska ansvaret, Sidan 4-5.
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Kronologisk sammanfattning
1914  Två skissförslag till ny kyrka i Gamlestaden presenteras. Arkitekter: F Ljungman och arkitekt-

firman Bjerke & Svensson. 

1917  Beslut i Kyrkofullmäktige att anta förslaget att uppföra en kyrksal av trä i Gamlestaden.

1925  ”en tomt inom det 33:dje kvarteret Laxen i Gamlestaden” antas för byggande av kyrksal. För-
slagsanlag beviljas för ”en kyrklig församlingssal av trä i huvudsaklig överensstämmelse med 
av byggmästaren Axel Engström tidigare uppgjorda skisser och kostnadsförslag”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1925  Nytt förslag till ”Gamlestads kapell” ritas år 1925. Arkitekter är Ragnar Ossian Swensson och 
Harald Ericsson. Förslaget godkänns av Kungliga Byggnadsstyrelsen den 29 juli 1927. 

1928  Gamlestads kapell uppförs genom Byggmästare Axel Engströms firma. Slutbesiktning äger rum 
i oktober 1928.

1949  Uppköps tomten ”N:o 20 i 7 kv. Koljan, stadsdelen Gamlestaden”, vid Holländareplatsen, för 
nytt församlingshus. Byggnaden står klar att invigas den 4 juni 1959.  Arkitekt Nernst Hansson.

1951  Gamlestads församling delas i ”Nylöse” och ”Gamlestads” kyrkobokföringsdistrikt. 

1954  Om- och tillbyggnad av kapellet. Syfte:”att göra samlingssalen lämpligare för ritualenlig 
gudstjänst”. Arkitekter är R O Swensson och M L Mandelius. Kungl. Maj:ts tillstånd att använda 
kyrkan för stadigvarande bruk förmedlas via Ecklesiastikdepartementet den 4 juni 1954.4 
Efter ombyggnationen invigs kyrkan. Ceremonin förrättas den 13 juni av biskop Bo Giertz. 
Namnet ändras till ”Nylöse kyrka”. Altartavlan från år 1627, med nattvardens instiftande som 
centralt motiv, konserveras och monteras i kyrkan. 

1954  I samband med ombyggnaden av kapellet invigs en ny klockstapel vid Nylöse kyrka. Arkitekter 
är R O Swensson och M L Mandelius. Tillverkare av kyrkklockan är K.G. Bergholtz & C0, klock-
gjuteri i Sigtuna. 

1955  Stadsdelen Kortedala avskiljs till eget kyrkobokföringsdistrikt för att 1960 bilda egen försam-
ling

1963  Uppförs en orgel efter förslag av A Magnussons orgelbyggeri AB. Förslaget godkänns av Kung-
liga Byggnadsstyrelsen den 3 juli 1963.

1963  Repareras utvändiga trappor, kompletteras fasadklädseln, målas fönstren utvändigt samt re-
pareras utvändig plåtklädsel. [Källa: Landsarkivet Nylöse församling KIIIa:6/1963]

1965  Stenblock från Nylöses gamla kyrka förses med inskription och placeras vid foten av klocksta-
peln. 

1968  Avskiljs Bergsjön till eget kyrkobokföringsdistrikt för att 1971 bilda egen församling

1969  Bildas Nylöse församling.
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1974  Om- och tillbyggnad av Nylöse kyrka. Syfte: bl a skapa rum för dop- och brudföljen samt öv-
ningsrum för kören. Arkitekt Bo Cederlöfs arkitektkontor. 

1981  Genomförs några mindre förändringar beträffande inredningen i koret. Arkitekt Bo Cederlöf 
Arkitektkontor AB. 

1983  Inköps en oljemålning av Anders Darwall föreställande ”Jesus uppenbarar sig vid Tiberias sjö”. 
(Hänger i trapphallen mellan kyrkan och församlingssalen).

1993  Målas Klockstapel.[Källa: Olle Johnssons minnesateckningar]

2004  Nylöse kyrka tillbyggs i vinkel mot norr. Syfte: Skapa lokaler för expedition och församlingssal 
efter förslag av en tillsatt projektgrupp tillsammans med arkitekt Kerstin Björn, GF Konsult. 
Programbeskrivning med programskiss står klar den 15 oktober 2001. Den 8 september 2003 
beviljas bygglov. Generalentreprenör -  SBS Entreprenad AB.

2005  Nylöses gamla församlingshem vid Holländareplatsen säljs.
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NYLÖSE KYRKA
Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, Bilaga till rapport X

FÖRDJUPAD RUMS- OCH EXTERIÖR BESKRIVNING 

Gällande kyrkobyggnaden exklusive den tillbyggda församlingsdelen från år 2004
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Text och layout: Ann-Charlott Strandberg. Skriften utgör Bilaga till Nylöse Kyrka. Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, Rapport nr XX. 
Texten ar sammanställd utifrån den dokumentation som utfördes på plats i februari 2005. 
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Rumsbeskrivning
Objekt:  NYLÖSE KYRKA
Besiktningsman: Ann-Charlott Strandberg
Datum:  2005-02-18

Rum 122

Kyrkorum inkl. kor ,med huvudentré från utsidan via vapenhuset i väster och från insidan via sidoentré från expedi-
tions- och församlingshemsavdelningen i norr.

Golv:  Trä, spontat furu och kalkstenI långhuset ligger ett golv av trä, furu, som är spontat och  
  klarlackat. Brädorna är av smal bredd och ligger i längsgående riktning. En tunn fris-
bräda   ligger mellan långhusets trägolv och korets kalkstensgolv.

I koret ligger ett blankslipat kalkstensgolv av rektangulära golvplattor i relativt ljusgrå 
kulör och med raka breda fogar i grå kulör. Fogarna i korets längriktning är något bre-
dare.

Ett lågt, fyrsidigt, podium, för det fristående altaret, är klätt med lika golvmaterial som 
korets golv i övrigt. I podiet finns två klädda knäfall, av lika format som golvplattorna, 
nedfällda. De är klädda med lika tyg som bänkinredningen (Rosa kulör)

Detaljer: I golvet längst fram i koret, bakom altaret, ligger en gravsten från 1700-talet, nedfälld.

 Under främsta bänkraden finns en tvärgående skarv i furugolvet.

En gråblå, kantsydd, heltäckningsmatta ligger i mittgången från vapenhuset och fram och 
med uppvik mot podiet (med knäfall) för altaret.

Sockel:  Trä, platt, med en liten fasning i överkant. Täckmålad i ljusgrå kulör. Löper längst samt-
liga väggar inkl koret.

Vägg: Skivmaterial, klätt med glasfiberväv med något rutig struktur, täckmålat vit kulör, svagt 
bruten mot rosa.

Läktarbarriären, vilken vilar på en balk, på en indragen pelarrad, har en bred utskju-
tande, slät, front med konkava avslutningar mot ytterväggarna. Understycket är något 
indraget och överliggaren av trä är rak, något överkragande och slät samt täckmålad i 
grå kulör. Mot läktarplanet finns ett  skyddsräcke av gråmålad rundstång, buren av, mot 
läktaren böjda, tunna järnstångskonsoler. Baksidan, mot orgelläktaren, är klädd med lig-
gande slätspontad, ngt gles, panel, täckmålad i bruten vit kulör.



Detaljer: Under fönstren på långhusväggen sitter utskjutande radiatorer monterade. De döljs av en 
slät front, klädd och täckmålad i lika kulör som övrig vägg. (Väggen ovanför radiatorerna 
smutsas) I koret är radiatorerna under fönstren dolda av skivmaterial i nivå, och täckmå-
lade lika, vägg, med öppningar under fönstren.

 Intill trapplöpet upp till läktaren sitter en kapphylla monterad mot västra väggen.

Tak: Taket är klätt med en relativt kvistfri finsågad granpanel. Panelen är glesspontad. Si-
dorna följer yttertakets lutning medan mittpartiet är plant. Det laserades tunt i vit kulör 
1974, men är idag något gulnat. 

Taklist: Taket har ingen taklist, men en utskjutande, slät, takfotslåda med plan undersida och 
lodrät, slät, front. Lådan är slät och täckmålad i lika kulör som övrig vägg.

Detaljer: I takfotslådan i koret sitter två vita spotlights, riktade mot altaruppsatsen, monterade.

I panelen över koret sitter en infälld takspot centralt placerad över altaret och på si-
dorna finns totalt 4 st stickuttag för el i vit kulör.

I taket, mellan långhus och kor, finns en panel monterad som döljer 9 st vita takspots 
riktade mot golvet.

I taket ovanför orgelläktaren finns en panelramp som döljer 2 st långa bakomliggande 
lysrörsarmaturer.

Fönster: 

	8 st utåtgående, kopplade, 6-luftsfönster med blyinfattat sk antikglas i pastellkulörer 
i innerbågen. Karmen har en rik, rak, profilering. Fodret i koret är plant och smalt 
med raka över- och understycken. I långhuset är understyckena breda, utskju-
tande och figursågade. På dessa understycken sitter smala, raka, hyllor monterade. 
Samtligt fönsterträ är täckmålat i varm, ljusgrå, kulör. (Av dessa fönster sitter 3 st i 
långhuset mot norr, 3 st i långhuset mot söder, 2 st i koret mot söder).

	1 st åttsidigt fönster med nio kopplade bågar med blyinfattat sk antikglas i pastellku-
lörer i innerbågarna, varav en öppningsbar båge i mitten, sitter i läktarens västra 
vägg. Det omfattas av ett slätt foder med fasad innerkant, täckmålat i grå kulör.

Dörrar: Samtliga dörrblad är täckmålade i ljusgrå kulör med karm och foder i ngt mörkare grå 



kulör. I anslutning till kyrkorummet finns:

	1 st beklädnads parytterdörr med slät insida, och utsida med slätt ramverk och fyllning 
av liggande fasspontad fjällpanel/panel på förvandring, utgör entrédörr i vapenhu-
set.(Från sent 1900-tal)

	1 st slät pardörr täckmålad i grå kulör med mörkare grått, slätt foder, finns mellan va-
penhus och kyrkorum.

	1 st slät enkeldörr finns mellan sakristia och kyrkorum.
	1 st slät enkeldörr finns mellan kyrkorummet och passagé/trapphus till församlingsdelen 

finns i långhusväggen, vid koret, mot norr.
	1 st slät enkeldörr, ljudisolerad, finns till hwc, vid vapenhus
	1 st slät enkeldörr till städ.

FAST INREDNING
	 1 st altare av Kinnekullesten från 1974 står på en förhöjning mitt i koret.
	 1 st predikstol från 1954 av trä, täckmålad i ljusrosa kulör, står i långhusets nordöstra hörn, 

invid koret.
	 14 st bänkar från 1928 av trä och fördelade i två kvarter, täckmålade i ljusrosa kulör, med 

utanpåliggande spegelfyllningar på sidorna samt sitt- och ryggdynor klädda med tyget Linrepa i 
ljursrosa kulör.

	 4 st dito, kortare, bänkar står placerade på orgelläktaren.
	 1 st läktarorgel från 1963, tillverkad av A Magnussons orgelbyggeri, står på orgelläktaren. Orgel-

huset är utfört i ljust trä med tredelad huvudfasad och ryggpositiv. Orgelverket har 13 stämmor 
fördelade på två manualer och pedal. 



LÖSA INVENTARIER
	 1 st dopunt, fyrsidig av trä, från 1954, med spegelfyllningar, genombrutna sidor och plan    

ovansida, täckmålad i ljusrosa kulör, står i koret. 
•  1 st rak, tresidig, delbar, altaring från 1974 med knäfall klätt med tyget Linrepa i rosa kulör,   

står runt altaret.
•  1 st altartavla av bemålat trä från år 1627 med motiv av nattvardens instiftande, hänger på   

korets östra vägg.
•  1 st oljemålning av Anders Darwall, från 1982-83 i förgylld ram, föreställande ”Jesus uppenba-

rar sig vid Tiberias sjö”, hänger i trapphallen mellan kyrkan och församlingssalen. 
• 1 st kredensbord från 1928 (?Ev 1954), står placerat mot norra väggen i koret. 

ÖVRIGT
	 4 st åttaarmade malm?/mässingskronor för elektriskt ljus hänger över bänkraderna.
	 6 st stora ljusplåtar av mässing för tre elektriska ljus, hänger på långhusväggarna (3 st mot N 

och 3 st mot S)
	 4 st mindre ljusplåtar av mässing för två elektriska ljus, hänger i koret. (2 st mot N, 2 st mot S)
	 4 st träskulpturer från predikstolen från den gamla Hospitalkyrkan, hänger sedan 1974 på furus-

kivor med träramar på korets norra vägg.
	 2 st nummertavlor av slätt skivmaterial, svängbara, täckmålade i lika kulör som vägg, hänger i 

nordvästra och nordöstra hörnen.
	 2 st hyllor för psalmböcker, hänger längst bak på bänkarnas ryggstycken, täckmålade i rosa 

kulör.
	 En förbönsurna står på en gråmålad piedestal vid en läktarpelare innanför entrén.
	 Ett bokskåp står mellan en av läktarpelarna och västra väggen, innanför entrén.
	 Mot västra väggen, utanför sakristian står ett bokbord.
	 1 st golvur från 1963, tillverkat av Westerstrand i Töreboda och skänkt till kyrkan av Nylöse 

kyrkliga arbetskrets, står i församlingssalen. 
	 Platsbyggda notskåp från 1974 står i orgelläktarens nordvästra hörn.
	 Väggskåp för prästkappor från 1974.
	 Fristående skåp för mässhakar från 1974, flyttades vid ombyggnationen år 2004 till källaren?
	 Utrymmet mellan sista bänkraden och västra väggen, i sydvästra hörnet, används för barnverk-

samhet. Här står ett litet barnbord och några låga stolar.
	 Mot västra väggen, bakom läktarbarriärens bärande pelare står en tramporgel som inte längre 

används.
	 Spåren efter en äldre öppning från koret till den fd sakristian är synliga i sockel och vägg.



Rum 123 

Sakristia 

Beläget i läktarunderbyggnadens nordvästra hörn, med ingång från kyrkorummet.

Golv:  Linoleummatta, terrakottafärgad, lika vapenhus. 

Sockel:  Trä, slät, täckmålad i grå kulör, lika vapenhus. 

Vägg:  Skivmaterial, klätt med glasfiberväv, ngt rutig struktur, täckmålat i bruten vit kulör. 

Detaljer: I södra väggen ett skåp med tre skjutbara, släta, dörrar för textilförvaring. Täckmålad i  
  grå kulör.

Tak:  Slätt (med nedskjutande inklädda bärande balkar till läktare) Täckmålat i bruten vit 
kulör.

Fönster:  (Se kyrkorum - 2 st stående rektangulära fönster varav 1 st mot utrymme under läktare 
och 1 st i dörrparti mot kyrkorum)

Dörr:  (Se kyrkorum - 1st slät enkeldörr)

Inredning:  Ett st ekfanerat, vägghängt, altare med ett krucifix av furu ovan. Hänger på västra   
 väggen.

Övrigt:

	 1 st Piscina av mässing med avledande kopparrör. 
	 2 st små ljusplåtar av mässing för levande ljus hänger på väggen.
	 1 st rullbart bord för diverse förvaring. 
	 2 st lösa armlänsstolar av klarlackad bok, klädda med ljusblått tyg. Linrepa.



Rum 124

Vapenhus

Vapenhuset/Vindfånget med entré från väster, utgörs av en smal passage, med dörrar till handikapptoalett och 
städ på ömse sidor samt en pardörr till kyrkorummet rakt fram.

Golv:  Linoleummatta, terrakottafärgad kulör

Sockel:  Trä, smal, låg, täckmålad i grå kulör. 

Vägg:  Skivmaterial klätt med glasfiberväv med svagt rutig struktur, täckmålad i bruten vit ku-
lör.

Tak: Skivmaterial, slätt, täckmålat i brutet vitt. 

Rum 124b

Städ

Beläget i väster, söder om vapenhus.
Golv:  lika vapenhus 

Vägg:  Glasfiberväv täckmålad i vit kulör.

Tak:  Lika vägg

Inredning:  Utslagsvask samt hyllor.

Rum 125

Handikapptoalett 

Beläget i väster, norr om vapenhus
Golv: Plastmatta, brunbeige spräcklig 

Sockel:  Plastmatta med uppvik

Vägg:  Glasfiberväv, täckmålad i bruten vit kulör. 
 2 rader vitt kakel ovan handfat

Tak:  Skivmaterial, slätt, täckmålat i brutet vitt. 

Inredning:  Handikapp wc, 1 st handfat. 

Övrigt: 1 st radiator. 1 st fällbart skötbord, över radiator, på västra väggen. Papperskorg och 



toalettrulleshållare.

Rum 126

Orgelläktaren i väster, nås via en vinklad trapp med ett vilplan, belägen under läktaren i långhusets sydvästra 
hörn. Uppgången inramas av en rundbåge vilande på två från vägg utskjutande raka pelare med släta utanpå-
liggande speglar.

Golv:  Linoleum i ”grönblåbrun” melering, ligger i trappa och uppe på läktaren

 Golven på sidorna om orgeln är uppbyggt i gradiner, varav i två plan på södra sidan och 
tre   på norra.

Vägg:  Lika långhus/kyrkorum

Tak:  Lika långhus/kyrkorum

Fönster:  (1 st åttsidigt i väster, bakom orgeln – för beskrivning se kyrkorum)

Dörrar: -

Fastinredning: För beskrivning av orgeln – se kyrkorum

(Totalt 2 st bänkar av lika typ som i kyrksalen, står på ömse sidor om orgeln. (För be-
skrivning se vidare under Fast inredning sid XX))

 (Skåp för notförvaring, inbyggt i västra väggen i nordvästra hörnet.)

ÖVRIGT

	 Stång för förvaring av körkåpor finns bakom orgeln. Klädhängare för konfirmand och dopdräkter 
hänger på västra väggen, bakom orgeln.

	 1 st avfuktare
	 Förvaring av diverse möbler så som lösa stolar, skrivbord m.m.



Tillbyggnad i norr

Rum 116, 117, 118, 119 och 120

Översiktlig beskrivning:
I de fd utrymmena för sakristia från 1974 finns sedan ombyggnaden 2004 två rum, ett för 
pedagog och assistent (Rum 120) och ett för diakon och präst Rum 117). Till diakonens 
rum i nordöstra hörnet finns ett stående rektangulärt glasparti i anslutning till den släta 
dörren (I grå kulör). Källarvåningen används för förråd.

Golv: Trapphallens(rum 116) golv i övre plan är belagt med linoleummatta i ljus, beigeblå me-
lerad kulör, från 2004. Lika matta ligger i kontorsrummen. 

I trappen och i trapphallsentrén (rum 115 samt passage rum 001), ligger ett rödbränt 
höganäsklinker från 1974 med ljusgrå fog.

Vägg:  Väggarna är släta, klädda med glasfiberväv med svagt rutig struktur och täckmålade i 
bruten vit kulör. Taken är släta och täckmålade i bruten vit kulör. 

Dörrar:  3 st släta dörrar från 2004 (1 st till toalett rum 118), 2 st till kontorsutrymmen (rum 117 
och 118) i öster) - Översta våningen 

1 st glasad dörr till hiss (rum 119) från år 2004 till bottenvåningen. (vidare finns 1 st slät 
enkeldörr från 1974 till kyrksalen – se kyrksal (rum 122))

 Totalt:

	1 st slät enkeldörr till församlingssal- mellanvåningen (Rum 114)
	1 st glasad dörr till hiss - Källarvåning (Rum 003) 
	1 st glasad dörr till hiss - övre våningen
	1 st slät enkeldörr till källare under koret (Rum 000)
	1st slät enkel dörr till källarförråd i öster. (Rum 006)
	1st dörr till pentry utrymme (Rum 005).

Fönster: Nya fönsterlösningar sedan tillbyggnaden år 2004 se foto och ritning.

Övrigt: På väggen i trapphallen (rum 115) hänger en oljemålning från 1982-83 av Anders darwall, 
med motiv av Jesus vid Tiberias sjö. 



Rum 115

Trapphall belägen mellan kyrkorum och församlingssal.
Golv:  Klinker. Rödbränt Höganäs klinker.

Vägg:  Vävklädd, täckmålad i bruten vit kulör

Tak:  Slätt, täckmålat i bruten vit kulör

Rum 006

Fd samlingslokal bl.a. för barnverksamhet i källaren, sedan 2004 förråd.
Golv:  Linoleum, ljus, gulgrå melerad 

Sockel:  Trä, låg, täckmålad i vit kulör 

Vägg:  Material bl.a. betong. Klädd med glasfiberväv i ngt rutig struktur, täckmålad i bruten 
gulrosa kulör.

Tak:  Betong. Slätt, täckmålat vitt.

Fönster:  Högt sittande fönsterband av, liggande rektangulär, kopplade bågar mot öster.

Dörr:  (Se tidigare beskrivning.)

Fast inredning: Inbyggda vanliga 60 garderober 8 st med gråmålade luckor. Mot norr.

Övrigt: Förvaring

Rum 00

I källarutrymmet under koetr är takhöjden låg, under normal ståhöjd. 
Golv:  Cement, täckmålat i grön kulör 

Vägg och tak:  Puts täckmålad i vit kulör. 

Övrigt:  Utslagsvask med vatten och avlopp.



Exteriörbeskrivning - Kyrkan

SOCKEL: Den synliga delen av grunden är murad av natursten med oregelbundna former och med  
  tunna fogar. 

 Entrétrappen och handikapprampen i väster är av betong med svart smidesräcke.

FASAD: Fasaderna täcks av skiffer i fjälltäckning. 

FÖNSTER: Långhustes fönster, som till konstruktion och utseende finns beskrivna interiört, har ex-
teriört omfattningar som är klädda av plåt (troligen av zink) och täckmålade i bruten vit 
kulör. Sidoomfattningen livar med fasaden, medan understycket är lådformat och skjuter 
ut.

 Bågarna är av trä, liktsom överstyckena.

DÖRRAR: Entrédörren till kyrkan, vars insida finns beskriven interiört, har en utsida beklädd med  
  trä (Slätt ramverk och liggande fasspontspanel i fyllningarna), täckmålat i vit kulör. Om- 
  fattningen är något utskjutande, slät och rak samt  klädd med svart skiffer. Överstycket 
är   av trä och täckmålat i vit kulör. (Dörren är inte orginal)

TAK: Undersidan av de utskjutande taksprången och takets figursågade taktassar är av trä och  
 täckmålade i mörkbrun kulör.

 Mot väster finns en utskjutande frontespis klädd med svart plåt, vilken ursprungligen var 
tänkt för placering av kyrkklocka. I gavlarnas nock sitter en kula av zinkplåt och spira.



Församlingsdel och expedition

Översiktlig beskrivning:

Den tillbyggda delen från 2004 har utförts i enlighet med handlingarna – för mer detaljerad information, se 
handlingar förvarade i GKF arkiv. 

Exteriör: Fasaderna är klädda med fibercementskivor i ljus grå kulör. Pulpettaken är belagda med 
ståndfalsad bandplåt i grå kulör. Vattenavrinningssystem av lika material och kulör som 
tak. Fönsterbågar med aluminium i grå kulör exteriört.

Interiör: I förbindelsekorridoren (101 och 110) mellan kontors- och församlingsdel är golvet belagt 
med rödbrun klinker och väggarna är klädda med liggande spontad panel laserade i vit 
kulör. Taket är täckmålat i bruten vit kulör. I arbetsrummen och köket är golven belagda 
med linoleummattor och väggarna klädda med skivmaterial, täckmålade i huvudsak i 
brutet vita kulörer. I Samlingssalarna med vikvägg ligger ett golv av lamellträ. Fönster-
sättningar i korridor och rum i enlighet med ritning.

Kyrkotomt

I en rabatt på innergården,  mellan kyrkan och expeditionen, ligger stenar som härrör från ”bykyrkans” 
grund i Nylöse, de hittades i samband med en utgrävning och placerades år 1965 vid den befintliga klock-
stapeln från 1954. Till sin nuvarande plats flyttades stenarna år 2004 när församlingshemmet uppfördes. 
Förutom en grundritning till den gamla kyrkan har stenarna följande inskription: ”Grundstenar från Nylöse 
Stadskyrka fordom belägen invid Gamlestadsbro och slutgiltigt borttagen 1965” (s 100-1001, Lundberg, Bertil 
”Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982”. Utdragskopia, förvaras hos GKF)

Övriga byggnader inom fastigheten

Klockstapel

En klockstapel från 1954 står placerad i väster, mellan församlingsdel och kyrka. För beskrivning - se 
vidare i huvudrapporten.

Förråd

Sedan år 2004 finns en mindre förrådsbyggnad öster om kyrkan. Förrådet har uppförts med lika mate-
rial som tillbyggnaden, dvs med fasader av ljusgrå fibercementskivor och tak belagt med grå bandplåt. 
På förrådets fasader har även en brunlaserad spaljé för klängväxter monterats.







FAKTA

Ytor
 BRA/Kvm
Kyrkdel  
Församlingsdel 
_____________________________________
Totalt Nylösekyrka
    

Måttuppgifter gällande kyrkorummet:
Längd: 

Bredd: 

Takhöjd: 

Skydd

Adresser och beteckningar
Adress: 
Fastighetsbeteckning: 
Fastighetsförvaltningens fastighetsnummer: 



KÄLLOR OCH LITTERATUR

Informanter

Otryckta källor
Nylöse församling:
Expeditionen 
Handlingar och bilder gällande Johannebergs kyrka och församlingshem bl.a. en Cd-skiva med ko-
pior av bilder från glasplåtar förvarade i församlingsarkivet på Landsarkivets depå, Polstjärnegatan, 
Hisingen, Göteborg.

Göteborgs Kyrkoförvaltnings arkiv
Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar 
Göteborgs Kyrkofullmäktiges Protokoll 1938 06 09 § 13
Göteborgs kyrkonämnd 

Landsarkivet i Göteborg
Handlingar i Göteborgs församlingars arkiv, Landsarkivets depå på Polstjärnegatan
Göteborg Nylöse KIIIa:, Kyrkorådsprotokoll jämte bilagor 
Göteborg Nylöse OI:1, Orgelhandlingar

Tryckta källor och litteratur




