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UTBY KYRKA
Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, Rapport X

Ann-Charlott Strandberg





Förord
Göteborgs kyrkoförvaltning inventerar ett urval av Svenska kyrkan i Göteborgs skyddade kyrkobygg-
nader. Dokumentationen har initierats av samfällighetens fastighetsnämnd. Projektledare är fast-
ighetschef Harald Pleijel. För denna rapport svarar bebyggelseantikvarie Ann-Charlott Strandberg. 
(Texterna 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, Utby kyrkostiftelse 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 ?, Nylöse församling och ? Utby kyrkostiftelse, vilka biståt med hjälp vid 
dokumentationen på plats och sökandet efter relevanta material och fakta. 







Inledning

Vackert belägen på en höjd i villasamhället Utby, X km nordost om Göteborgs centrum ligger Utby 
kyrka. Kyrkan ägs av ? och förvaltas av ?. Göteborgs centrala kyrkoförvaltning ansvarar för kyrkans 
?

Den här skriften är tänkt att fungera som information om hur Utby kyrka byggdes och vilka föränd-
ringar som den har genomgått fram till idag. För dig som har ett allmänt intresse av kyrkan hänvisas 
främst till inledande sammanfattning, byggnadshistorik och bilder. 

Rapportens viktigaste funktion är att fungera som informationsbank för stiftelsen?/församlingen? och 
fastighetsförvaltningen, inför och under framtida åtgärder beträffande arkitektonisk utformning, 
konstruktion, ingående material, vidtagna förändringar mm. För detta ändamål är byggnadshistori-
ken kompletterad med en byggnadsbeskrivning uppdelad på exteriör och interiör med möjlighet till 
ytterligare fördjupning, dels i en mer faktabaserad bilaga, dels i fotnotsapparaten.

Välkommen på besök i Utby kyrka!



Sammanfattning
Utby kyrka uppfördes efter en insamling av privata medel. Det var de boende i villasamhället Utby-
näs, med Hulda Mattsson i spetsen, som låg bakom initiativet. Bygget påbörjades 1916 och utfördes 
av byggmästarna Gustafsson i Borås efter ritningar av arkitekt Arvid Bjerke. Den 20 december 1917 
invigdes grunden. 1920 stod kyrkan färdig att tas i bruk men först tre år senare förrättades invig-
ningen av biskop Edvard Rhode. 

Byggnaden är uppförd i nationalromantisk stil av ögongnejs bruten på platsen. Långhuset är rektangu-
lärt och traditionellt placerat med entré i väst och kor i öst. Det täcks av ett spetsigt sadeltak belagt 
med rött lertegel. I bottenvåningen av det sidoställda tornet i söder ligger sakristian med fasader 
av gnejs och däröver klocktornet med en panel som ursprungligen var tjärad men idag är täckmålad 
i röd kulör. Byggnadens fönster sitter i rektangulära öppningar. Interiört präglas det vitslammade 
kyrkorummet främst av tak och väggmålningar av John Sten. Målningarna har en uppbyggnad som 
påminner om 16- och 1700-talets kyrkomåleri med sk himlingar och naiva bibliska kompositioner. På 
norra sidan finns jul- och trettondagsmotiven med Jungfru Maria, Jesusbarnet, de tre vise männen 
och herdarna. På södra sidan återges långfredagens motiv med Jesus på korset, sörjande kvinnor, 
romerska knektar, ryttare och den helige Anden i form av en duva och ett timglas. Här finns även en 
biskop som med sin bibel hejdar en ”barbar”, ett motiv som ansågs nydanande av samtidens konst-
kritiker. Triumfbågen framför koret är dekorerad med stiliserade vinrankor som omsluter ett him-
melsfärds motiv. Om John Stens framställning skrev en samtida konstkritiker i skriften Ord och Bild, 
att: ”John Sten känner sig säkert mest hedrad, om jag säger, att han är en god modern arvtagare 
till de i sin ringhet beundransvärda mästarna till vårt gamla kyrkotak. Han äger vad de ägde, den 
säkra uppfattningen av vad byggnaden är bäst betjänt med, den frigjorda handen, det käcka och 
färgglada ögat, det lyckliga målar- och berättarhumöret.”1 

Altaruppsatsens framställer Kristus omgiven av 12 skulpterade apostlar och är ritad av Arvid Bjerke 
omkring 1920. Den är tillverkad av bildhuggare Henry Nilsson samt målad av John Sten. Predikstolen 
från 1923 är väggfast och nås från sakristian. Orgelfasaden från 1923 är ritad av arkitekt Sigfrid Er-
iksson samt tillverkad av bildhuggaren Frithiof Richter. Det ursprungliga orgelverket från 1923, hade 
6 stämmor och en manual och var tillverkat av A Magnussons Orgelbyggeri, Gårda. Orgelverket har 
byggts om 1955, 1977 och 2003. Dagens orgelverk har XX stämmor fördelade på xxxxxxx.2 

1. Ord och Bild N:o 4, 1920.
2. Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Utby kyrka, utförd 1987-04-14”, Göteborgs 
kyrkliga samfällighet. 
3. Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Utby kyrka, utförd 1987-04-14”, Göteborgs 



I kyrkan finns två stycken lampkronor av snidat och bemålat trä (med tre ljuskretsar) från 1923, ritade 
av Arvid Bjerke. Här finns också ett antal ljusplåtar/lampetter i mässing från 1923 som har tillverkats 
av Claes Ekwall. Dopfunten är tillverkad efter en ritning av R.S Anderberg och skänkt till kyrkan 1947. 
Bordsaltaret och den tresidiga altarringen är från 1977 och formgivna av arkitekt SAR Gunnar Nilsson, 
Bo Cederlöfs Arkitektkontor, Göteborg. Belysningen i kyrksalen kompletterades 1992.3 

Hulda Mattssons engagemang i kyrkans tillblivelse var stort. Förutom att paret Hulda och Anders 
Mattsson bidrog ekonomiskt var Hulda även drivande i frågor gällande insamling av medel, invigningar 
och ägande former. Hon försåg också kyrkan med egenhändigt tillverkade textilier inför invigningen. 
Hennes arbete och tankar finns nedtecknade och bevarade i en dagbok som förvaltas av Utby Kyr-
kostiftelse (?).

Sedan uppförandet har kyrkorummet förändrats år … och

kyrkliga samfällighet. 
4. ”Utby nämns under medeltiden som egen församling inom Örgryte pastorat. T.ex. år 1473 i den viktiga urkund, som beviljar stadsrättigheter åt 
den nya handelsplatsen vid Säveåns mynning, Nya Lödöse. Enligt denna urkund omfattar Utby socken även byn Quigaberg, d.v.s. Kviberg. Utby 



BYGGNADSHISTORIK

Tillkomsten av Utby kyrka

Framväxten av Utbynäs villastad 1905
Utby finns omnämnt i skrifter från 1400- och 1500-talet. Sedan sockenkyrkan hade förstörts under 
1500-talet blev Utby en del av Partille socken.4  År 1905 drogs en spårvägslinje fram till Kvibergs kaser-
ner. Den nya spårvägen medförde att Utby, som låg i direkt anslutning till Göteborgs stads dåvarande 
stadsgräns, fick goda förbindelser med staden. Samma år lät direktör Anders Mattsson, tillsammans 
med konsul H Ling och vice häradshövdingen H Philipson, bilda Aktiebolaget Utbynäs Villastad. De 
köpte in ett antal fastigheter i Utbynäs, däribland Utbynäs gård, för att i tidens anda låta bygga upp 
en villastad.5 Anders Mattsson, som räknas som den främste initiativtagaren, lät själv bosätta sig i 
en villa på dåvarande ”Första Villagatan”, nuvarande Anders Mattssonsgata 14 (Kv 37:16), och hans 
brorson, arkitekt Arvid Bjerke, som bistod med en plan för området och även ritade omkring 20 av 
byggnaderna för Utbynäs villastad, bosatte sig i ”Villa Bjerkebo”, intill den gamla byvägen.6 

Insamlingen till Utby kyrka började 1916 
De som bodde vid Utby hade långt till närmsta kyrka i Partille socken, varför intresset att uppföra en 
kyrkobyggnad var stort. Under en tid hölls nu och då gudstjänster i småskolehuset vid Utbynäs, men 
lokalen lämnade mer att önska och tanken att uppföra en liten kyrka började spira. En kommitté 
bildades med fru Hulda Mattsson i spetsenoch därtill några av Utbynäs inflytelserika lantbrukare m.fl. 
De inledde ett idogt insamlande av medel år 1916. Tanken att uppföra en kyrkobyggnad föddes av 
Hulda Mattsson när hon flyttade till Utbynäs. Efter att ha läst en tidningsartikel om Hultaforskapell, 
vilken slutade med orden ”Allt har åstadkommits på frivillighetens väg”, beslutade hon sig för att 
sätta sin plan i verket.7 Insamlingskorten finns fortfarande bevarade. Bland de mer långväga gåvorna 
kan nämnas en från Selma Lagerlöf.8 Hulda Mattson skriver i sin dagbok den 27 september 1916: 
”Jag har länge, länge önskat och bett om en kyrka. Det behövs, ty här är ett riktigt hednaland, med 
bygge och hammarslag söndagarna igenom. Om här åtminstone funnes något, en liten predikolokal 
eller en söndagsskola för barnen”.9 En av de tidiga och större grundplåtarna utgjordes av en provi-

medeltidskyrka synes ha förstörts av den danske härförare Rantsow 1566”. Källa: Utby Kyrka i Göteborg, från 1983 av Alrik Hammarén.
 5. Jämför med t.ex. Saltsjöbaden från slutet av 1800-talet, m.fl. villaförstäder som växte upp runt om i landet.
6. Villa Bjerkebo låg i Kv 49:19, Enligt bevarande planen. Villa Bjerkebo låg i öster intill den gamla byvägen, nuvarande Vallareleden.
7. Göteborgstrakten 13 april 1923, N:o 2. ”Berget som välvt sig till kyrka. Ett besök i det trevliga Utbytemplet före invigningen” 
8. Utby kyrka i Göteborg, Alrik Hammarén, 1983 
9. Kortedala Bergsjöns nyheter. Tisdagen den 10 maj 1983. ”Utby Kyrka 60 år med musikgudtjänst. Gammal hymn återfunnen med ny presentation 
framme!” Kyrkostiftelsens Bror Stålstedt läste högt ur dagboken vid samkväm. 
10. Göteborgs Handelstidning, ”Kyrka vid Utbynäs – Penningar anskaffade på frivillighetens väg. Byggnadsarbetet påbörjas redan i sommar”. 25/6 
1917. 



sion som staden betalade till Huldas man, Anders Mattsson, vid ett stort jordinköp i Partille socken, 
medel som han skänkte till förmån för bygget.10  

En bild av kyrkan i tidningen presenteras 1917 
Den 25 juni 1917 presenterade Göteborgs Handelstidning en skiss över den blivande kyrkan och skrev 
att: ”Som det nu är fattas ännu några tusen kronor, vilka man emellertid hoppas att intresse och 
givmildhet i förening skola kunna framskaffa.” ”Bilden härovan visar huru det blivande templet skall 
komma att taga sig ut. Den anspråkslösa med tilltalande exteriören kommer utan tvivel att väl har-
moniera med omgivningarne. Byggnadens arkitekt är Arvid Bjerke, som gratis utarbetat ritningarne. 
Kyrkan kommer att lämna plats för 200 åhörare. Kontrakt om byggnadsarbetet är redan undertecknat 
med byggmästare Gustafsson Borås, vilken som bekant för sitt arbete vid uppförandet av Hagens 
just invigda kapell fått livligt erkännande. Byggnaden beräknas kosta 27- eventuellt 28,000 kronor. 
Arbetet igångsättes inom den allra närmaste framtiden och beräknas vara färdigt den 1 juli nästa 
år. Meningen är att sedan kyrkan blivit färdig överlämna densamma som gåva till Svenska kyrkans 
diakonistyrelse under enahanda former som redan skett exempelvis med kyrkan i Hindås.”11

Kungliga Överintendentsämbetet ser bilden och reagerar
Genom ovanstående artikel fick Kungliga Överintendentsämbetet kännedom om kyrkobyggnadsplanerna 
i Utbynäs och skickade en skrivelse till domkapitlet i Göteborg med uppmaningen att: ”…får ämbetet 
härigenom hemställa, att Ni, då denna ifrågasatta kyrka en gång lärer vara avsedd att bliva försam-
lingskyrka, ville försöka intressera vederbörande att, i likhet med vad författningarna föreskriva 
för de med allmänna medel byggda kyrkorna, underställa ritningarna Kungl. Maj:ts prövning. I detta 
fall, då en så framstående arkitekt som arkitekten A. Bjerke utfört ritningarna, torde risken för 
ett underkännande av förslaget näppeligen förefinnas, med det skulle givetvis vara förmånligt för 
enhetligheten i kyrkobyggnadsverksamheten i landet, om ritningar till kyrkor allmänt underställdes 
Kungl. Maj:ts nådiga prövning. Stockholm den 3 juli 1917. Carl Möller/fr Richter.”12 

Arvid Bjerke redogör för kyrkan
Arvid Bjerke fick upplysningar om Överintendentsämbetets reaktion och skickade den 16 juli 1917 
ritningar för kännedom. I ett brev till arkitekten Carl Möller skriver han: ”Jag har av tidningarne 
sedt att Öfverintendentsämbetet önskar taga kännedom om ritningarne till Utbynäs kyrka, hvilka 
ritningar undertecknad af intresse för samhället skänkt. Jag insänder därför desamma – den 

11. Ibid 
12. ATA. Brun mapp.

13. ATA Brun mapp: Brev från Arvid Bjerke till Överintendentsämbetet daterat den 16 juli 1917
14. Brocke utförde bl.a. målningsarbete i Stockholms Rådhus
15. ATA Brun mapp: Brev från Arvid Bjerke till Överintendentsämbetet daterat den 16 juli 1917
16. ”Högtidsstunden inleddes med psalmen 33 v.1, hvarpå direktör Anders Mattsson höll ett anförande om kyrkans tillkomst och anhöll till sist, 



formella gången af kyrkobygget har jag saknat all anledning att taga befattning med och vet ej 
hvarför ämbetet icke delgivits ritningarne – bygget sker visst i sådan form att detta ej är formellt 
nödvändigt. Inrede och dekoration äro ej i bifogade ritningar definitiva. Tornets något ovanliga 
läge bero på platsens kraf och kyrkans placering i villastaden. Skulle ämbetet ha någon invänd-
ning att göra eller önskan i någon riktning så var vänlig delgif mig densamma så hoppas jag väl 
saken skall ordnas med vederbörande byggherre.”13

I brevet meddelas att kyrkan kommer att utföras med väggar av gråsten som fogas utvändigt och slam-
mas på insidan. Innertaket uppges utföras av trä och sannolikt dekorationsmålas av Brocke Blückert, 
från Stockholm.14 Utvändigt planeras kyrkans tak beläggas med gammalt tegel och tornet tjäras på 
den övre delen och beläggas med plåt på taket. Beträffande ”Möblering och inrede” skriver Arvid 
Bjerke ”Blir en senare fråga, beroende på om och hur mycket pengar som kan skaffas.”15

Genom att kyrkan utfördes helt på privat initiativ hamnade den vid sidan av de procedurer av gran-
skande och godkännande som vanligen följde med ett kyrkobygge. Detta uppmärksammas Överinten-
dentsämbetet på, och några kommentarer på utförandet kommer härav inte förrän den 6 januari 1918 
och då i ett brev riktat till Arvid Bjerke (se nedan). Vid den tidpunkten är bygget redan i full gång.

Grundstenen läggs av biskop Rhode 1917
Torsdagen den 20 december 1917 var det nämligen allmän flaggning i Utbynäs. Nu skulle kyrkans 
grundsten läggas under närvaro av biskop Rhode, kyrkoherdarna Klingner och Wallerius, komminister 
Réen, pastorerna Hagardh och Olsson, donatorer, pressen och en intresserad allmänhet. Högtidsstunden 
inleddes med en psalmsång, därefter höll Anders Mattsson ett kort anförande om kyrkans tillkomst. 
Biskop Rhode invigde bygget genom att lägga ner en kopparlåda innehållande ett dokument präntat 
på pergament med uppgifter om kyrkans tillkomsthistoria, att Hulda Mattsson varit initiativtagare, 
vilka som donerat medel m m och så några mynt m.m. Dokumentet avslutades med orden: ”Så reses 
alltså denna kyrka utan kostnader för kommunen eller församlingen, i det glada hoppet, att den skall 
lända inbyggarne i denna nejd till hugsvalelse, tröst och frälsning. Må Gud den allra högste se med 
välbehag verket, hålla sin skyddande hand däröfver, gjuta sin kraft och anda i det ord, som här skall 
förkunnas, och skänka sin välsignelse och frid åt dem som här söka honom”. Biskopen utgick i sitt 
tal från 1:sta Mosebok 28:22  och välsignade företaget. Därefter sjöng konsertsångare Dan Lundstedt 
”Hur ljuft det är att komma” och hela akten avslutades med sista versen av psalm 500.16 

att biskopen måtte inviga grunden. Biskopen nedlade en kopparlåda innehållande bl.a. ett dokument präntadt på pergament. Hvarpå kyrkans 
tillkomsthistoria var upptecknad. Däri omnämndes alltså, hvilka som genom gåfvor bidragit till byggnadsförestaget samt att initiativet tagits av 
fru Hulda Mattsson, som också med stor ifver följt insamlingsarbetet. Dokumentet slutar med följande ord: ”Så reses alltså denna kyrka utan kost-



I september 1919 fanns ett femtiotal villor i Utbynäs och fler var på gång att byggas. Byggnationen 
av kyrkan fortskred och den började nu att gå mot fullbordan. Journalister som besökte bygget 
uppmärksammade bl a de snidade ljuskronorna. Göteborgs dagblad skrev bl a: ”De båda kronorna 
förstärka i hög grad helhetsintrycket och ha ett sammanlagdt värde af 1,800 kr”17

Erinringar på utförandet från Överintendentsämbetet 1918
Efter årsskiftet fick Arvid Bjerke svar gällande de ritningar han tidiagre hade skickat till Överinten-
dentsämbetet. ”Vid övertagandet av Byggnadsstyrelsens byggnadsbyrå, har jag [Isak Gustaf Claes-
son] bland de till byrån överlämnade handlingarna funnit Edra ritningar till ny kyrka i Utbynäs 
jämte Edert brev av den 16 juli 1917, varefter intet synes vara i ärendet åtgjort. Ehuru hittills 
osäkerhet rått rörande skyldighet för dem, som låta uppföra kyrkor för enskilda medel, att un-
derställa ritningarne Kung. Maj:ts prövning, och med anledning därav förfarits olika, torde dock 
inom närmaste tid en Kungl. förordning utföras med föreskrift, att lokal icke får tagas i stadigva-
rande användning för gudstjänständamål, utan att ritningarna till densamma av Kungl. Maj:t bli-
vit gillade. Med anledning härav, torde den församling, som skall taga kyrkan i användning, böra 
snarast möjligt underställa ritningarna Kungl. Maj:t prövning. Vid en granskning inom överinten-
dentsämbetet av de översända ritningarna skulle desamma sannolikt gjorts följande erinringar:
1/ att anordningen av dörren mellan sakristia och kor av såväl praktiska, som estetiska skäl be-
höft omarbetas.
2/ att avståndet mellan altarring och steg bort vara minst 2 m. För uppställning av likkista
3/ att valven över fönstren behöft erhålla grövre dimensioner, i synnerhet om de avsetts att ut-
föras av granit.
4/ att konstruktionen av takstolsfoten icke skulle hava godkänts.
5/ att innerväggarna mellan kyrkan å ena sidan och värmekammaren och torntrappan å andra 

nader för kommunen eller församlingen, i det glada hoppet, att den skall lända inbyggarne i denna nejd till hugsvalelse, tröst och frälsning. Må 
Gud den allra högste se med välbehag verket, hålla sin skyddande hand däröfver, gjuta sin kraft och anda i det ord, som här skall förkunnas, och 
skänka sin välsignelse och frid åt dem som här söka honom”. ”Biskopen utgick i sitt tal från orden i 1:sta Mosebok 28:22 och nedkallade till sist 
Guds välsignelse öfver företaget. Härefter sjöng konsertsångare Dan. Lundstedt ”Hur ljuft det är att komma”. Bland de närvarande märktes också 
kapten W. Gibson, som vid högtiden meddelade, att fru Ingeborg Gibson skänkt 3,000 kr. till kyrkbygget. Den mycket stämningsfulla akten afslöts 
med psalmen 500 sista versen”. Göteborgs Morgonpost 22/12 1917.
17. Göteborgs Dagblad 22/9 1919. ”Utbynäsbornas egen kyrka – Det vackra templet närmar sig sin fullbordan.”. ”En af kyrkointeriörens större 
sevärdheter är de i trä snidade ljuskronor, som skänkts till templet af en frikostig, men anonym gifvare.” Kronorna skänktes av K. Danielsson, 
Göteborg [enl. ”Göteborgs och Bohusläns kyrkor i ord och bild av John Jacobsson, John Jacobsson Förlag, Skara 1933] ”Man har äfven beställt 
kyrkklockan, som skall levereras af Bofors och visst är färdig, men ännu ej hunnit anlända.” Göteborgs Dagblad 22/9 1919. ”Utbynäsbornas egen 
kyrka – Det vackra templet närmar sig sin fullbordan”.  
18.  ATA: Brun mapp. Brev från Isak Gustaf Claesson till Arvid Bjerke, daterat 6 januari 1918
19. ATA, Brun mapp; Brev från Arvid Bjerke till Kungliga Överintendentsämbetet den 31 januari 1918
20. Göteborgs Posten. ”Utby kyrka färdig” 4/11 1918, samt Göteborgstidningen 4/11 1918. ”Utby kyrka. Färdig till det yttre”. De större bidragen 
till byggnaden fördelade sig enligt tidningen så här: Anders Mattsson 10,000 kronor, Konservbolaget 5,000 kronor, Anders Nyberg 3,000 kronor, 



bort utföras av tegel /de äro å ritningen markerade såsom utförda av granit/samt att värmekam-
marens yttermurar bort invändigt klädas med tegelmur
6/ att myningarne av återgångskanalerna för kalluften icke bort placeras i trafikerad del av gol-
vet utan lämpligen kunna anordnas i sista bänkradens ryggstyckes undre partier med kanalmyn-
ningen i golvet under själva bänksitsen. Jag förmodar att vid byggnadens utförande redan gjorts 
eller kan göras sådana jämnkningar från skisserna, att fog för dessa anmärkningar ej längre fin-
nes.”18 

Arvid Bjerke meddelade ämbetet den 31 januari 1918 att ”...i de flesta fall redan ändring vidta-
gits vid arbetets utförande och skola vi i övrigt omarbeta ritningarne så att rättelse sker i övriga 
punkter.”19 

Kyrkan klar till det yttre 1918
I november 1918 stod kyrkan klar till det yttre men inredningen återstod och till detta saknades, 
enligt Göteborgs Posten, ännu pengar. ”Att kostnaden hittills stannat vid 40,000 kronor beror på 
att transportkontot och materialkostnaden varit relativt obetydliga. Materialet är nämligen s.k. 
”glasögongnejs”, som utsprängts ur berget på platsen, där kyrkan ligger. Omkring murarna kom-
mer man nu att fylla med jord och plantera tall och björk. Inredningen, som väntas färdig till 
våren, såväl altare som bänkar och kronor skola snidas i trä.” 20 Takteglet hade hämtats från taket 
på ett gammalt tegelbruk i närheten; ”varigenom man gratis fått en alldeles öfverdådig patina”, 
skriver Göteborgs Morgonpost den 5 november 1918.21 

Skolhuset fortsatte att fungera som gudstjänstlokal under byggnadstiden och här hölls en gång i 
månaden predikan. När kyrkan stod färdig var tanken att predikningarna skulle skötas av ett flertal 
präster, på ett liknande sätt så som vid tiden skedde i Hindås.22 

John Stens målningar i Ord och Bild 1920
Drygt ett år senare, den 4 november 1920, presenterades John Stens målade interiör i tidningen 
”Ord och Bild”. Artikelförfattaren skriver: ”Utbynäs lilla Villastadskyrka på sin kulle bland Kvibergs 
gråa åsar stod och ropade efter en målare, som kunde ta upp de gamlas breda penslar och göra 
dess kupiga brädtak till en ögonfägnad. Då kom John Sten, den parisiske ”modernisten”, precis som 
kallad”.18 ”Sten tog spårvagnen ut till Kviberg, och han och Utbynäs kyrka funno varandra genast. 

fru Gibson, Jonsered, 3,000 kronor och Albin Karlsson 2,000 kronor. Resten hade influtit i småposter. 
21. Göteborgs Morgonpost 5/11 1918 ”Ett vackert tempel”.
22. Göteborgstidningen 4/11 1918. ”Utby kyrka. Färdig till det yttre”
23-24. John Sten ställde ut i Göteborg på Göteborgs museum under februari 1919. Senare ställde John Sten  ut skisserna hos Konstföreningen på 
Valand, Göteborgs Dagblad. ”John Stens dekorationer för Utbynäs kyrka” 29/3 1919.
25. Arvid Bjerke övertalade Hulda Mattson att, för medel som egentligen var avsedda för textilier, anlita John Sten. För sitt arbete erhöll Sten 5000 



Efter ett par veckor hade han sina skisser klara och ställde ut dem på Göteborgs museum, och efter 
ännu ett par veckor hade han skrivit kontrakt om arbetet”.23 
Vidare: ”Lätt nog avstodo de [Hulda Mattsson och kommittén] tills vidare från skruden för att kunna 
begagna de sällsynta erbjudandet att få kyrkan smyckad på ett sätt, som skulle förvandla den från 
torftighet och kyla till rikedom och värme. Och målaren kom till mötes och fann ut kloka yrkesme-
toder, som gjorde det möjligt för honom att gå i land med arbetet utan att förlora.”24 

”Kyrkligt måleri blir lätt en blodlös arkaistisk lärdom med lämplig blandning av anatomiska och 
konsthistoriska handbokskunskaper. Men Johan Sten lät icke sin vän ”konstdoktorn” skriva ut 
receptet för sitt tak utan gjorde upp programmet efter eget huvud med jul och påska midt emot 
varandra och Guds härlighet över korväggen. Och i detaljerna tillät han sig egna funderingar: se 
på korsfästelsebilden t.ex. biskopen och krigsmannen som maktlös låter sitt vapen falla. Det mo-
tivet skall ingen ikonografisk kännare kunna tolka, och det känns därför godt att tala om, att det 
skall vara våldet, som övervinnes av Kristi lära.”25

Stens interiörmåleri har en uppbyggnad som påminner om 16- och 1700-talets kyrkomåleri med sk 
himlingar och naiva bibliska kompositioner. Figurscenerna sträcker sig från valvets anfang och uppåt, 
medan valvhjässan endast har målade rosetter kring ljuskronornas fästen. På korväggen finns i krö-
net ett Kristushuvud med strålkrans, tillbedjande änglar och ett ornamentalt rankverk som binder 
samman muren med takdekorationerna. Rankverket sträcker sig in över läktaren och ”knyter upp sig 
över dess fönster i västgaveln”. 

På långhustes ömse sidor finns scener med Kristi födelse och Kristi korsfästelse. Dvs på ena sidan 
Maria med barnet omsvärmade av änglar och med tillbedjande tre konungar, vise män och herdar. 
På den andra sidan Frälsaren på korset och nedan de sörjande Maria och Johannes med romerska 
krigsknektar i bakgrunden. På korväggen symboliseras himmelfärden och högst upp strålar ”I.H.S”. 
”Behandlingssätt och kolorit äro varken bysantinska, gotiska eller bondbarocka, de äro fria, natur-
ligt moderna, John Stenska men utan all bismak av sensationellt artisteri: Figurerna lida ej av den 
sentimentalitet eller den arkaiska vresighet, som bruka vara den moderna kyrkliga konstens antin-
gen – eller. De säga, uppriktigt talat, mycket lite med sin mimik, och bäst så uppe i ett valv. Men de 
äro talande och uttrycksfulla som silhuetter och grupper. Det är ingen Giotto eller Fra Angelico som 
målat i Utbynäs. John Sten känner sig säkert mest hedrad, om jag säger, att han är en god modern 
arvtagare till de i sin ringhet beundransvärda mästarna till vårt gamla kyrkotak. Han äger vad de 

kronor, ett arvode som han vid tiden betingade för en enda olja. Utby kyrka i Göteborg. Alrik Hammarén, 1983.
26. Ord och Bild N:o 4, 1920

27. Tomten var ursprungligen allmänning och skänktes av lantbrukare i Utby samt Fjällbo arvingar. Göteborgs Posten, 4/11 1918, ”Utby kyrka 
färdig”.



ägde, den säkra uppfattningen av vad byggnaden är bäst betjänt med, den frigjorda handen, det 
käcka och färgglada ögat, det lyckliga målar- och berättarhumöret.”26

För utförandet tillverkade John Sten kartonger i full skala, vilka en elev från Slöjdskolan sedan pun-
sade över till taket. Därefter hjälptes de åt att färglägga verket.

Ansökan om att få ta kapellet i stadigvarande bruk 1922
Ett brev från Hulda Mattson till Professor Curman vid Kungliga Byggnadsstyrelsen hösten 1922 åter-
ges nedan. Brevet är skrivet med anledning av att kyrkan är färdig och det finns önskemål om att ta 
den i stadigvarande bruk. Texten är personlig och skildrar väl byggprocessen och hennes eget starka 
engagemang. 

Utbynäs den 26 okt. 1922

Herr Professor Curman

Genom Pastor Ankar (Stavning?), till vilken jag vände mig, (då Biskop Rohde ansåg att skyndsamhet 
var av nöden) för att han skulle till Kungl. Byggnadsstyrelsen överlämna ritningar till Utby Kyrka, fått 
en del upplysningar angående formaliteter för kyrkans invigning, som ämnar ske den 3 December.

Jag hörde av honom att Professor Curman är chef för den avdelning, som skall handhava dessa 
papper och tar mig därför friheten att till Professorn personligen iklä några ord om nämnda kyrka. 
Hösten 1916 började jag insamlingen, efter att först ha som gåva av många tomtägare fått mottaga 
det berg varpå kyrkan ligger och av vars sten dess murverk rests.27 

28. ATA Brun mapp: Hos Kungl. Byggnadsstyrelsen ansökte man i enlighet med ”§ 28 i Kungl. Majt:s kungörelse den 26 november 1920 med 



Bergarten är en ovanligt vacker glasögongnejs. Därnäst hade jag som gåva, av arkitekt Arvid Bjerke 
(en brorson till min man) fått löfte om alla ritningar med uppmaningen att inte vara rädd för att 
besvära honom, även om den minsta detalj. Nu är det just vid Arvid Bjerke jag vill fästa Professorns 
uppmärksamhet, ity att jag (för tillfället) absolut inte kan få flera ritningar än dessa ritkopior jag 
nu sänder, som utbyte mot redan avsända blåkopior. Bjerke, tillsammans med arkitekt Sigfrid Eric-
son svara ju nämligen för minnesutställningen i Göteborg nästa år och vad Bjerke nu har att stå i, 
det förstår ju en fackman bäst. Jag har alla fall sett honom på hans kontor sista tiden och beklaga 
honom. I kyrkan återstår orgelfasaden, liksom en skulpterad hålkrans omkring predikstolen, Detta 
måste anstå då jag inte kan få ritningar. En särskild beställd piporgel finnes på läktaren. Bjerkes 
namn borgar ju för förstklassighet. Jag, för vilken kyrkans tillkomst varit en hjärtesak, vill med 
tacksamhet till Gud bekänna att som den nu står, den överträffa mina djärvaste förväntningar. 
Kyrkan är dekorerad av John Sten och dess målningar voro införda i ”Ord och bild”, jag tror 1919. 
I förhoppning att Professor Curman godhetsfullt vill tillrättalägga och försvara vad som brister 
tecknar högakt. Hulda Mattsson”  

Efter att ha uppfört kyrkan i Utby ansökte Hulda Mattsson m fl intressenter, hos domkapitlet och 
Kungliga byggnadsstyrelsen om att få ta Utby kapell i stadigvarande bruk för kyrkligt ändamål.28 Kung-
liga Byggnadsstyrelsen lät dock meddela den 24 november 1922 att ”…i omförmälda författningsrum 
förutsättes, att framställning av förevarande slag göres av församlingen själv och icke av enskilda 
församlingsmedlemmar. Församlingen torde därför, efter att å kyrkostämma därom fattat beslut, 
böra till bstn. inkomma med en till Kungl. Maj:t ställd framställning i ärendet, åtföljt av utdrag av 
det vid kyrkostämman förda protokollet” ”Sekreterare Kungl. Byggnadsstyrelsen”.29 

Invigningen uppskjuts och kyrkostiftelse bildas
Den 9 december 1922 meddelar domkapitlets expedition Kungliga Byggnadsstyrelsen att invigningen 
blivit uppskjuten, men att det nu har bildats en Kyrkostiftelse med antagna stadgar och att dessa 
handlingar så snart möjligt skall skickas in. Härefter erhålls den 13 januari 1923 Kungl. Maj:ts tillstånd 
att efter sedvanlig invigning ta kapellet i ”stadigvarande bruk för kyrkligt ändamål”.30

föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet med den ändrade lydelsen detta lagrum erhållit genom kungörelsen den 21 oktober 1921 (n:r 
651)” om tillstånd att från och med den 3 dec. 1922 använda ”Utby kapellbyggnad” för allmän gudstjänst. 

29. ATA, Brun mapp. Kopia av Skrivelse från Kungliga Byggnadsstyrelsen
30. Kopia av avskrift av skrivelse från Domkapitlet till Herr Intendent A.I. Roland. (GKFarkiv) Kungl. Maj:t delger slutligen i en skrivelse den 13 
januari 1923 att: ”hinder icke möta, för att ifrågavarande kapell, sedan detsamma blivit av biskopen Edward Herman Rodhe, eller den han i sitt 
ställe förordnar i föreskriven ordning invigt, må tagas i stadigvarande bruk för kyrkligt ändamål. Detta får jag, på nådigaste befallning, meddela 



Kyrkans inredning fullbordas 1923
I slutet av februari var inredningen i stort sett fullbordad. En journalist beskrev kyrkan: ”Enkel och 
ren i linjerna, vacker i proportionerna är denna kyrka, där den står liksom vuxen fram ur berget. Det 
finns så många vackra detaljer att lägga märke till inne i kyrkan med det man först fäster sig vid, 
när man kommer dit in, är den lugna måttfullheten i linjer och färger. Utrymmet är väl tilltaget. 
Där finns inga onödiga skrymslen, utan man märker en klok hushållning med rummet.”31 

I interiören fästes uppmärksamheten på måleriet i taket och de fyra evangelistbilderna på läktar-
barriären av John Sten samt altaruppsatsen som är ett resultat av Bjerkes, Stens och Henry Nilsons 
samarbete. Tidningen skriver: ”Det är främst det egendomliga och vackra, som är Henry Nilsons verk. 
Som centralfigur reser sig där en hög Kristusbild. Och på ömse sidor om Kristusbilden stå apostlarna. 
Färgerna i altarskåpet äro klara och skarpa utan att dock verka grella”.  Vidare uppmärksammades 
sakristians dörr av hamrad plåt, träkronorna ritade av Arvid Bjerke, Hulda Mattsons broderade kläd-
sel på altarrundeln, Claes Ekvalls lampetter32 och att kyrkans uppvärmning var praktiskt anordnad, 
genom en särskild värmekammare med ingång utifrån och utan förbindelse med kyrkans inre, vilket 
innebar att det inte behövdes några radiatorer i kyrkan, utan att värmen kunde ledas upp, underifrån, 
genom golvet. Vidare noterades att dörren till sakristian av hamrad plåt samt att det i sakristian 
hängde en gammal kyrkkrona, fanns ett väggskåp avsett för nattvardssilvret och att där även fanns 
ett kollektfat tillverkat av kopparplåt från den gamla Brahekyrkan på Visingsö.33 
 läktarbarriärens fält hade John Sten målat de fyra evangelisterna och konstnären Henry Nilson fått 
uppdraget att tillverka altaruppsatsen. Göteborgs Morgon Post skrev den 19 februari 1923 att: ”Det 
är främst det egendomliga och vackra, som är Henry Nilsons verk. Som centralfigur reser sig där 
en hög Kristusbild. Och på ömse sidor om Kristusbilden stå apostlarna. Färgerna i altarskåpet äro 
klara och skarpa utan att dock verka grella.”34  Vidare beskrev tidningen altarrundelns klädsel som 
var ”fru Mattssons verk” och att hon utfört ett broderi på mörk lila botten ”som går vackert i stil 
med det hela”.35 Enligt tidningen kvarstod det endast att dekorera orgelns fasad. Därefter skulle 
kyrkans interiör vara fullbordad.36

domkapitlet för vederborandes underrättande. Till ärendet hörande 2 kartor och 3 fotografier bifogas för att tillställas sökandena. Stockholm den 
13 januari 1923. Olof Olsson/C.F. Vougt” (ATA)
31. Göteborgs Morgon Post ”Ett besök i Utby kyrka” 19/2 1923
32. Lampetterna är kopior av lampetter som enl. Göteborgs Morgon Post suttit i Birgittas kyrka i Vadstena och i ”Rödkyrkan” i Vadstena, enligt 
”Göteborgs och Bohusläns kyrkor i ord och bild av John Jacobsson, John Jacobsson Förlag, Skara 1933. 
33. Göteborgs Morgon Post ”Ett besök i Utby kyrka” 19/2 1923
34.  Göteborgs Morgon Post ”Ett besök i Utby kyrka” 19/2 1923
35. Ibid
36. Ibid
37. Göteborgs Posten, ”Utby kyrka invigd. En anslående religiös högtid.” 16/4 1923



Kyrkan invigs av biskop Rohde 1923
Tydligen hann man inte ordna med alla handlingar så att invigningen kunde ske den 3 december 1922 
som planerat, men på Palmsöndagen den 15 april 1923, var det dags. Då var kyrkostiftelsen bildad 
och invigningen kunde förrättas av biskop Rohde assisterad av fem prästmän. ”Kyrkan var till sista 
plats fylld av en högtidsklädd menighet, mestadels traktens invånare, de flesta sannolikt medvetna 
om att de bidragit till kyrkobyggets genomförande. Gråvädersdagen bröts av stearinljus, som gåvo 
de rika målningarna i trävalvet den rätta värmen. Fönstersmygarna och altarnischer pryddes av 
nyutsprucket löv och vårens blommor, som fyllde templet med dofter minnande om forna tiders 
rökelse”. 37

Utby kyrka efter invigningen 

Utby blir en del av Göteborgs stad och Gamlestadsförsamling 1928
År 1917 hade Göteborgs stad övertagit flera gårdar i Utby och 1927 införlivades hela Utby med Gö-
teborgs stad.38  I kyrkligt hänseende medförde detta att Utbynäs villasamhälle jämte Fjällbo gård, 
som dessförinnan tillhörde Partille pastorat, inkorporerades med Gamlestadsförsamling och Göteborg 
år 1928.39

Kyrkan utarrenderas till Gamlestadens församling från år 1929
Från 1929 utarrenderade Utby kyrkostiftelse (under Diakonistyrelsens överinseende) kyrkan till Gam-
lestadsförsamlingen för gudstjänst varje sön- och helgdag, mot en årlig avgift av 3 800 kr. Stiftelsen 
svarade för underhåll och kostnader vid gudstjänsterna.40 

Målningarna smutsas av ersättningsbränslet antracit 1943
1943 konstaterades att väggmålningarna smutsas ner vid ett varmlufts intag, via en öppning i långhusets 
östra vägg, norr om korbågen. Varmluftsintaget doldes helt av nummertavlan, som hade hängts på 
ett visst avstånd från väggen, för att möjliggöra luftcirkulation. Skadorna ansågs ha uppstått genom 
att rök trängt ut i värmekammaren och därifrån, genom värmekanalen, in i kyrkan. Konservator C.O. 
Svensson föreslog att de nedsmutsade partierna skulle rengöras varsamt och där inte allt kunde av-
lägsnas skulle en bättringsmålning ske al secco med kalkfärg. Dessutom föreslogs att en metallskärm 
38. ”Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Del II – ett program för bevarande”.(Obs se nedan enligt Bertil Lundgren, s 100, införlivades 
Utby med Göteborgs stad 1927 och med Gamlestadsförsamlingen 1928, vilket är rätt???))
39. Lundberg, Bertil, Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982.  (”Genom Kungl. brev av den 5 maj 1882 beslöts att 
området öster om Gullbergsån skulle bilda egen församling och pastorat från och med 1 maj 1883, med namnet Gamlestadsförsamlingen i Göteborg. 
S:t Pauli skulle vara församlingskyrka. – 1927 införlivades visst område av Angered med Göteborgs stad och Gamlestadsförsamlingen”).[? årtal? 
1928 eller 1927 vilket är rätt?] 
40. Lundberg, Bertil, Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982.
41. ATA: Förslag upprättat av C.O. Svensson den 21 oktober 1943. Dnr 4030. ankom 26 oktober 1943 till Vitterhetsakademin och riksantikvarien. 
Under kriget var bränsle dyrt och tillgången begränsad. Som ersättningsbränsle i Utby kyrka användes antracit. Vid denna tid tillhör ”Utby kyrka 
Utby kyrkostiftelse, som står under Diakonistyrelsens överinseende, men disponeras av Gamlestadens församling, Göteborg, för gudstjänster, sön-



skulle sättas upp över värmekanalens kant så att den varma luften skulle riktas och passera något 
utanför väggytan. Även skärmen skulle döljas av nummertavlan. Kyrkvärden ville helst att problemet 
skulle åtgärdas till första söndagen i advent eller tidigare ”för att undvika onödig uppvärmning av 
kyrkan under arbetets utförande”.41

Målningarna renoveras av Broche Blücker år 1952
Broche Blückert, som hjälpte John Sten med målningarna 1919, anlitas åter år 1952 för att renovera 
det invändiga måleriet.42 

Läktaren vidgas för kören år 1960
1960 sökte och beviljades kyrkorådet,43 tillstånd av Byggnadsnämnden, att utöka läktaren för att 
skapa plats för kören, efter ett förslag av Nernst Hansson, Göteborg.44 Ombyggnaden innebar att 
den tidigare raka läktarbarriären ersattes av ett utkragande mittparti med avfasade hörn (”tresidig 
front”), varmed ett större utrymme skapades framför den sidospelade orgeln.45 Beträffande åtgärder 
med orgel i samband med detta, se vidare gällande orgeln under ”Inventarier” sidan XX. 

Värmekammaren ombyggs till samlingsrum för dop- och bröllopsföljen m.m. 1964
1964 godkände Kungliga Byggnadsstyrelsen ett reviderat förslag avseende inredning av ett väntrum 
för dopgäster i Utby kyrkas ursprungliga värmekammare, upprättat av arkitekt Johannes Olivegren.46 
Arbetet utfördes och innebar att de befintliga väggarna och taken kring varmluftskammaren och 
friskluftstrumman avlägsnades. Ett nytt trägolv lades in och en befintlig öppning i golvet övertäcktes. 
Två platsbyggda skåp uppfördes, varav ett mätarskåp, med profilpanelade dörrar. De laserades i lika 
kulör som befintliga snickerier. En ny dörr till koret, med smidestrycke, sattes också in.47 

Åtgärder under 1970-talet
År 1976 omfattades entréporten med koppar48och 1977 utfördes några mindre omfattande åtgärder 
interiört, bl a tillkom ett nytt bordsaltare.49 Vid tillfället byggdes även orgelverket om. För dessa 
åtgärder se vidare under rubriken Fast inredning gällande Orglar sidan xxx. 

dagsskola, vigslar m.m.”.  ATA: Uppgifter enl. ansökan om tillstånd att åtgärda skador på väggmålningarna i Utby kyrka, Göteborg den 25 oktober 
1943. Kyrkvärd Olof Sandén
42. Utby kyrka i Göteborg, Alrik Hammarén, 1983
43. Genom kyrkoherde Knut Gellerstam, ur styrelsen för Utby Kyrkostiftelse.
44. Medel till utbyggnaden beviljades 1960. GKP 1960 N:o 4 § 7 19 dec. Vare sig Domkapitlet eller Kungliga Byggnadsstyrelsen sade sig ha något 
att invända mot förslaget. Källa: ATA Församlingens Dnr 8763. K-byråns Dnr K 726.
45. ATA. Blå mapp. Ritning G 176/3 och 176/4, Nernst Hansson. 

46. ATA: K37 28/3 1963, första förslaget. 14/1 1964 reviderat förslag.
47. ATA: Blå mapp G.176/7. Ritning i skala 1:20, från 28/3 1963, reviderad den 14 januari 1964. Olivegren
48. ”Utby kyrka i Göteborg”, Alrik Hammarén. 
49. Uppgift enligt församlingens hemsida.
50. Göteborgs Kyrkofullmäktige, Årsredovisning 1994, Del B. Verksamhetsberättelser. Handling nr 14 1995, s 132.



Åtgärder under 1990-talet
Under 1994 placerades en liten orgel från Billdals kyrka i Utby kyrkas kor på grund av att läktarorgeln 
hade en del tekniska brister.50 Vidare utfördes åtgärder för att förbättra belysningen i kyrkan.51 

1995 byttes högtalaranläggningen ut och kyrkan försågs med ett nytt kläde till ambon samt en ljus-
bärare.52

Omfattande ombyggnation av läktarorgeln år 2003
År 2003 genomförs en omfattande ombyggnation av läktarorgelns verk och spelbord. Uppdraget att 
bygga om orgeln gick till Tostareds kyrkorgelfabrik. För vidare information om orgeln se Fast inred-
ning avseende Orglar, sid XX.

Skador i fasad åtgärdas 2005 
I april år 2004 besiktas Utby kyrkas takkonstruktion av Tellstedt i Göteborg AB, vilka konstaterar 
att takfotens yttre kantbalk, som inte bedömdes ha någon större bärande funktion, hade skjutits 
ut ca 1 cm utanför fasad. Huruvida skadan var ny eller funnits sedan länge, kunde inte bedömas, 
men sprickor hade uppstått i kantbalkens anslutande fogar och vid gavlar och möjliggjort viss 
inträngning av fukt. Springorna vid gavlarna och kantbalken föreslogs fogas med elastisk fog samt 
vid sistnämnda även med en brottningslist, för att förhindra fortsatt vatteninträngning. En tunn 
kontrollinje ritades utefter yttre kantbalken för framtida utredning om fortsatta rörelser. Vid 
tillfället sågs även fogarna runt fönstren över.53 Sommaren 2005 utförde Dennis Eriksson Byggare 
AB åytterligare tgärder på kyrkans fasader. Tornet ommålades och långhustes partiellt skadade 
cementfogar bortbilades och ersattes av nya fogar av cement.54 

Utby församlingshem uppförs 1978
Sydväst om Utby kyrka ligger ett församlingshem uppfört 1978. Församlingshemmet har tre våningar, 
varav det översta planet bl a används till samlingsrum inför gudstjänster i kyrkan, t ex inför dop, 
vigslar och begravningar. Rummet, som kallas S:t Olofssalen, används även till söndagsskolegrupper. 
Mellanvåningen inrymmer en stor samlingssal och bottenvåningen fyra arbetsrum och ett samtals-
rum.54 

51. Ibid , s 132.
52. Göteborgs Kyrkofullmäktige, Årsredovisning 1994, Del B. Verksamhetsberättelser. Handling nr 14 1996, s 149.   
53. Arbetet utförs efter förslag av John Winquist, Telllstedt i Göteborg AB Datum 2004-04-20. 
54. Uppgift enligt Fastighets ingenjör Margareta Unenge, Svenska kyrkan i Göteborgs centrala fastighetsförvaltning.
54.  Sistnämnda iordningställdes under 2005.
55. Red. Lönnroth Gudrun, Stadsmuseet m.fl., GÖTEBORG, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del II, Ett program för bevarande, Västerås 
2002. I programmet utpekas byggnaden under ”Övrigt” och då ”som en viktig del av kyrkomiljön”.



Utby kyrkskola 
Nära kyrkan ligger även den sk Kyrkskolan som Nylöse församling äger. Byggnaden som efter beslut 
1882, uppfördes som Utby Småskola år 1910, innehöll ursprungligen en skolsal och en lärarbostad. 
Idag används byggnaden främst till församlingens barn- ungdomsverksamhet och hyrs också ut till 
dopkaffen m m.55 

BYGGNADSBESKRIVNING 

Översikt
Kyrkan är utförd i nationalromatisk stil och grundlagd direkt på befintligt berg.  Grund och fasader 
utgörs av råhuggen ögongnejs under ett brant sadeltak belagt med rött lertegel och ett sidoställt 
torn vid koret i öster, vars nedre parti är i gnejs och övre parti av stående lockpanel i röd kulör och 
med kopparklädd huv samt en tupp i toppen. 

Byggnaden har en rektangulär grundplan med entré via ett inbyggt vapenhus under orgel- och kör-
läktare i väster, ett rakt avslutat kor i öster samt ett vidbyggt sidoställt torn i sydost med entré och 
sakristia i bottenvåningen. Ett samlingsrum, med entré från norr, finns (i en fd värmekammare), 
beläget norr om koret.  Kyrkorummets fönster är fyrkantiga med blyinfattat antikglas i innerbågen. 
Sakristian och samlingsrummet har var sitt rundbågeformat fönster och i väster, och till vindsutrym-
men ovan kor och vapenhus, samt till ett wc utrymme i tornet, sitter rundfönster.

Invändigt har kyrkorummet ett trägolv i bänkkvarteren och tegel i fiskbensmönster i gångar och 
kor. Väggarna är pustade  med grov struktur och målade i bruten gråvit kulör samt med en laserad,  



mörkbrun, boasering utefter långhusväggarna. Taken är  av trä och dekorationsmålade på grågrönblå 
botten. Huvuddelen av den fasta inredningen ritad av arkitekt Arvid Bjerke, bl a den mörklaserad 
bänkinredningen, orgelfasaden och den murade, putsade predikstolen, är kvar sedan uppförandet. 
Lika så är mycket av de ursprungliga lösa inventarierna bevarade och i bruk. Nämnas kan dopfunten 
och den väggplacerad, och av Henry Nilsson skulpterade, altaruppsatsen samt lampkronorna av trä 
skurna av sljöd läraren Håkan XX. Kyrkans invändiga karaktär präglas mycket av det måleri på väg-
gar och i tak som 1919 utfördes  av konstnären John Sten. Korväggen är dekorationsmålad av samma 
konstnär i al secco teknik med ”Det allseende ögat”, omgivet av änglar som hemför de avlidna. På 
läktarbröstningen är de fyra evangelisterna framställda. Innertaket är tunnvälvt och dekorationsmålat 
med bibliska scener av samma konstnär. I norr finns ett motiv av Kristifödelse och de vise männens 
tillbedjan och i söder en korsfästelsescen. 

Bänkarna är fördelade i två kvarter med mittgång och här finns plats för ca 200 besökande. Förutom 
altaruppställningen från 1920 finns i koret en tresidig  altarring och altare ritade av xx från 1977. 
Predikstolen från 1923 är väggfast och nås från sakristian. Orgelfasaden från 1923 är ritad av arkitekt 
Sigfrid Eriksson samt tillverkad av bildhuggaren Frithiof Richter. Orgelns nuvarande verk och dispo-
sition, med spelbordet placerat framför koret, härrör från en ombyggnation år 2003.
 

EXTERIÖR

GRUND, STOMME OCH FASADER
Utby kyrka är grundlagd på berg. Fasaderna utgörs av skalmurar av ögongnejs, som brutits på plats. 
Stenarna har en grovhuggen yta och rakhuggna, oliksidiga, kanter. Fogarna av cement är slätstrukna 
och indragna. Kyrkans fasader möter mark utan markerad sockel.  Marken närmast kyrkans murar 
utgörs av grus.

Kyrkans torn i sydöst har kvadratisk planform och rymmer vindfång, wc, sakristia, vinds- och klock-
rum. Det övre partiet har en stolpkonstruktion av trä, klädd med stående lockpanel täckmålad  i röd 
kulör. [Enligt en beskrivning av Arvid Bjerke från 1917 var tornets fasader tänkta att tjäras och enl. 
”Vår Svenska kyrka” var fasaderna fortfarande 1950 i brun kulör ”Utby kyrka är, kan man säga, ett 
verk av två män, arkitekt Arvid Bjerke och målaren John Sten. Den uppfördes 1917-19 men invigdes 
först 1923. Bjerke gjorde ritningarna till den, ett rektangulärt långhus av ögongnejs, med gotiskt 
högrest sadeltak; rakslutat kor; på sydfasadens östra ända ett lågt torn, underst av gnejs, till övre 
delen av brunmålat trä. Interiörens väggar smyckas av ståtliga freskomålningar av John Sten, kanske 
den vackraste kyrkmålning som gjorts i Sverige i modern tid. Altaruppsatsen är skulpterad i trä av 
bildhuggaren Nilsson efter ritning av Bjerke; dopfunt av trä med förgylld gipsornamentik efter ritning 
av R.S. Anderberg.” (Källa s 633, Malmeström Elis m.fl., redaktör, ”Vår Svenska Kyrka”; Kulturhisto-



riska förlaget, Göteborg. Tryckt i Malmö 1950.)]  Tornets nedre parti är uppfört i lika material och 
teknik som långhuset.
2005 omfogades fasadernas skadade fogar.

Detaljer
Kyrkans ursprungliga fösnter livar med fasaderna, medan långhustes utbytta fönstre ligger något 
indragna med fönstrebleck av koppar. Runt gavlarnas rundfönsterhar fasadstenarna murats som en 
omfattande rundel.

Huvudentréns rundbågeformade portomfattning i tre nischer är sedan 1976 klädd med kopparplåt.

Till klockrummet i tornet sitter jalusiförsedda ljudluckor med tresidiga avslut uppåt. Jalusiluckorna 
är täckmålade i lika kulör som övrig fasad.

YTTERTAK
Långhusets sadeltak är belagt med enkupigt, rött, lertegel samt nockpannor. [Det ursprungliga 
takteglet hämtades från taket på ett gammalt tegelbruk i närheten ”varigenom man gratis fått 
en alldeles öfverdådig patina” skriver Göteborgs Morgonpost den 5 november 1918. [Göteborgs 
Morgonpost 5/11 1918 ”Ett vackert tempel”]. I gavelpartierna livar taket med fasaderna och de är 
täkta av kopparplåt. Som avslut mellan mur och tak ligger en brunlaserad fyrkanstbalk.

Tornets tak är välvt, valmat, och klätt med kopparplåt. I toppen finns en vindflöjel bestående av 
ett liggande kors med en tupp längts upp.

Vattenavrinningen från såväl torntak som långhus tak utgörs av rännor av koppar. Stuprören är 
markanslutna och utgjordes ursprungligen av koppar, men dessa har, efter upprepade stölder, un-
der 2000-talets början utbytts mot brunmålade plåtrör. 

FÖNSTER
Kyrkans fönster och karmar är utvändigt täckmålade i brun kulör. Ett undantag finns i tornet, vars 
runda fönster till toalettutrymmet i bottenvåningen, är täckmålat i vit kulör.
Långhuset har sex stycken kvadratiska, kopplade, utåtgående, enluftsfönster med blyinfattat sk 



antikglas i innerbågen. De är placerade i något indragna nischer med fönsterbrädor av kopparplåt. 
På insidan är bågarna och karmarna målade med en tunn, laserande, strykning i grönbrun kulör. 
Två stängningsvred av mässing sitter på varje fönster. Fönsternischerna invändigt är kvadratiska 
och vidgar sig innåt. De är putsade och täckmålade i likhet med övrig vägg, men i överkant är 
nischerna klädda med en spåntad panel, tunt målad i lika kulör som bågar och karm. 
I sakristian i söder och det fd pannrummet i norr, sitter rundbågeformade enluftsfönster med kopp-
lade bågar. Innerbågarna har bylinfattat sk antikglas i gul och violett kulör bildande ett latinskt kors. 
Dessa fönsters karmar och bågar livar utvändigt med fasaden. På insidan sitter de i rundbågeformade, 
djupa, nischer, som är slätputsade och täckmålade i vit kulör. Även bågar och karmar är på insidan 
täckmålade i vit kulör.

I gavlarna mot väster och öster sitter fyrlufts rundfönster med korspost som livar med fasaderna. De 
västra sitter placerat till ett vindsförråd ovanför orgeln, där tidigare en del av orgelverket varit pla-
cerat. (Utrymmet nås via torntrappen och en krypgång över kyrkorummets valv)  Det östra fungerar 
som ljusinsläpp till vindsutrymmet ovanför koret, vilket nås från torntrappan.

DÖRRAR OCH PORTAR

Utvändiga dörrar
Kyrkan har tre entréer. Huvudentrén i väster utgörs av en rundbågeformad pardörr av trä. Omfatt-
ningen, som är uppbyggd med tre nischer är sedan år 1976 täckt av små skivor av ståndfalsadkop-
parplåt. [Utby kyrka i Göteborg, Alrik Hammarén, 1983] Dörrbladen är uppbyggda av ett ramverk 
som på utsidan är klätt med stående panel och en dekor av profilerade romber som går omlott över 
de stående brädornas spont. På insidan utgörs ramverkets fyllningar av fanerade skivor. På utsidan är 
dörrbladen täckmålade i svart (troligtivs var dörrblanden ursprungligen tjärstrukna på utsidan) och 
på insidan tunnare laserade i brunt. Smidesbeslagen är kraftiga och svartmålade. På huvudentréns 
dörr finns en låskista med dekorativt format smide.
Dörrarna till sakristians och tornets entré i söder samt till det fd pannrummet i norr är mindre men 
uppbyggda på lika sätt som huvudentrén, dock utan omfattningar av koppar och dekorativa låskistor. 
Av dessa dörrar är den södra ursprunglig medan den norra är utbytt (troligen 1976). Även dessa sitter 
indragna från fasad i djupa rundbågefromade nischer. Marken framför dörrarna är belgda med flata 
naturstens hällar.

Invändiga dörrar
Mellan vapenhuset och långhuset finns en trefyllnadspardörr med rakt överstycke. Mellan sakris-
tian och tornet sitter en likadan enkeldörr. Ramverk och fyllningar är tunnt målade i en grågrön 
kulör och i de profilerade spegelramarna är hålkärlsprofilerna markerade med en mörkröd kulör. 



Fodren utgörs av en halvstav samt en bräda med vågformig dekorfris.
I vapenhuset finns en förrådsdörr iform av en brunlaserad trefyllnads enkeldörr till ett utrymme 
under läktartrappen i sydvästra hörnet.
I koret finns en svartmålad, slät, plåtklädd, enkeldörr från år 1964 till det fd pannrumet i norr. Vi-
dare finns en svartmålad, plåtklädd, enkeldörr från byggtiden med smidesbeslag och bronsförgylld 
dekor i form av en lagerkrans och sexuddiga stjärnor till sakristian i söder. Båda dörrarna sitter i 
putsade nischer med överljus. Nischerna är fempassformade och rymmer bågar i bruten vit kulör 
med blyinfattade antikglas.
I sakristian finns en bräddörr målad i gråbrun kulör med smidesbeslag samt, på sidan som vätter 
mot predikstolen, en svart smidesdekor i form av bladverk och fåglar med förgyllda detaljer. 
I vindfånget mellan entrédörr och sakristia sitter en trefyllnads enkeldörr till ett wc utrymme i 
väster. 

INTERIÖR 

GOLV
Golvet i vapenhuset och kyrkorummets gångstråk (mittgång, gång bakom södra sidans bänkkvarter 
mot läktartrappan, längstfram innan kor) samt i koret är belagt med rödbränt tegel i fiskbensmöns-
ter med en rak fris i ytterkanten och ljusgrå fogar. Stenaran är lagda med den flata sidan uppåt. 
Framför koret har tegelgolvet kompletterats med ett parti av rödbränt tegel av lite större format än 
övrigt golv. Koret ligger två trappsteg över långhusets golv och här finns en räffelhuggen stentrappa 
av Kinnekullekalksten.
I bänkkvarteren ligger ett spontat, klarlackat, trägolv av smala brädor. Golvet på läktaren är av lika 
material men är här brunlaserat. Ett smalt, spontat, trägolv, av klarlackad gran ligger i sakristian 
(senast slipat och lackat 2003). Trappen från sakristian till predikstolen är av klarlackad furu. I det 
fd pannrummet täcks golvet av masonitskivor. På sistnämnda golv har det sedan 19?? legat en hel-
täckningsmatta som har rivits bort. I detta golv finns en lucka till ett källarutrymme, som idag inte 
används. I wc utrymmet i anslutning till sakristians vindfång, ligger en ljus plastmatta.
Två trappsteg av Kinnekullekalksten leder upp till koret.
I tornet finns en murad trappa med sättsteg av sten. I vindsutrymmet ovanför koret ligger ett obe-
handlat smalt, spontat, trägolv och i tornrummet ett bredare obehandlat trägolv.

SOCKEL
I kyrkorummet finns en boasering av trä, för övrigt finns ingen sockel i kyrkorummet eller vapenhuset. 
I sakristian finns dock en slät sockelbräda täckmålad i grågrön kulör.



VÄGGAR
Kyrkorummets innerväggar utgörs av natursten som putsats, med grov, borstad, struktur. Underliggande 
naturstenars ojämnheter är synlig i putsen. Enligt beskrivningar har väggarna varit vitkalkade [ATA: 
Uppgifter enl. ansökan om tillstånd att åtgärda skador på väggmålningarna i Utby kyrka, Göteborg 
den 25 oktober 1943. Kyrkvärd Olof Sandén samt ATA: Förslag upprättat av C.O. Svensson den 21 
oktober 1943. Dnr 4030. ankom 26 oktober 1943 till Vitterhetsakademin och riksantikvarien.], men 
är idag täckmålade med en matt färg i bruten gråvit kulör. 
Runt triumfbågen finns ett dekorativt kalkmåleri utfört efter förslag av John Sten omkring 1919. Mål-
ningarna som partiellt blev nedsmutsade vid ett varmluftsintag, rengjordes och bättrades al Secco år 
1943 efter förslag av konservator C.O. Svensson. [ATA: Uppgifter enl. ansökan om tillstånd att åtgärda 
skador på väggmålningarna i Utby kyrka, Göteborg den 25 oktober 1943. Kyrkvärd Olof Sandén samt 
ATA: Förslag upprättat av C.O. Svensson den 21 oktober 1943. Dnr 4030. ankom 26 oktober 1943 till 
Vitterhetsakademin och riksantikvarien.] Motivet utgörs av en dekor med stiliserade vinrankor som 
omsluter två avlidna människors färd mot himmelen. Norr om framställningen bär en ängel ett barn 
och söder därom tar en äldre människa de sista stegen till paradiset. Högst upp i himmelen är fyra 
änglar varav två med palmer i händerna.
För vidare beskrivning av väggarnas motiv, se historiken gällande ”John Sten ...1920”
I bänkkvarteren sitter en boasering av stående, gles, panel med fasade kanter. Den är laserad i 
mörkbrun kulör och lackad. Överstycket utgörs av en rundad, profielrad, bred, list med tandsnitts 
fris. Samma profil löper som överliggare även på bänkarnas rygg- och sidostycken mot mittgången. 
Boaseringen är kompletterad längst fram innan koret. I boaseringen finns här förvaringsskåp med 
luckor. 
I östra väggen, norr om koret ,sitter en trepassformad nisch med en Maria skulptur samt en num-
mertavla av rödbrun kalksten. I motsvarande nisch i östra väggen, söder om koret, sitter dörröpp-
ningen från sakristian till predikstolen. 
Väggarna i vapenhuset, sakristian, samlingsrummet (fd pannrummet) samt vindfånget i klocktor-
nets bottenvåning är putsade och täckmålade med matt färg i bruten gråvit kulör.

INNERTAK
Innertaket utgörs av ett tunnvalv av trä. Även detta med dekorationsmålningar från 1919 av konst-
nären John Sten och hans medhjälpare Broche Blückert, dåvarande elev vid Slöjdskolan i Göteborg. 
I norra delen finns jul- och trettondagsmotiven, med Jungfru Maria och Jesusbarnet som tar emot 
hyllningar av de tre vise männen i sina gyllene kronor (”heliga tre konungar” som de också kallas). På 
ömse sidor härom syns herdarna med sin hjord. Valvet är uppbyggt av spontade, breda, brädor som 
är fästa med synliga spikskallar. Grundfärgen utgörs av en matt färg i grå-grön-blå kulör. Motiven är 
målade i olika bruna, röda, organge och blå kulörer. På den södra sidan återges långfredagens motiv 
med Jesus på korset och där ovan Gud Fader och duvan (”Nådastolen”  - ett sedan 1100-talet vanligt 



sätt att framställa treenigheten) och vid korsets fot sörjande kvinnor som knäböjer. På södra sidan 
finns kristi födelse återgiven, med en förgylld stjärna och strålar ovan. Sydsidans västra del fylls av 
romerska knektar och ryttare och öster om korsfästelsescenen är den helige Anden målad i form av 
en duva och ett timglas. Ytterligare längre öster ut finns en biskop som med sin höjda bibel hejdar 
en ”barbar”. (Timglaset och korset ”kungör konstnärens ambition att oberoende av tidens, histori-
ens, tvångströja frambära evangeliets ärende till nuet. Målningen skissas några månader efter 1918 
års vapenstillestånd. Här möter oss krigare med rustning, hjälm, svärd, lans, stridsyxa, sköld m.fl. 
symboler för krig – lika aktuella nu som då. Men intill timglaset har fredsduvan i näbben det olivlöv, 
som bär bud om fred och frid 1 Mos. 8:11. Kvinnan nära läktaren förmår med vänlig gest soldaten 
att släppa sitt vapen. Hon skapas det år Sveriges kvinnor får rösträtt – och speglar konstnärens per-
sonliga tankar om kvinnans universella uppgift som försonare och fredsstiftare.”) [Källa: Utby kyrka 
i Göteborg, Alrik Hammarén, 1983]

Takmålningarna reparerades 1952 av Bloche Blückert.

Även vapenhusets och sakristians tak är av trä och målade i grå-grön-blå kulör och med dekorations-
måleri. I Vapenhuset utgörs dekoren av bladrankor på de synliga takbjälkarna och i sakristian utgörs 
dekoren av bladrankor kring lampfästet.

Detaljer:
Ovanför bänkkvarteren på södra och norra sidan har  x st vridbara spotlights inmonterats i valvet. 

FÖNSTER OCH DÖRRAR
Beträffande invändiga Fönster och Dörrar se under Exteriör. 

FAST INREDNING

PREDIKSTOL
Predikstolen, som är väggfast och nås via en svängd trappa genom korväggen från sakristian, är från 
1923. Den är murad av tegel som har putsats och målats lika övrig vägg. Korgen är femsidig och rak 
med indragen nederdel. I ovankant finns en målad, stiliserad, växtfris i gult, rött och blått. Korgen 
vilar på ett femsidigt rakt skaft med tandsnittsfris upptill. Överstycket är av trä med en krönande 
snedställd pulpet.

LÄKTARBARRIÄR
Ursprungligen hade kyrkan en läktarbarriär med rak front, men efter en utökning av läktaren 1960, för 
att skapa mer plats åt kören, efter förslag av Nernst Hansson, har barriären ett mittparti som skjuter 



ut i två steg (den befintliga barriären återanvändes, men i nytt läge). Precis som innan utvidgningen 
är barriären symetriskt fältindelad med ett slätt ramverk och smala och breda spegelfyllningar av 
liggande panel med inramande tandsnittslister. I underkant finns en större tandsnittslist och i över-
kant en profilerad överliggare. [ATA Blå mapp. Ritning 176/3,4,5] I fyra av fyllningarna sitter målade 
bilder av de fyra evengelisterna, utförda av John Sten 1919, kring dessa motiv finns ingen inramande 
tandsnittslist. Läktarbarriären är täckmålad i grågrön kulör med tandsnitslister i brunrött.

ORGEL
1920 tecknades ett kontrakt emellan Fru Hulda Mattsson och orgelbyggare J Magnusson för insättande 
av en ny orgel i Utby kyrka. Liksom kyrkan var även orgeln finansierad genom gåvor och insamlade 
medel. 
Kvar från den första orgeln är idag fasaden ritad av arkitekt Sigfrid Ericsson och - med största sanno-
likhet - Principal 8’. Orgeln från 1923 hade ursprungligen en väldigt enkel fasad och kompletterades 
senare med en fasad ritad av Sigfrid Eriksson och tillverkad av bildhuggaren Frithiof Richter. [Enligt 
”Göteborgs och Bohusläns kyrkor i ord och bild av John Jacobsson, John Jacobsson Förlag, Skara 
1933, är de två änglafigurerna å orgelfasaden utförda av F. Richter och målade av J. Mila]. Fasadens 
nedre hälft är i gråbeige kulör och odekorerad. Piphuset är indraget och klassicistiskt utformad. I 
mittpartiet finns en rundbågeformad nisch buren av kannelerade pilastrar och med växtornamentik 
och en lyra nedtill. I nischen finns ett välvt pipfält. Ovanför rundbågen, i orgelfasadens krönande del, 
finns en sköld omgiven av blommor och blad. Ovansidan är volutformad med trumpetande änglabarn 
och i hörnpartierna, som utgörs av nischer med musselformade ovansidor, står en ängel med en bok 
och en annan med ett ankare. Dessa partier kröns av rosenbuketter. Spelbordet som är fristående, 
var fram till 2003 placerat till höger om fasaden. [Mot fronten finns sex uppfällbara stolsitsar. Enligt 
inventeringen 1987. Finns dessa kvar?]. Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Dokumentation och 
märkning av kyrkliga inventarier i Utby kyrka, utförd 1987-04-14”, Göteborgs kyrkliga samfällighet). 
År 2003 flyttades orgelfasaden fram, närmare läktarbarriären.

Enligt uppgift från kantor Lars Nordung avsågs, enligt första kontraktet mellan Hulda Mattsson och 
A Magnussons orgelbyggeri, den första orgeln uppföras med fyra stämmor fördelade på en manual 
och bihängd pedal. [Stämmorna skulle vara: Principal 8’ en oktav trä, resten orgelmetall, Violin 8’ 
en oktav zink, resten orgeltenn, Rörflöjt 8’ en oktav trä, resten orgelmetall, Voix céleste 8’ från 
ostrukna c af orgeltenn, med tvänne pipor för varje ton, med bas.] Orgeln skulle vidare vara försedd 
med koppel, som reglerades med trampor placerade ”ofvan pedalklaveret”, för oktaven högre från 
ostrukna g, samt med kollektivkoppel, för reglering av orgelns svagare stämmor (piano) och för or-
gelns alla stämmor (forte). Priset var 6 600 kr. 

Det orgelverk som beskrivs vara på plats 1923 hade fler stämmor än enligt kontraktet. Tidningen 
uppger att orgeln, som var tillverkad av A Magnussons Orgelbyggeri, Gårda, hade sex stämmor och 



en manual. [Göteborgstrakten 13 april 1923, N:o 2. ”Berget som välvt sig till kyrka. Ett besök i det 
trevliga Utbytemplet före invigningen”]. 

År 1955, när läktaren utvidgas för att kören skall få bättre plats, uppförs en ny större orgel bakom 
den gamla orgelfasaden. Eftersom det inte fanns plats för en utbyggnad av orgeln på läktaren, an-
vände man sig av vinden. Här placerades orgelns andra manualverk, med jalusiluckor i läktarens tak. 
Originalluftlådan byggdes ut med en subbas och på en upphöjd luftlåda placerades Oktava 2’ och 
Mixtur III. Det installerades även ett nytt pneumatiskt spelbord. På vinden uppfördes ett svällverk 
med sex stämmor. Pedalen fick en självständig subbas, samt två stämmor transmitterade från första 
manualen. Även denna om- och tillbyggnad utfördes av Magnussons orgelbyggeri. [Lars Nordung, 
kantor, uppgifter enligt församlingens hemsida]

År 1973 uppges orgelverket ha 15 stämmor fördelade på två manualer och pedal, och år 1977 utökas 
första manualen med ytterligare en stämma. [Källa: Utby kyrka, Utby Kyrkostiftelse 1973, kopia i 
Nylöse Församlings arkiv i Landsarkivets depå, samt Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Doku-
mentation och märkning av kyrkliga inventarier i Utby kyrka, utförd 1987-04-14”, Göteborgs kyrkliga 
samfällighet. 1987 hade orgeln 16 stämmor fördelade på två manualer och pedal. På 70-talet byggdes 
Utbyorgeln, enligt Lars Nordung, till med en Nasat 1 1/3’]. 

Orgeln i Utby kyrka har varit Göteborgs enda orgel fördelad på tre våningar. I vapenhusets skrubb har 
fläkt och bälg varit inhyst. På läktaren har spelbord, manual I och pedal funnits och uppe på vinden 
har manual II och tremulanter varit placerade. Denna uppbyggnad innebar t.ex. att när Rörskalmejan 
skulle stämmas, fick organisten ta sig upp i tornet, sedan vidare in över kyrkvalvet och till en skrubb 
längst bak på vinden, där andra manualens pipor var placerade. 

I början av 1990-talet var orgelns pneumatiska system så instabilt, att församlingen fick låna en 
5-stämmig kororgel från ... kyrkan i dess ställe. Efter en del krypande, skruvande och lagande var 
läktarorgeln åter i något så när brukbart skick och församlingen kom att vänja sig vid att ha två 
orglar. När det blev dags att projektera för en ny orgel 2002 fanns härav, för ökad kontakt mellan 
präst, kör och församling, ett behov av att ha tillgång till ett spelbord även nere i kyrkan. Eftersom 
den nya orgeln byggdes i sk senromantisk stil ansågs anslaget och kontakten med spelventilen inte 
vara av lika stor betydelse som i t.ex. en barockorgel. 

Tostareds kyrkorgelfabrik fick uppdraget att bygga den nya orgeln. Hela orgelverket står idag på 
läktaren. Orgelskåpet, med den gamla fasaden, är framflyttad till läktarbarriären, så fasaden är 
fullt synlig nerifrån kyrkan. Det nya spelbordet är ritat av Lars Nordung och placerat i koret på södra 
sidan. Trettondag jul, år 2003, återinvigdes läktarorgeln. [Projekteringen av den nya läktarorgeln 
påbörjades år 2002]. 



Det är brukligt att orgelbyggare återanvänder pipor från gamla orgelverk i nya. Så har även skett 
beträffande Utbyorgeln. Här hittade t.ex. orgelkonsult Jan H Börjesson en avkapad Fugara 8’ från 
Hagakyrkans gamla Marcussenorgel, som i Utby blev en Oktava 4. [När Magnusson byggde en ny orgel 
till Haga kyrkan i Göteborg år 1911, tog han tillvara pipmaterial från den gamla Marcussenorgeln. 
När han senare byggde Utbyorgeln kapade han dessa Marcussenpipor som i Utby blev en Oktava 4.] 
Under år 2003 återställdes den stora Marcussenorgeln i Haga kyrka. Det medförde att Haga orgelns 
Oboe och trumpetstämma, tillverkade av Magnusson 1911, blev överflödiga. I stället flyttades dessa 
över till den nya orgeln i Utby.

Det nya orgelverket har 14 stämmor och ett stort huvudverk men inget självständigt pedalverk. Or-
geln är försedd med 3 600 kombinationer som kan stegas fram eller bak med trampor eller knappar. 
Kombinationsknapparna är gömda i en utdragbar låda till vänster om manual I. När lådan dras ut 
fälls samtidigt en lucka ned ovanför manual II där displayen och kobinationsnycklarna är gömda. [Så 
här beskriver Lars Nordung Utby kyrkas orgelverk från 2003: ”Vi har tagit tillvara den gamla orgelns 
varma och sköna grundklang”. ”Den nya orgeln låter långt mycket mer en sina 14 stämmor. Liksom 
våra svenska ”katedral-landsortsorglar” från 1800 talet består Utbyorgeln av ett stort huvudverk och 
inget självständigt pedalverk. På Utbyorgeln finns det möjlighet, via transmissioner, att använda fyra 
av huvudverkets stämmor separat i pedalen. Svällverkets fem stämmor går även att utvidga med ett 
bas- och diskantkoppel. Dessa koppel måste dock användas med största försiktighet, gäller även dis-
kantkopplet i Huvudverket. I en koral kan man t.ex. spela cantusfirmus på svällverkets stämmor med 
oktavkoppel (Oboe 16’, 8’och 4’) till ackompanjemang på huvudverkets ”fondstämmor” (8’8’8’4’). 
Huvudverkets diskantkoppel gör sig bäst i Grand Jeu med trumpeten och Oboen nedkopplad med 
unison och baskoppel. Flöjt oktaviant 4’ har återställts till 8’ och klingar förträffligt tillsammans med 
den nytillverkade Gamba 8’. Den gamla Principal 8’ bär upp hela orgelns grundklang. Mixturen har 
delvis återanvänds och ger orgeln en bred klangkrona med 16’-resultant från c². I botten ligger den 
breda och fylliga Bordunan. Ett 16’ –plenum låter utmärkt tillsammans med Trumpet 8’ i pedalen. 
Svällverket har en vacker Violinprincipal i botten, den har även öppna pipor i stora oktaven. Rörflöjten 
är rund och vacker, speciellt tillsammans med Salicional 8’. Flöjt oktavianten är mensurerad efter 
Thorsell & Eriksson. Den är trängre än huvudverkets flöjt och har en ljus och klar klang, en av orgelns 
vackraste solostämmor. Oboen är vacker som solostämma och ett måste i den varma koralklangen. 

Orgeln är försedd med 3 600 kombinationer som kan stegas fram eller bak med trampor eller knappar. 
Kombinationsknapparna är gömda i en utdragbar låda till vänster om manual I. När lådan dras ut fälls 
samtidigt en lucka ned ovanför manual II där displayen och kobinationsnycklarna är gömda. För första 
gången kan man höra orgeln bakom församlingssången. Organisten får samma klangupplevelse som 
församlingen. Eftersom avståndet mellan läktare och kor inte är stort märks inte tidsförskjutningen 
av ljudet så mycket. Organisten sitter vid södra ytterväggen med kören placerad mittemot, vid 



norra ytterväggen. Orgeln invigdes på Trettondedag Jul under extrema väderförhållanden, -20º torr 
vinterluft. Göteborgs internationella orgelstad har fått ytterligare en förstklassig orgel. Här kommer 
musik av Otto Olsson, Emil Sjögren, Oskar Lindberg m.fl. att få klinga ut i vår kyrka. För att inte tala 
om den härliga koralklangen, som får bära fram församlingens lovsång vid de många gudstjänsterna 
i Utby kyrka”. Text: Lars Nordung, Församlingens hemsida] 
Orgelns disposition från och med år 2003: 
Uppgifterna gällande orgel och dess dispostion före och efter ombyggnation har redovisats av kantor 
Lars Nordung och har hämtats från församlingens hemsida.

 Utbys befintliga orgelverk från 2003 har följande uppbyggnad:
1 st Huvudorgelverk (inget pedalverk) med 14 st stämmor fördelade på två manualer.

Vidare finns möjlighet, via transmissioner, att använda fyra av huvudverkets stämmor separat i pedalen. Svällverkets fem stäm-
mor går även att utvidga med ett bas- och diskantkoppel.

MANUAL I: 
Borduna 16´ 
Principal 8´ 
Flöjt harmonik 8´ (förut 4´) 
Gamba 8´
Oktava 4´ (Ny - Nya pipor i fasaden)
Nasard 3´(Ny - förut 1 1/3 ´) 
Oktava 2´ 
Mixtur 3 kor 
Trumpet 8´ (delvis ny från Hagakyrkan)
II-I, 16´II-I, 4´-I 

MANUAL II: 
Violinprincipal 8´ 
Rörflöjt 8´ 
Salicional 8´ 
Flöjt oktaviant 4´ (ny)
Oboe 8´ (Ny - från Hagakyrkan)
Tremulant Svällare 16´-II, 4´-II

Bänkinredning
Bänkinredningen fördelar sig på xx stycken i två rader och de ansluter till väggarnas boasering. Mot 
gången längst bak finns två kortare bänkar och på norra sidan finns en bänk längts bak mot västra 



väggen. Innan koret har ett antal bänkrader avlägsnats för att öka utrymmet, av dessa har en bänk 
placerats med ryggstycket mot norra väggen. 

Bänkarna är av trä med svat sluttande ryggstycke. Överstycket har en rundad profil och en tansnitts 
fris. Sidostycket har en spegelfyllning mot mittgången, vars kvartstavsprofil är målad med en mörkt 
rödbrun kulör. För övrigt är bänkarna brunlaserade och lackade. En senare tillkommen bokhylla finns 
monterad på bakstyckena. Här finns också en sluttande handsk-/psalmbokshylla i orginal. På bänkarna 
finns lösa sittdynor med tyg i mörkt röd kulör. 

TEXTILFÖRVARING
I sakristian finns ett skåp för hängade förvaring av textilier. Skåpet är täckmålat i grågrönbrun kulör 
med en profilerad kröningslist med mörkröda detaljer. 

LÖSA INVENTARIER

ALTARUPPSATS
Altarskåpet är ritat omkring 1920 av Arvid Bjerke och tillverkat av bildhuggaren Henry Nilsson samt 
målat av John Sten 1923 . Det framställer Kristus omgiven av 12 skulpterade apostlar. [Källa: s 12, 
”Utdrag ur: Från medeltid till nutid” av Kyrkoherde Axel Hellman].
Uppsatsen, som är tredelad, genom fyra spiralvridna kolonner på bladdekorerade baser, är ådrings-
målad i turkost och rött med förgyllda detaljer. Understycket och överstycket är utkragande. I korpus 
finns Kristusskulpturen i rosa med förgyllt kläde. De flankerande delarna inrymmer de tolv apost-
larna med respektive attribut. Uppsatsen kröns av ett segmentformat fält med konkava sidopartier. 
Dekoren utgörs av ett lamm med fana. Nedanför lammet finns en banderoll med texten: ”SE GUDS 
LAMM”. I toppen av det krönande mittpartiet finns ett strålförsett latinskt kors och som kröning över 
de yttersta kolonnerna finns fialliknande formationer med stjärnor i topparna.

ALTARE
Bordsaltaret är från 1977 och är tillverkad av räffelhuggen, rödbrun, kinnekulle kalksten. Skivans 
ovansida har en huggen dekor i form av fem grekiska kors med ringar och vilar på sidopartiernas 
skivor, vilka är bredare nedtill och avsmalnar uppåt. (Leverantör C.O. Ahlgrens Marmorindustri, 
Mölndal. Formgivare var arkitekt SAR Gunnar Nilsson, Bo Cederlöfs Arkitektkontor, Göteborg) Det 



nuvarande altaret ersatte ett enklare av trä från uppförandet. Under altaret ligger golvet i ett delvis 
annorlunda fiskbensmönster.

ALTARRING
Den tresidiga altarringen av mörklaserat, lackat, trä med stoppat knäfall klätt med brunt skinn, 
tillkom 1977. (Formgivare var arkitekt SAR Gunnar Nilsson, Bo Cederlöfs Arkitektkontor, Göteborg) 
Den nuvarande altarringen ersatte en enklare snidad av björk, av Fritiof Richter, från uppförandet. 
Den ursprungliga altarringen var klädd med ett mörkt, lila, (violett) tyg med broderier av Hulda 
Mattsson.

DOPFUNT
En dopskål i silver med förgylld insida och gravyrer i fyra fält (Jesus välsignar barnen, Duvan, Spe-
lande änglar, bibelspråk m.m.) skänktes till kyrkan 1919. Vid tillfället fanns ingen dopfunt (? AC Kolla 
arkivuppgifter). Den nuvarande dopfunten tillkom först 1947 och är av snidat och målat trä med 
förgyllda gipsornament tillverkad efter en ritning a R.S Anderberg.  (Skänktes 1947 av Fru Georgina 
Nyström). (Källa: s 12, ”Utdrag ur: Från medeltid till nutid” av Kyrkoherde Axel Hellman) (Uppgift 
om vem som ritat ur Malmeström Elis m.fl., redaktör, ”Vår Svenska Kyrka”; Kulturhistoriska förlaget, 
Göteborg. Tryckt i Malmö 1950. Cuppan är sexsidig och vidgar sig uppåt. Varje sida har en kartusch 
med en ängel och omgärdas av stiliserande växtfriser. Cuppan vilar på ett skaft med stiliserad bla-
dornametik och en sexsidig fot med bladfris och änglahuvuden. (Folkesson Gunilla och Moràt Christer, 
”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Utby kyrka, utförd 1987-04-14”, Göteborgs 
kyrkliga samfällighet.)

ÖVRIGT
Församlingen äger en del textilier från uppförandet tiden som sytts och skänkts till kyrkan bl.a. av 
initiativtagerskan Hulda Mattsson. (Bl a ett kläde i brunt linne med broderad dekor). 

I kyrkan finns även en nummertavla av rödbrun kalksten med profilerad ram från 1923, som sitter 
placerad på östra väggen mot den fd värmekammaren. I en trepassformad nisch ovanför nummer-
tavlan finns en skulptur i form av ett Mariahuvud.

I vapenhuset, på den norra väggen, hänger en stentavla av rödbrun kalksten, med en inskription av 
texterna som lästes vid invigningen 1923.

I kyrkan finns två stycken stora lampkronor av snidat och bemålat trä (med tre ljuskretsar) från 1923 
som Arvid Bjerke ritat och som slöjdläraren Håkan Lindén har tillverkat.[Källa Göteborgs handels-
tidning, ”Berget som välvt sig till kyrka” den 13 april 1923] (Skänktes till kyrkan av K. Danielsson, 



Göteborg) Här finns också fyra ljusplåtar/lampetter i mässing från 1923 som har tillverkats av Claes 
Ekwall. (Förlaga hämtad från Rödkyrka i Vadstena, vars original lampetter förvarades vid National-
museet, enl. ”Göteborgs och Bohusläns kyrkor i ord och bild av John Jacobsson, John Jacobsson 
Förlag, Skara 1933)

Totalt fem enkla lampor av plåt med frostat glas hänger i kedjor under och över läktaren samt i 
vapenhuset. 

Utby byalåda från 1700-talet förvaras i kyrkan och innehåller kopior av kistans orginalhandlingar, 
vilka på 1930-talet överfördes till Göteborgs historiska Museum. [Källa: Utby kyrka i Göteborg, Alrik 
Hammarén, 1983]

Belysningen i kyrksalen kompletteras 1992 med xx belysning spotlights i takvalvet, samt spotlights 
placerade i nischerna ovanför dörrarna i koret. (Olle Johnssons minnesanteckningar, Fastighetsen-
heten (Se Jan W pärm))

En ambo och det nuvarande spelbord till orgeln, som sedan 2003 står placerade i koret, är laserade 
i mörkbrun kulör och har i sin dekorativa utformning hämtat ispriation från kyrkans ursprungliga 
inredning.

I såväl koret, längst bak i långhuset samt i sakristian finns en del sentida möbler av div slag t ex 
kredensbord, skrivbord, stolar, glasskåp mm. 

KYRKKLOCKA
Uppgifter enligt Sveriges kyrkklockor, Ingvar Rohrs dokumentation 1988-08-20.
Höjd: 95 cm
Diameter. 90 cm
Vikt: 365 k
Slagton: Giss1
Gjutare: Bofors bruk 1919
Hänger på sin ursprungliga klockstol av trä. Ringningen är elektrisk och lucköppningen är automatisk/
Eldirektdriven.

Kyrkklockan är en gåva och har inskriptionen 
”Klocka, ring med manande ljud, 
bjud vårt folk att möta Gud. Anno 1919. Gud bevare Sverige”
Klockan togs i bruk julen 1920.



Klockan är gjuten vid Bofors bruk år 1919. (Källa: s 100, Lundberg, Bertil Gamlestadsförsamling och 
S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982. (Ringdes med lina 1933 enligt uppgift i ”Göteborgs och Bohus-
läns kyrkor i ord och bild av John Jacobsson, John Jacobsson Förlag, Skara 1933))

INSTALLATIONER

EL
Kyrkan var redan från början försedd med el. El var även framdragen till orgelverket. [Källa: Göte-
borgs Handelstidning N:o 2, Fredagen den 13 april 1923. ”Berget som välvt sig till kyrka. Ett besök i 
det lilla trevliga Utbytemplet före invigningen”.

VÄRME
Vid uppförandet var kyrkan försedd med en värmekammare, från vilken varmluft leddes upp och in 
i kyrkorummet via en ventilationstrumma bakom nummertavlan i nordöstra hörnet. Den kalla luften 
gick via ventilationsgaller i golvet. (Detta låter lite bakvänt med det är så det är beskrivet i tidningen 
Göteborgstrakten 13 april 1923, N:o 2. ”Berget som välvt sig till kyrka. Ett besök i det trevliga Ut-
bytemplet före invigningen”1923)
Idag värms kyrkan av direktverkande el i form av radiatorer placerade under bänkarna. 

VATTEN OCH AVLOPP
1955 försågs sakristian med vatten och avlopp, vars ledning drogs öster om kyrkan till en mätarebrunn 
utanför kringgärdande mur. Vid tillfället inreddes en toalett med wc-stol och handfat vid entrén till 



sakristian och tornet. [Källa Ritning av Gårda rörläggeri, i församlingens arkiv, Landsarkivets depå]

KYRKOTOMTEN
Kyrkan ligger placerad på en liten höjd. Utsikten från kyrkoplan mot söder är idag relativt skymd av 
uppvuxna träd, men mot väster är sikten god och kyrkan väl synlig.
Kyrkoplanen inhägnas av en mur av ögonnejs. Nordväst om kyrkan liggerplanen något förhöjd från 
kringliggande mark och stöds av en naturstensmur. På initiativ av Hulda Mattsson uthöggs trappstegen, 
vid huvudentrén till kyrkotomten i väster, direkt ur berget av ögongnejs. På ömse sidor om entrén 
finns stenstolpar av granit med en huggen kula i toppen. Smidesgrinden, som hänger i stolparna, har 
bla en usmyckning i form av en stjärna. Från grinden löper en delvis asfalterad gångsstig, där under-
liggande ögongnejs här och var skjuter i dagen. Från gångstigen finns en trappa av släthuggen granit 
i sex steg upp till kyrkoplanen. Trappan kantas av svartmålade handledare. I samband med kyrkans 
uppförande lät man fylla ut marken med jord och plantera björkar och tallar. Hulda Mattsson tillsåg 
själv att gångstigarna kantades med lämpliga växter. Idag är tomten relativt vildvuxen med några 
krypande buskar, självsådda träd, gräs och perenner.

En asfalterad väg leder från en infart, via stenmuren, i kyrkotomtens nordöstra hörn, och runt kyr-
kan, på dess södra sida, och vidare fram till församlingshemmet. På kyrkans norra sida ligger en 
grusad gång samt några rader av sjöstensplattor. Kyrkoplanen framför huvudentrén är belagd med 
rektangulära gatstenar.



En utebelysning på stolpar finns på kyrkans södra sida.

Vid fasaden, på kyrkans södra sida, finns två låga stenbänkar uppställda. 
På kyrkans södra sida finns två stycken låga sittbänkar uppförda av flata stenhällar.

FAKTA

Personer
Initiativtagare: Hulda Mattsson tillsammans med sin man Anders Mattsson och boende i Utbynäs, vilka 
bildade Utbynäs Kyrkostiftelse

Arkitekt: Arvid Bjerke (1880-1952)
Byggmästare: Gustafsson i Borås
Konstnärer: John Sten. (1879-1922) Kallad ”Kubisten” efter sin tid i Paris. Utförde invändigt måleri i 
Utby kyrka tillsammans med Brocke Blückert från Stockholm, dåvarande elev sid Slöjdskolan i Göte-
borg. John Sten föddes den 12 maj år 1879 i Njutånger. Han fick Ester Lindahls första resestipendium 
för svenska konstnärer 1922 och reste som nygift med sin hustru Valborg Jensen till Bali vid Java. 
Där insjuknade han i Tyfus och dog. Han konstnärliga kvarlåtenskap, däribland fullskaliga kartonger 
och ett flertal skisser av målningarna till Utby Kyrka, finns bevarad på Hälsinglands Museum i Hu-
diksvall. Hans målningar i Utby anses påverkat av allmogemåleriet i Hälsingland.  [Källa: Utby Kyrka 
i Göteborg, Alrik Hammrén, 1983]

Nilsson Henry, Skulptör. Har tillverkat Altarskåpet.
A Magnussons Orgelbyggeri, Gårda. Tillverkade kyrkans första orgelverk, vilket redan 1923 var försett 
med el.

Övrigt:
Bofors bruk göt kyrkklockan 1919.

Församling
Utby kyrka tillhör sedan 1 januari 1969 Nylöse församling. Dessförinnan tillhörde Utby kyrka Gam-
lestads församling och vid uppförandet tillhörde kyrkan Utby kyrkostiftelse.



Övrigt: Utby Kyrkostiftelse/Kyrkokår. (Namn? Hur ser ägande formerna ut m.m.???)

[”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.” 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”.

Ursprungligen utgjordes samfälligheten av sex församlingar, men under de dryga 100 år som samfäl-
ligheten har funnits har Göteborg växt både till ytan och till antalet invånare. ”Det har medfört att 
nya församlingar anslutits till samfälligheten och flera församlingsdelningar har genomförts genom 
åren.” Sedan 1995 utgörs samfälligheten av 37 församlingar. K-Nytt nr 4-95 Sidan 4-5: ”Från 6 för-
samlingar i Göteborg 1883 till 37 församlingar 1995” och ”samfälligheten bildades för att dela det 
ekonomiska ansvaret”.

Utby tillhör Nylöse församling. [”1951 avskiljdes den del av Gamlestadsförsamlingen, som ligger 
norr om Säveån till eget kyrkobokföringsdistrikt = Nylöse efter den stad som låg här 1473 – omkr. 
1620.” (s 102, Lundberg, Bertil ”Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982”. 
Utdragskopia, förvaras hos GKF)]]

Ytor
Längd: 21 meter
Bredd: 12 meter
Höjd : Torn ca 14 meter (Mått uppgifter enl. s 31 ”Göteborgs och Bohusläns kyrkor i ord och bild av 
John Jacobsson, John Jacobsson Förlag, Skara 1933)

Sittplatser: ca 200

 BRA/Kvm    

Kyrkdel 200    
Församlingshem 420    
Utby kyrkskola 130    
Totalt  750    



Skydd
Utby kyrka skyddas enligt Kulturminneslagens 4 kap. gällande Kyrkliga kulturminnen och ingår, till-
sammans med ett antal villor längs Anders Mattssonsgatan och ”Myrornas barnhem”, i område ”Utby 
53:A”  i ”Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Del II – ett program för bevarande”.

”Kyrkan är utformad i nationalromantisk anda. Den har ett öppet läge på ett bergsparti och är till 
stor del uppförd av sten bruten på platsen. Det branta taket är täckt med tegel och tornet är byggt 
i trä med kopparklädd huv. Kyrkorummets putsade väggar och välvda trätak har dekormålning av 
konstnären John Sten.” (S 150) 

((Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Del II, Ett program för bevarande, s 146-157).  

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Informanter

Otryckta källor
Göteborgs kyrkonämnds arkiv, Inventering/inventarier FII:9, Nylös (Utby kyrka)

Nedan utdrag från församlings hemsida av Hilding Egestål, kyrkoherde

Axel Hellman, ”Från medeltid till nutid” 

Folkesson Gunilla och Moràt Christer, ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Utby 
kyrka, utförd 1987-04-14”, Göteborgs kyrkliga samfällighet.

Utby Kyrkostiftelse, ”Utby kyrka”, 1973.

Tryckta källor och litteratur
Red. Lönnroth Gudrun, Stadsmuseet m.fl., GÖTEBORG, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del II, 
Ett program för bevarande, Västerås 2002.

Lundberg, Bertil, ”Gamelstadsförsamlingen och S:t Pauli kyrka i Göteborg 1882-1982” (Kopia av 
utdrag av bok, förvaras på GKF.)



Malmeström Elis m.fl., redaktör, ”Vår Svenska Kyrka”; Kulturhistoriska förlaget, Göteborg. Tryckt i 
Malmö 1950.

Jacobsson, John, ”Göteborgs och Bohusläns kyrkor i ord och bild” John Jacobsson Förlag, Skara 
1933.

Alrik Hammarén, Utby kyrka i Göteborg, 1983

Göteborgstrakten N:o 2, Fredagen den 13 april 1923. ”Berget som välvt sig till kyrka. Ett besök i det 
lilla trevliga Utbytemplet före invigningen”.

KRONOLOGISK SAMMANFATTNING
1916 Förslag från Hulda Mattsson att uppföra en kyrka i Utby. 
1917 Utby kyrka ritas av arkitekt Arvid Bjerke 
1917 Den 20 december 1917 invigs grunden 
1917-20 Kyrkan uppförs 
1919 Kyrkans klocka gjuts vid Bofors bruk  
1923 Utby kyrka invigs den 15 april 1923, på palmsöndagen, av biskop Edvard Rhode 
1947 En dopfunt av förgyllt trä skänks till kyrkan av Fru Georgina Nyström. 
1952 Renovering av kalkputsmålningen. Utförs av Konstnären Brocke (?stavning) Blück-
ert. 
1963 Utvändig fogning av fasaderna samt omläggning av takteglet. [Landsarkivet KIIIa:6 
1963. Enligt PM från fastighetsbesiktning åtgärder som bör vara avhjälpta innevarande år – osäkert 
om det utfördes 1963 eller 1964] 
1992 Komplettering av kyrksalens belysning

Rumsbeskrivning
Objekt:  UTBY KYRKA
Besiktningsman: Ann-Charlott Strandberg
Datum:  2005-08-25



Rum 01

Vapenhus
Vapenhuset i väster utgör kyrkans huvudentré 

Golv:  Rödbränt lertegel. Lagt i fiskbensmönster med flata sidan uppåt. 

Detaljer: En rak fris utmed kanterna. Grå fog.  Golvet är behandlat varmed en fet och glatt yta 
erhållits.

Sockel:  - 

Vägg: Puts. Täckmålad i vit kulör med (Olja?/Plast?)

Detaljer: Mot söder finns en förrådsdörr. (Se vidare under dörrar)

 En kalkstenstavla med inskription monterad med smidesjärn på norra väggen – se vidare 
under inventarier

Tak: Synlig bjälklagskonstruktion. 

Taklist: -

Detaljer: Bjälkar och råsspont laserade med mattfärg i en gråblå kulör. Bjälkarna är dekormålade 









med en form av bladrankor i roströda kulörer och med mörkblå linjer och detaljer.

Inredning: 

	2 st relativt låga tidskriftshyllor med lådor. Täckmålade i ljusgrå kulör. Står mot norra 
väggen.

	1 st  golvstående bord av trä
	2 st lösa naturstenar, vilka antagligen fungerar som dörrstoppare.

Fönster: -

Dörrar/Portar: 

	1 st ytterport. Dörren utgörs av en rundbågeformad (ngt tryckt båge) beklädnads par-
dörr. Utvändigt är dörren klädd med stående panelbrädor som har en utsmyckning 
i form av utanpåliggande, rombiska brädor, som är profilerade i kanterna och vars 
ena kortända ligger omlott över respektive intilliggande stående bräda. I insidans tre 
ramfyllningar sitter plywood skivor. Laserade  mörkbrun kulör, monterade. Utsidan 
är svart laserad (troligtvis ursprungligen tjärstruken). Dörren har kraftiga smidesbe-
slag och dekorativ utsmyckning av smide kring lås- och vred kistan. Porten sitter i en 
djup, välvd och sedan 19XX kopparslagen nisch – se vidare under Exteriör - Fasad.

	1 st trefyllnads-/pardörr med rakt överstycke till kyrkorummet. Spegelfyllningarna har 
en rikt profilerad ramverkslist, vars hålkärl är målad i mörkt järnoxidröd kulör. Dörren 
är förövrigt täckmålad med matt färg i grågrönbrun kulör. Trycket är av mässing.

	1 st trefyllnads förrådsdörr. Dörren har lika profilerad ramverkslist som pardörren till 
kyrkorummet. Förrådsdörren är laserad i mörkbrun kulör, med mörkt, engelskt rött i 
ramverkslistens hålkärlsprofil.

Övrigt:  För lösa inventarier, se vidare i samlad lista under Kyrkorum/Inventarier

I utrymmet under läktartrappen, har delar av orgelverket förvarats, men detta utrymme 
fungerar idag enbart som förråd. Här är golvet av betong. Väggen är putsad och avfärgad 
i bruten vit kulör. Ytterväggens insida är partiellt isolerad. En juteväv är spänd på läk-
tartrappens undersida. 

Rum 02
Kyrkorum

Kyrkorummet nås från tre håll. 1. Huvudentré via vapenhuset i väster. 2. Sidoentré från söder, 
genom tornet, sakristian och via koret. 3. Sidoentrén från norr, genom samlingsrummet/fd pann-
rummet och via koret. Kyrkorummet som interiört till sin storlek och utformning minner om de 
medeltida kyrkobyggandet präglas i detalj av nationalromantikens tolkning av det medeltida 



särdragen. 
Golv:  I kyrkorummets mittgång, i gången till läktartrappen, längst bak på södra sidan samt 

framför koret, ligger tegel av lika utformning som i Vapenhuset (Rum 01).

 I bänkkvarteren och utrymmet längst bak på södra sidan, vilket idag fungerar som kapp-
rum, ligger ett klarlackat, smalt, spontat, trägolv.

Detaljer: Innan koret ligger en rad av tegel i fiskbensmönster, som har tillkommit senare och till 
storlek och rödfärg skiljer sig något från det ursprungliga teglet.

 Läktartrappans steg är klädda med en heltäckningsmatta i beige kulör. (Vagnstyckena är 
av lackad furu)

 En friliggande, röd, heltäckningsmatta ligger i mittgången.

Sockel:  (Mot ytterväggarna finns en boasering – se vidare vägg)

Vägg:   Kyrkorummets väggar är troligen murade av natursten och har en putsad, grovt borstad, 
yta, vars form följer underliggande underlags ojämnheter. Putsen är täckmålad med 
mattfärg i bruten grågulvit kulör. På korväggens tribunbåge finns ett dekorationsmåleri 
av John Sten från 1919 i all secco. För motiv beskrivning – se Kyrkoinventerings Rapport. 
Fönsternischerna (3 mot norr och 3 mot söder) är fasade inåt och behandlade lika övrig 
vägg. (i överkant dock en träpanel – se fönster)

 I bänkkvarteren finns en boasering av trä, med stående breda brädor som har en profi-
lerad ytterkant. Boaseringen är något lådformad och skjuter från övrig vägg genom en 
svagt ”sinusformad” överliggare med ”rundad” tandsnittsprofil/fris i underkant. Samtligt 
är laserat (betsat? /laserat? och lackat) i mörkbrun kulör. Boaseringen följer hela lång-
husväggarna samt västra väggen. den avslutas cirka 2 dm nedan fönstrens bröstnings-
höjd)

Detaljer: Längst fram, innan koret, har boaseringen förlängts efter borttagande av ett antal bänk-
rader. På södra sidan döljer boaseringen här ett antal grunda förvaringsskåp. På norra 
sidan har en av bänkarna slätts med ryggsidan mot ytterväggen.

 1st fempassformad nisch, finns i östra väggen, söder om korbågen. Nedan nischen sitter 
nummertavlan av kalksandsten, och i själva nischen sitter ett ”Maria huvud”/en Maria 
skulptur

 (1st dörröppning med fempassformat, putsat, överstycke, finns i östra väggen, norr om 
korbågen, till predikstolen. Se dörrar)

 1st rundbågeformad öppning finns längst bak på södra sida mot läktartrappen i väster.



Tak: Tunnvalv av trä. Taket är välvt med något stigande båge. Det utgörs av  breda, spontade, 
panelbrädor, som är fästa med synliga spikskallar, och täckmålade med matt färg i en 
melerad grå-blå-brun kulör. På norra takvalvssidan finns en förgylld stjärna och strålar 
över Jesubarnet. (Dekorationsmåleriet är främst utfört i följande kulörer: Orange, rött, 
grönt, brunt och blått)

 För beskrivning av takets målade motivbilder av John Sten från 1919, se vidare i Kyrkoin-
venterings Rapporten.

Taklist:  Takvalvets anslutning till väggen täcks av en bräda samt en lambrekinformad dekor. 
Samtligt målat med mattfärg i grå-brun-grön kulör.

Fönster:  Långhuset har totalt 6 stycken fönster varav 3 mot norr och 3 mot söder.

 De utgörs av inåtgående, kopplade, enluftsfönster med blyinfattat sk antikglas i inner-
bågen (25 rutor i ljusa gula kulörer /båge) samt mässingsvred (2 st/båge). Bågarna och 
karmarna är tunt målade i gråbrun kulör.  Karmarnas möte med muren täcks av en kvart-
stavs list. I överkant är fönsternischerna klädda med fem stycken breda brädor laserade i 
lika gråbrun kulör som fönster träet. (På utsidan är fönstren täckmålade i brun kulör)

Dörr:  (1 st par dörr till vapenhuset – se vapenhuset Rum 01. För dörrar i koret – se Kor)

(1st paneldörr med smidesbeslag och fempassformat dörröverstycke i puts, finns mellan 
sakristian och predikstolen. – Se Kor)

FAST INREDNING
Följande uppgifter gällande inredning gäller hela kyrkobyggnaden

ALTARE OCH ALTARUppSATS

1st Altare av röd kalksandsten (?). Utgörs av tre skivor med räffelhuggna kanter (Se beskrivning i rap-
port) står i koret.

1st altarskåp (i starka blå, rosa, organge, gröna och gula kulörer) hänger på korets östra vägg (Se be-
skrivning i rapport)



BÄNKINREDNING

Kyrkorummets bänkinredning fördelar sig i huvudsak i två kvarter. Ett antal bänkar har avlägsnats längst 
fram på båda sidorna samt längst bak på norra. Bänkarna är av trä och ansluter till väggarnas boase-
ring. De har lika överliggare som boaseringen. Bänkgaveln har en rak spegelfyllning med en något mör-
kare kulör på fyllningens hålkärlsprofil och profilformadt armstöd. Ryggstycket är svagt sluttande och 
har en sluttande handsk-/psalmbokshylla (original) i överkant. En senare tillkommen psalmbokshylla 
av trä sitter monterad lite längre ner på ryggstycket. I bänkraderna ligger lösa dynor klädda med tyg i 
mörkröd kulör. Av dessa bänkar finns: 

	 9st långa + 1st kortare (längst bak) i norra bänkkvarteret
	 9st långa + 1st kortare (längst bak) i södra bänkkvarteret 



	 1st allra längst bak, med ryggen mot västra väggen, på norra sidan
	 1st längst fram, med ryggen mot långhusväggen, på norra sidan

Orgelläktare samt orgel

1 st orgel placerad på läktaren, med spelbord vid koret.

Orgeln har bevarat sin orgelfasad från byggtiden, dock har läget förändrats, bl a genom 
utbyggnad av orgelläktaren, ett antal gånger. Senast vid ombyggnationen 2003, då fa-
saden flyttades fram mot läktarbarriären.
Vid ombyggnationen tillkom orgelns nuvarande spelbord som är placerat i långhuset, längst fram innan 
koret, på södra sidan. (Spelbordet likt som orgelverket tillhör lösa inventarier, men beskrivs ändå här) 
Spelbordet är tillverkat av trä och laserat i mörkbrunt. Dekorlisterna har utformats i likhet med kyrko-
rummets boasering och bänkinredning, för att harmoniera med interiören. Orgelfasadens ramverk är 
marmorera i rostbrunt, grönt och vitt på ljusgulgrå botten. I fronten, på var sida om piphuset, står två 
kolorerade, skulpturer. För beskrivning av orgelfasaden på läktaren – se vidare i Kyrkoinventerings Rap-
porten.

Orgelläktarens barriär, skjuter ut i tre steg. I Läktarbarriärens front finns fyra evangelistbilder, målade 
direkt på fyllnadsbrädorna, av John Sten (Original –Se beskrivning i Rapport) I läktarbarriärens neder-
kant löper en tandsnittsfris och mindre dito löper runt barriärens släta fyllningar som inte har några 
målade motiv. Barriärens överstycke vilar delvis på tunna, utskjutande, konsoler av trä. Barriärens 
kulörer är i grågrönbrunt.
 

Predikstol

Predikstolen är murad av tegel samt putsad och täckmålad lika vägg. (Se beskrivning i 
Rapporten) Den står placerad i nordöstra hörnet, med uppgång via en trätrappa samt 
en fempassformad dörröppning, vars dörrblad av utgörs av stående spontade brädor, 
täckmålad i grågrön kulör, med smidda, svarta, beslag med riklig dekor i form av fåglar, 
bladverk och förgyllda detaljer.

LÖSA INVENTARIER
Uppgifter gällande inventarier gäller hela kyrkobyggnaden

	1 st dopfunt (se Rapport) (Står i långhuset innan koret)



	2st snidade takkronor av trä (original – se Kyrkoinventerings Rapporten) 
	4st mässingslampetter/ljusplåtar. (Hänger på långhusväggarna, varav 2st i norr 2 st i sö-

der)
	1st minnestavla av kalksten, med inskription från byggtiden, hänger på vapenhustes norra 

vägg.
	st vridbar nummertavla av kalksten hänger i långhuset framför den fempassformade nischen 

i norr om tribunbågen.
	1st slätt skåp av teak från 1990-talet, står placerat i koret, på södra sidan, och används 

som kredensbord. 
	1st Ambo av trä. Från tid 2000-tal. Formspråk lika bänkinredningen (står i långhuset innan 

koret)
	1st tresidig, rak, altarring. Rödbrun betsat och klarlackat trä med knäfall klätt med brunt 

skinn. (Står framför inför altaret)
	Totalt 5st enkla taklyktor av glas och metall hänger över läktaren, under läktaren och i 

vapenhuset.
	

Övrigt:  
	8st (4st mot N + 4st S) vridbara spotlights från 1998 sitter monterade i långhusets tak-

valv.
	Kyrkan är försedd med teleslinga
	Under ett antal av bänkarna sitter el-radiatorer monterade.
	Vägghängd hatthylla med klädkrokar – sitter monterad på väggarna längst bak på norra 

sidan.
	Ett antal lösa, stapelbara stolar, förvaras längst bak på norra sidan
	2st armlänsstolar av trä i brun ek av sekelskiftets ty med klädd sits, finns längst bak på 

södra sidan
	1st glasskåp (Sent 1990-tal?) i mörkbetas och klarlackat trä. Står mot södra väggen, längst 

bak invid läktartrappen. (Innehåller tygdockor)

Rum 03
Kor

Golv: Tegel. Rödbränt. Fiskbensmönstrat – lika långhus. 

Detalj:  Tegel av annat format, läggning, finns som en ”fris” under altaret.

Sockel:  -

Vägg:  Utformning och behandling lika långhus. 

Detaljer:  I norra väggen, i överkant av dörröppningen till ett fd pannrum, finns en trepassformad 



omfattning kring ett dito format, blyinfattat, fönster. Glaset utgörs av sk antikglas i olika 
gröna och gula kulörer. 1st dito format putsat överstycke finns till en dörr till sakristian i 
söder, dock utan fönster.

Tak:  Valvslaget. Rundbågeformat. Putsat och täckmålat i vit kulör.

Fönster: 

	 1 st trepassformat fönster med blyinfattat glas, sitter i ett, putsat, trepassformat dörröverstycke till dörren till 
det fd pannrummet, från koret.

 Dörrar:  
	 1st plåtslagen, enkel, bräddörr av stående fasspontad panel, målad i brungrön kulör.  Plåten är 

svartmålad med dekor i form av en lagerkrans samt 8 st sexuddiga stjärnor i bronsförgyllning. 
(Original från byggtiden) Sitter i en rak, putsad öppning med en trepassformad, putsad nisch 
ovan.

	 1st plåtklädd, slät enkeldörr, Svartmålad plåt. Från 197X, mot fd pannrum i norr. (sitter i rak, 
putsad öppning med en trepassformad, fönster försedd, nisch ovan

Rum 04
Orgelläktaren

Belägen ovanför entré och vapenhus i öster.

Golv:  Trä, smalt, spontat, brunlaserat och lackat.

Vägg:  Lika långhus

Tak:  Lika långhus

Inredning:  Orgelfasaden samt en del äldre delar/lådor till tidigare orgelverk (ev fortfarande i bruk?) 
Det finns en passage mellan den södra och norra delen av orgelläktaren, mellan fasaden 
och delar av orgelverket. (Spelbordet är sedan 2003 placerat innan koret på den södra 
sidan). 

Övrigt:  På orgelläktaren finns inga fasta bänkar endast lösa stolar.

Rum 05
Fd pannrum/Samlingsrum – används idag främst som förråd.



Beläget norr om koret. Utrymmet nås via en entré från norr samt via en enkel, plåtklädd dörr från 
koret.

Golv:  Masonitskivor med limrester från en heltäckningsmatta som rivits bort.

Detaljer:  Det finns en lucka i golvet. På luckan finns heltäckningsmatta kvar. Luckan går ej att 
öppna pga att ett skåp delvis står placerat över luckan.

Vägg: Puts. Vit.

Detaljer: Skåp med trärena/klarlackade(?) paneler står utefter väggarna.

Tak: Vitt.

Fönster:  1st rundfönster med blyinfattat glas (lika utformning som fönstret i sakristian- se sakri-
stia)

Dörr:  1 st rundbågeformad, beklädnadspardörr. (Kopia av orginaldörr) Lika utformning som 
huvudentréns port. Täckmålad i svart kulör exteriört.

 (1 st enkeldörr till koret – för beskrivning se koret)

Inredning: Förvaringsskåp

Rum 06
Sakristia 

Sakristian nås via kyrkorummet och koret, alternativt från utsida via en entré genom tornet ifrån 
söder. 

Golv:  Trä. Klarlackat grangolv. (Klarlackat omkring 2004)

Sockel:   Trä. Rak, slät, täckmålad i grågrönbrun kulör

Vägg:   Puts. Slät. Täckmålad med matt färg i bruten vit kulör.

Detaljer: En rundbågeformad fönsternisch mot öster. Ett platsbyggt textilförvarings skåp mot 
väster. 1st trappa med räckesbarriär till predikstolen i väster. 1st rundbågeformat förva-
ringsskåp inmurat i norra väggen  med järnlucka och dekor iform av ett rostigt korsfor-
mat beslag.

 Ovanför det rundbågeformade fönstret sitter en dekor skuren i ek.



Tak: Trätak av breda spontade brädor.. Täckmålad med matt färg i lika kulör som i vapenhu-
set. Dekor i form av blad i orange och blått kring ett taklampfäste i rummets mitt.

Taklist: En taklist sammansatt av: Tandsnittsfris (nederst), däröver en halvstavslist och överst en 
vågfrisdekor på en slät bräda. Samtligt målat med mattfärg i grågrönbrun kulör.

Fönster: 

	1st rundbågeformat, fönster med utåtgående, kopplad båge med antikglas i gula och 
violetta färger i blyspröjs formade till ett latinskt kors. (Ett dito sitter i samlingsrum-
met/fd pannrummet, norr om koret) Karm och bågar täckmålade i vit kulör. (utsida i 
brun kulör)

Dörr:  

	1st trefyllnads, spegeldörr. Kulör och omfattning – lika pardörr från vapenhus till kyrko-
rum – se Vapenhus. Fodret utgörs av en vågformig frisbräda samt en halvstavslist.

Inredning:  

	1st platsbyggd rundad trappa, med steg av furu. Barriär, slät med stående, vågformiga, 
dekor brädor utvändigt.

	1st hylla/altare av alm
	1st bönpall
	1st textilförvaringsskåp för hängande förvaring med höga breda skjutdörrar. En vågfor-

mad frisbräda utgör dekor på kröningslisten, vars översta profil är målad i rödkulör.
	1st skrivbord i mörkbetsat och lackat trä

Övrigt:  

	El- radiator
	Utanpåliggande elledningar
	Telefon
	Takkrona för elektriska ljus 

Rum 07
Tornrummets och sakristians vindfång/Vapenhus

Beläget i tornets bottenvåning, i sydvästra hörnet. 

Golv: Trä

Sockel:  -

Vägg:   Puts. Vit.



Tak:  Trä

Dörrar:  
	 1st rundbågeformad beklädnadspardörr (original) med rombisk panelmönstring utvändigt. Svart 

(troligen urspr. Tjärad) Utgör entrédörr.

	 (1st trefyllnadsdörr till WC, se WC) 

Övrigt: Torntrappa i sydöstra hörnet.

Rum 08
Toalett

Beläget i tornets bottenvåning, i sydvästra hörnet. 

Golv: Plastmatta i ljus, gråvit kulör

Sockel:  Trä. Slät.

Vägg:   Inklädd med masonitskivor, täckmålad i bruten vit kulör.

Tak:  Skivmaterial, slätt, täckmålat i vit kulör

Taklist:  Trä. Hålkärlslist.

Fönster:  1st rundfönster med järngaller på insidan.

Inredning:  Toalettstol och handfat (Vattenburna)

Rum 09 och Rum 10
Vindsutrymmen 
Det östra vindsutrymmet nås via en trappa från tornets bottenvåning, med entré från söder.
Trappan är av sten och väggarna i trappan är vitputsade. Det västra vindsutrymmet nås, via det östra 
vindsutrymmet samt därifrån via en krypgång över långhusets takvalv. Nedan beskrivs det östra utrym-
met.



Golv:  Spontat trägolv. Obehandlat 

Vägg: Murens sten. Fogad med oputsad.

Tak: Klocktornets bjälklag.

Fönster: 

	 1 st fyrlufts-, rundfönster, med enkla bågar, mot öster.
	 1 st dito finns till vindsutrymmet ovan orgelläktaren i väster

Övrigt:

	 I tornvinden förvaras diverse material, varv viss äldre inredning från kyrkan. 

Rum 11
Klockrum
Klockrummet nås via södra entrén och torntrappan

Golv:  Trä

Sockel:  -

Vägg: Klocktornskonstruktionen samt insidan av den utvändiga stående lockpanelen – omålad

 I varje väderstreck finns en tornrumslucka med jalusimonterad panel.

Tak:  Trä

Övrigt:  I klocktornet hänger en klocka på en klockbockskonstruktion av trä. (Se beskrivning i 
Rapporten)

EXTERIÖR

Grund: Natursten



Fasad:  Natursten

Tak:  Enkupigt lertegel – långhus

 Kopparplåt – torn

Fönster:  Trä. Täckmålade i brun kulör (6 st fyrkantiga enluftsfönster, 2 st rundbågeformade 
enlufts fönster, 2 st större fyrlufts rundfönster, 1 st mindre enlufts, spröjsat fönster). 
Utvändigt livar de ursprungliga fönstren med fasaden, medan de senare tillkomna fyrkan-
tiga fönstren till långhuset ligger ngt indraga från fasad, har fönsterbleck av koppar.

Portar/Dörrar:  3 st  Svartmålade rundbågeformade beklädnads pardörrar med rombisk panelbeklädnad 
på stående, spontad panel. Portarna ligger indraga i djuopa nicher från fasaden. Runt 
huvudentrén har den nischindelade omfattningen klätts med kopparplåt under 1980-talet 
(Exakt årtal se vidare i Rapporten).

 
ORGELVERK
[Nedan - Orgelns disposition före ombyggnationen 2003 [Uppgift enl fastighetsenheten/Orgelkommitténs register (Före uppdate-
ring]

Orgelns byggår är 1955 och den är tillverkad av A Magnussons orgelbyggeri AB Göteborg
Orgelverket hade före ombyggnationen 2003; 15 stämmor, 2 manualer samt pedal. Verket var pneumatiskt. Stämmorna fördelades 
sig enligt nedan:

HV  I   SV  II  Ped
Principal 8  Rörflöjt 8 Subbas 16
Gedackt 8  Principal 4 Gedacktbas   8
Oktava 4  Kvintadena 4 Koralbas   4



Fl. oktaviante 4  Nasard 2 2/3
Nasat 1 1/3  Blockflöjt 2
Mixtur 3 ch  Skalmeja 8

Koppel: I/P, II/P,  II/I, I 4/I, II 16/I.   Pneumatisk.  
  






