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1 Lena Emanuelsson [1999].
2 GKF, Kyrkonämnden, FIXV:4.

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

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

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

Inledning
Backa kyrka är belägen på en 
höjd i Hisings-Backa. Kyrkan 
omges av en mindre kyrko-
gård som i sin tur kringgärdas 
av en stenmur. I anslutning 
till kyrkan återfinns Backa 
för sam  ling hem.

Det har funnits en kyrka 
i Backa åtminstone sedan 
1200-talet. Den medeltida 
kyrkan bestod av ett långhus 
som var sammanbyggt med 
ett mindre kor i öster. Kyrkan 
saknade torn men från och 
med 1600-talet fanns det ett 
separat klocktorn av trä på 
kyrk backen. År 1721 genom-
gick kyrkan en omfattande 
renovering. Det medeltida 
koret revs, lång husväggarna 
förlängdes och ett polygonalt 
kor uppfördes.

1800-talets kraftiga befolk-
ningsökning gjorde att den 
medeltida kyrkan inte rymde 
socknens alla kyrkobesökare. 
För att råda bot på problemet 
uppfördes den nuvarande 
kyrkan år 1864-1865 efter 
ritningar av arkitekt Johan 
Fredrik Åbom. Det blev en 
ny klassicis tisk salskyrka i 
enlighet med de ideal som 
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rådde under mitten av 1800-talet. Kyrkan fick polygonalt kor i öster och ett torn i väster. Exteriört 
är två korsarmar markerade i långhusfasaderna.

Kyrkan har förändrats i mycket liten omfattning sedan den uppfördes. Den största skillnaden består i 
att den ursprungliga tornspiran revs år 1927 och ersattes av en  ny medeltidsinspirerad tornhuv som 
ritades av arkitekt Axel Forssén. Inredningen är kyrkan nyklassicisitisk med predikstol från tiden när 
kyrkan uppfördes och en altaruppsats från år 1905.

Den nyklassistiska interiören, 2001.
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Byggnadshistorik

Backa socken
Backa, som är en av Hisingens sju socknar, tillhörde Norge och fram till freden i Roskilde år 1658 då 
hela Hisingen och Bohuslän blev svenskt.1 Socken omtalas för första gången år 1388 i Röde bok, som 
utgör en förteckning över Oslobiskopen Eysteins jordegendomar. Här omnämns även Skor (Skår), 
Thingstadz, Laeirgu (Lärje) och Takunni (Tagene).2 

En medeltida kyrka i Backa
Redan under medeltiden fanns det en kyrka i Backa. Det är emellertid svårt att säga när kyrkan 
uppfördes, men eftersom dopfunten i Backa kyrka tillskrivs Mäster Thorkillus som antas ha varit 
verksam i Kungahälla under första delen av 1200-talet är det sannolikt att kyrkan är samtidiga eller 
något äldre än dopfunten. Den medeltida kyrkan utgjordes av en enskeppig gråstensbyggnad som 
bestod av ett rektangulärt långhus sammanbyggt med ett mindre kor i öster. Kyrkan saknade torn, 
men hade enligt en beskrivning från år 1692 ett separat klocktorn. 3 

1700-tals kyrkan
År 1721 genomgick den medeltida kyrkan en omfattande renovering under ledning av byggmästare 
Anders Mellenberg. Långhusväggarna förlängdes och det medeltida koret revs. Istället byggdes ett 
tresidigt fullbrett kor4 i öster. Förmodligen var det vid detta tillfälle som sju fönsteröppningar togs i 
murverket och ingången flyttades till den västra gaveln. Tre år senare uppfördes även ett vapenhus 
i trä i väster5 och år 1726 byggdes en läktare i kyrkan6.

År 1758 dekorerades innertaket, läktar bröstningen och altaruppsatsen i Backa kyrka av åldermannen 

1 Lychou, Kerstin [1988]: s. 9.
2 Hillefors, Gunnel [1998]: s. 52.
3 Lindblad, Kaj [1998]: s. 84f.
4 Flera av de medeltida kyrkorna i Bohuslän och området kring Göteborg genomgick sådana ombyggnationer under början  
 av 1700-talet. Ett tydligt exempel är örgryte gamla kyrka vars medeltida murverk förlängdes år 1735 samtidigt som det  
 medeltida koret revs och ersattes av ett polygonalt fullbrett korparti.
5 Lindblad, Kaj [1998]: s. 86f.
6 Emanuelsson, Lena [1999]: s. 18.
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Bilden visar hur 
örgryte gamla kyrka 
utökades under 1600- 
och 1700-talen. Den 
medeltida kyrkan i 
Backa förändrades på 
ett liknande sätt år 
1721 respektive 1724. 
Källa: ATA, blå mapp: 
G179/14.
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1 Lindblad, Kaj [1998]: s. 86f.
2 Svenskt konstnärslexikon, Band IV [1961]: s. 537f.
3 ATA, vit mapp: Besiktningsprotokoll - Backa kyrka, 1830-08-02.
4 GLA, Backa kyrkoarkiv: KV:1.
5 GLA, Backa kyrkoarkiv: KV:1.

och målaremästaren Johann Ross från Göteborg. Takmotivet utgjordes av ”Jesu födelse, de tre vise 
männens ankomst till Betlehem och Drottningens af rika Arabien besök hos kung Salomo”.1 Konstnären 
Johann Ross (1695-1773) var ursprungligen från Meldorf i Holtstein men kom år 1721 till Sverige och 
blev antagen som målarmästare i Göteborgs skrået år 1737. under sin tid i Sverige utförde Johann 
Ross ett flertal kyrkomålningar och i göteborgstrakten har han bland annat arbetat i Örgryte gamla 
kyrka, Säve kyrka, Landvetter kyrka och Stora Lundby kyrka.2

Kyrkan beskrivs i ett besiktningsprotokoll från år 1830 med följande ord: ”Kyrkans längd innom 
murarne är 28½ aln och bredden 11 ¾. På wästra gaflen är ett wapenhus af Träd 7 ¾  aln i qvadrat 
med bänkar vid sidorna. Kyrkans ålder är obekant; men är tillbyggd 1721. På Altartaflan, som är 
hvitmålad med för gyldha kanter, föreställas Jesus på Korset i en trädbild, öfverstruken med silf
verfärgad fernissa, å ömse sidor twänne bilder, föreställande tron och hoppet [...]. Predikstolen 
hvitmålad, föreställande en åttkant med de 4 Evangelisterna där på målade. På läktaren de 12 
apostlarna med sina wanliga insignier. Innanredningen är i godt stånd. 2ne hvitmålade innebyggda 
stolar finnas wid Altaret, den ena för Prästen och den andra för säteriet Hökälla. De övrige stolarna 
äro brunmålade. [...]”3

Den nuvarande kyrkan uppförs
Enligt ett kyrkostämmebeslut år 1857 beviljades Tagene och Göpås byar i Säve socken rättighet till 
bänkrum i Backa kyrka. Beslutet medförde emellertid stora problem eftersom kyrkan redan var 
alltför liten. Det bodde nämligen drygt 900 invånare i Backa och kyrkan rymde enbart 270 personer. 
Om alla skulle få plats, var det nödvändigt att antingen bygga om kyrkan eller uppföra en helt ny 
kyrka. Det visade sig emellertid svårt att bygga ut den befintliga kyrkan eftersom marken sluttade 
kraftigt åt väster och var för fuktig åt norr. För att bygga ut kyrkan åt öster och söder krävdes det 
bergssprängning och således besöt kyrkorådet att uppföra en helt ny och större kyrka.4

I ett syneprotokoll från år 1858 finns följande beskrivning av den gamla kyrkan: ”Kyrkan är uppförd 
av gråsten på sluttningen av en bergshöjd. Kyrkan är täckt med tegel på ena sidan och späckat å 
den andra. Wapenhuset är uppfört av timmer och täckt med brädor, ligger något lägre än kyrkan. I 
både Kyrkan och Wapenhuset äro golven belagda med stenhällar. Takpanelen målat med oljefärg i 
särskilda fält, innehållande bibliskt historiska stycken, är gistnat, hvarigenom det konstvärde, som 
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Arkitekt Johan Fredrik Åboms ritning till Backa kyrka, 1860. Källa: ATA, blå mapp: G210/1.

målningarna möjligen haft, gått förlorat ehuru färgerna äro skäligen bibehållne. Sakristia saknas. 
Orgeln är liten, innehållande endast fyra stämmor. Ringklockan förvarad i en särskild låg stapel av 
resvirke och brädor, däraf timmer och bjälkar äro svaga samt brädorna uppruttnade.”5 citatet visar 
att kyrkan inte uppfattades som speciellt intressant och att församlingen gärna ville uppföra en ny 
kyrka i Backa.

Några backabor ville att den nya kyrkan skulle ligga på en höjd vid Skår och andra att den skulle byggas 
på en kulle alldeles i närheten av den gamla kyrkan. Kullen beskrivs i ett syneprotokoll från år 1858 
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med orden ”ett ofruktbart berg, beläget å ägorna till det hemman i Backa, som nyligen blifvit av 
Planen har ett utmärkt vackert läge. En där uppförd kyrka skulle blifva synliga från en större sträcka 
av Götha Elf och från Göteborg stad samt landskapet på andra sidan Elfven. I avseende på torrhet 
och frisk luft och oswikelig grund lemnar planen full säkerhet.” Markområdet var emellertid inlöst 
av Kungl. Maj:t och Kronan som avsåg att bygga ett nytt Länslasarett på platsen. Efter förhandlingar 
med Hospitalsdirektionen i Göteborg uppläts dock tomten kostnadsfritt åt församlingen.1 

uppdraget att rita den nya kyrkan gick till arkitekt Johan Fredrik Åbom och den 16 november år 1860 
godkändes hans ritningar av Kungl. Maj:t. uppförandet av den nya kyrkan påbörjades år 1864 under 
ledning av byggmästare A. Johansson från Slättryd i Sandhults socken som beräknade byggkostnaderna 
till 40 453,68 riksdaler silvermynt. under arbetets gång gjorde ett stort antal bönder dagsverken på 
kyrkbygget för en krona per dag. Den nya kyrkan togs i bruk redan samma år, men var egentligen 
långt ifrån färdig. Ovanför torningången monterades en tavla med gyllende bokstäver som förklarade 
”Backa kyrka. Byggd 1864 under konung Carl XV:des regering.”. Samma år revs medeltidskyrkan 
och klock stapeln. För att markera platsen för den gamla kyrkan restes en minnessten med inskrip-
tionen ”Minne af gamla Kyrkans plats”. På en sockenstämma i november år 1865 genomfördes en 
lottningen av bänkrumsfördelningen för att de nya bänkarna skulle kunna invigas på nyårsdagen år 
1866. I protokollet står det att ”De trenne sista fribänkaran äro afsedda för icke hemmansägare, 
såsom båtsmän, torpare och backsittare samt inhysehjon får icke göra intrång i de Hemmans bänkar 
under hvilket de lyda”. Den nya kyrkan invigdes emellertid inte förrän år 1868 då hela inredningen 
var färdig och orgeln fanns på plats.2

Den nyklassicistiska kyrkobyggnaden
Backa kyrka tillhör den vanligaste kyrkobyggnadstypen i Sverige - en nyklassicistisk salskyrka med 
västtorn. Kyrkan kallas även för Karl Johans-kyrka eller tegnérlada och kopplas följaktligen samman 
med kung Karl XIV Johan (tronföljare och kung 1810-1844) samt med Esaias Tegnér som var biskop i 
Växjö stift 1824-1846. Kyrkobyggnadstypen uppstod ur de gustavianska kyrkor som byggdes i Sverige 
under 1780-1790-talen av arkitekter som bland annat carl Hårleman och Jean Eric Rehn. Dessa kyrkor 
bestod normalt av ett långhus med brutet tak samt ett västtorn med tornhuv. Kring år 1800 hade 
kyrkobyggnaden utvecklats till den fullmogna nyklassicistiska kyrkan med sadeltak och tornlanternin 
som kom att dominera under nästan hela 1800-talet. Sammanlagt byggdes det omkring 700 sådana 
kyrkor i Sverige under 1800-talet.3

Att kyrkobyggnadstypen blev så vanlig berodde framför allt på den kraftiga befolkningsökningen som 
skedde under 1800-talet tack vare ”freden, vaccinet och potäterna”. Behovet av nya stora kyrkor 
1 GLA, Backa kyrkoarkiv: KV:1.
2 GLA, Backa kyrkoarkiv: KV:1.

3 Sjöström, Ingrid [1995]: 107ff.
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Backa kyrka någon gång före reno-
veringen år 1927.

Källa: ATA, bildarkivet.
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Ritning till nytt altare med skrank av Axel Lindegren år 1905. Källa: ATA, blå mapp: Ritning G210/2.
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blev akut och för detta ändamål passade den öppna, ljusa och sobra Karl Johans-kyrkan utmärkt. En 
av de som förespråkade den nya kyrkobyggandstypen var biskop Esaias Tegnér. under sin ämbetstid 
propagerade han kraftigt och vältaligt för att de små, mörka medeltidskyrkorna i Sverige skulle er-
sättas med nya kyrkor i klassisk stil. överintendentsämbetet i Stockholm propagerade också för de 
nyklassiska kyrkorna, men gav samtidigt stort utrymme för regionala varianter och lokala arkitekter. 
Särskilt inredning och utsmyckning gavs många gånger mer originella och folkliga lösningar. Den ny-
klassicistiska kyrkotypen förblev förhärskande fram till mitten av 1800-talet då det började uppföras 
kyrkobyggnader med drag av nygotik och nyrenässans. De mer romantiska nystilarna får fäste först på 
1860-talet, vilket också går att skönja i Backa kyrkas utformning. Det är framför allt den ursprungliga 
tornspiran som avviker från de traditionella klassicistiska proportionerna.1

Backa kyrka under 1900-talet
Interiöra underhållsarbeten
under år 1900 utfördes en rad interiöra arbeten i kyrkan efter ritningar av arkitekt Teodor Wallström. 
Det gamla innertaket panelades med spontade bräder och bemålades med oljefärger i tre bruna 
kulörer. Väggarna målades med limfärg och bänkarna dekorationsmålades i ekimmiation varefter de 
fernissades. Dessutom höjdes altarbordet.2  Möjligen var det också vid detta tillfälle som sidoingång-
arna till kyrkan sattes igen eftersom det installerades en kamin i vardera öppning. Murstockarna från 
eldstäderna leddes upp genom sidoskeppens taknockar och utformades som en gavelprydnader.

Nytt altare
År 1906 tillverkades ett ny altare med skrank till kyrkan. Altaret ritades av arkitekt Axel Lindegren 
och altartavlan föreställande Jesus på korset utfördes av professor Gottfrid Kallstenius.3

Glasmålningar
Arkitekt Axel Lindegren har även formgivit de två färgade glasmosaikfönstren som sedan år 1913 finns 
i koret.4 Varje fönster har två motivtavlor. På det norra syns de tre vise männen samt Jesus i templet 
vid tolv års ålder. Det södra fönstret visar Jesus som välsignar barnen och väktarna vid graven. San-
nolikt var det vid detta tillfälle som de färgade glaset tillkom i fönstren i långhuset.

Renovering av kyrktornet
Den ursprungliga tornspiran som arkitekt Johan Fredrik Åbom ritade till Backa kyrka hade en kon-

1 Sjöström, Ingrid [1995]: s. 107ff, 113f.
2 BFA, OI a:1.
3 ATA, blå mapp: Ritning nr. G210/2.
4 ATA, blå mapp: Ritning nr. G210/3.
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struktion som gjorde att tornet redan efter några decennier fick stora fuktproblem. Under början 
av 1900-talet gjordes flera mindre underhållsåtgärder för att förbättra situationen i tornet, men på 
1920-talet insåg experterna att det var nödvändigt att bygga om tornspiran. I ett brev till Kungliga 
byggnadsstyrelsen år 1927 skriver arkitekt Axel Forssén ”Tornspiran har trots flera reparationer å 
såväl gaflar som klädseln af kopparplåt visat sig icke kunnat motstå klimatets påfrestningar. Orsa
kerna härtill torde vara trenne: De oputsade gaflarna som suga åt sig vätan och föra den in i spiran, 
spirans allt för rika form och för mycket virke i den samma hvilket försvårat tillsyn och underhåll 

Ovan: Kyrkorummet år 1905. Till höger: Backa kyrka efter restaureringen år 1927. Källa: ATA, bildarkivet.
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1  ATA, blå mapp: Ritning nr. G210/3.

2 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från Axel Forssén, 1927-05-28.

av densamma, fullständig frånvaro af ventilation i spirans öfre delar och den täta kopparklädseln 
hvilket förhindrat hvarje genomluftning och uttorkning af spiran sedan fukten inträngt i densamma 
och börjat röta trästommen. Konstruktionen är nu så angripen av röta att den måste helt nedtagas. 
Reparation och återuppbyggande af den nuvarande spiran i dess gamla form torde komma ställa sig 
dyrare än uppförande af en ny enklare spira med en form som mera kan motstå klimatets åverkan, 
och som drager minsta möjliga underhållskostnader.”2

Axel Forssén ritade ett radikalt förslag till ny tornspira. Istället för en smäcker högrest tornspira 
föreslog han en kraftig och medeltidsinspirerad tornspira som kröntes av ett förgyllt kors. Kungliga 
byggnadsstyrelsen hade inget att invända mot förslaget eftersom kyrkan på grund av sin ringa ålder 
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1 ATA, brun mapp: Förslag till restaurering av Backa kyrkas torn, maj 1927.

2 ATA, brun mapp: Arbetsbeskrivning till restaurering av Backa kyrka, 1934.

inte ansågs besitta något större kulturhistoriskt värde. Redan år 1927 påbörjades den omfattande 
ombyggnationen. Den gamla tornspiran och de översta delarna av tornmuren revs. Den nya tornspi-
ran konstruerades av furusparrar med hjärtstock av ek. ytterväggarna murades av rött tegel med 
kalkbruk som putsades med kalkbruk, varefter tornets fasader samt kyrkans västra fasad avfärgades 
med kalkfärg. Torntaket täcktes med rektangulära skifferplattor från Grythyttehed medan nockar, 
rännor och korset kläddes med kopparplåt. Förutom själva ombyggnaden av tornet förändrades hu-
vudentrén. Dörren hängdes om och gjordes utåtgående. Ett vindfång skapades genom att pardörren 
från vapenhuset in till kyrkorummet flyttades till entrén. En ny pardörr tillverkades och placerades 
mellan vapenhuset och kyrkorummet. Därutöver sattes den in en ny trappa i tornet och inner väg-
garna kalkvattnades.1

Restaurering av kyrkan
Från början var det tänkt att även hela kyrkan skulle restaureras i samband med tornombyggnaden 
år 1927. Församlingens ekonomiska situation var emellertid så ansträngd att endast de nödvändigaste 
arbeterna kunde utföras år 1927. Det dröjde fram till år 1933 innan församlingen var redo att fortsätta 
renoveringsarbetet. Stockholmsarkitekten Knut Nordenskjöld besökte Backa kyrka under sommaren år 
1933 och under hösten samma år utarbetade han ett förslag till restaurering av byggnaden. År 1934 
påbörjades ombyggnadsarbetena under ledning av byggmästare Gustafsson från Borås.2

En av de stora förändringarna bestod i att de gamla kaminerna i kyrkans sidoingångar togs bort och 
vindfången återställdes till sitt ursprungliga utseende. En ny varmvattensanläggning installerades i 
kyrkan och av den anledningen inreddes ett pannrum i källarplanet vid tornmurens nordöstra sida. 
Elektriciteten i kyrkan moderniserades. På kyrkans innerväggar - framför allt vid den södra långhus-
väggen och i anslutning till tornet - fanns det stora fuktskador före restaureringen. För att åtgärda 
detta putsades väggarna om med kalkbruk och kalkades till full täckning i en svagt grågul färgton. 
Den ursprungliga listindelningen i taket togs bort och ersattes med ett slätt välvt tak varefter taket 
målades med oljefärg i en ljus gråblå färgton. Ovanpå det gamla trägolvet lades ett nytt golv av 
hyvlad och spåntad furu. För att skapa bekvämare sittplatser moderniserades kyrkbänkarna genom 
att bänkavståndet ökades, sitsarna breddades, bänkryggarna lutades och det tillkom nya fotbräden. 
Bänkarna målades om från en ekådring till en mörkt pärlgrå nyans som återfunnits under senare 
färgskikt.1 Det tillverkades också två nya täckta bänkar som placerades i koret - på vardera sidan om 
altaruppsatsen.2 Läktarbarriären flyttades fram för att skapa mer utrymme på läktaren för kyrkokör 
och orgel.3 I samband med restaureringen tillkom även en lik- och redskapsbod vid kyrkan samtidigt 
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Kyrkorummet från väster år 1927. Källa: ATA, bildsamlingen.
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som det togs upp en större ingång i kyrkogårdsmuren så att en likbil skulle kunna köra fram till kyr-
kan. De nya kyrkogårdsgrindarna utformades i likhet med de befintliga.4 

Omläggning av taket
I juni år 1960 besiktigades taket i kyrkan av besiktningsutlåtandet framgår att taket var i stort 
behov av underhållsåtgärder. Taktäckningen på långhuset utgjordes av en målad galvaniserad plåt 
som sannolikt härrörde från tiden när kyrkan byggdes. Plåten var mycket svag och genomrostad och 
behövde bytas omgående. Taket på tornet från år 1927 var också i behov av underhållsåtgärder även 
om skadorna inte var lika omfattande.5 För att åtgärda problemet ansökte kyrkorådet hos Kungliga 
byggnadsstyrelsen om att få förse långhuset med en taktäckning av kopparplåt och när förslaget 
godkännts genomfördes arbetet av Nils G. carlssons Plåtslageri AB i Göteborg år 1961.6 

Kormålning
För att fira Backa kyrkans 100:års jubileum år 1964 samlade församlingsborna in pengar för att be-
kosta en takmålning i koret. Konstnären Joel Mila från Göteborg fick uppdraget att utsmycka koret 
med en målning av ”Det stora gästabudet”.7 För att kormålningen bättre skulle stämma överens med 
kyrkrummet ändrades även färgsättningen i kyrkan. Taket målades himmelsblått och taklisten mar-
morerades i grönt. Bänkarna samt läktaren fick en ny färgställning i en gröngrå nyans med speglar i 
brunröd marmorering. Predikstolen målades i blågrått med detaljer i grönt, blått och guld.

Joel Mila utförde även dekorationer kring takkronornas lampfästen. För att takmålningen inte skulle 
förstöras av de fuktproblem som kyrkan brottats med under en längre tid, förseddes innertaket med 
80 mm isolering.8 När allt var klart firades 100:års jubileet den första söndagen i advent med bland 
annat predikan av domprost conny Edlund.9

Inbyggnad av sakristia
Sakristian bakom altaruppsatsen i kyrkan var öppen gentemot kyrkorummet. Detta medförde problem 
eftersom samtalen i sakristian hördes ut i kyrkan. För att förbättra förhållandena ritade arkitekterna 
Torsten Hansson och Percy Andersson år 1966 ett förslag på hur sakristian skulle kunna byggas in och 
på så vis avskärmas från kyrkrummet genom ett innertak och två sidopariter av inramat glas. Kungliga 
byggnadsstyrelsen godkände förslaget och det kom till utförade redan samma år.10 

Måleriarbeten
År 1971 genomfördes fasadarbeten under ledning av målerifirman Dan Johansson AB. Den befintliga 
kalkputsen rengjordes med en stålborste så att all lös färg samt smuts avlägsnades. Därefter kalkvatt-
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1 ATA, brun mapp: Arbetsbeskrivning till restaurering av Backa kyrka, 1934. Samt ATA, brun mapp: Tjänstememorial    beträffande Backa kyrka, 1933-10-

19.

2 ATA, vit mapp: Handlingar rörande renoveringen år 1979-1983.

3 ATA, brun mapp: utrdrag ur protokoll fört vid Backa församlings kyrkofullmäktigesammanträde, 1934-08-16.

4 ATA, brun mapp: Brev till pastorsämbetet i Backa församling från Kungliga byggnadsstyrelsen, 1934-06-22.

5 ATA, brun mapp: Besiktningsutlåtande, 1960-06-14.

6 ATA, brun mapp: Brev till pastorsämbetet i Backa församling från Kungliga byggnadsstyrelsen, 1961-05-04.

7 ATA, blå mapp: Ritning nr G210/15-19.

8 GKF, Diarienr. KN 1964:18.

9 Göteborgs-Posten [1964-11-30].

10 ATA, blå mapp: Ritning nr G210/21.

Kyrkorummet i Backa kyrka år 1942. Källa: ATA, bildsamlingen.
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1 GKF, Diarienr. KN 1971:215.

2 GKF, Diarienr. KN 1979:5.

3 ATA, vit mapp: Handlingar rörande renoveringen 1979-1983.

4 GKF, Kyrkonämndens arkiv: FI r:6.

5 GKF, Kyrkonämndens arkiv: FI r:6.

6 GKF, Kyrkonämndens arkiv: FI r:6.

nades och kalkmålades fasaderna. Vid samma tillfälle målades även fönstren.1 Sex år senare målade 
samma firma om såväl dörrar som fönster.2

Renovering av Backa kyrka
I början av 1980-talet genomfördes en omfattande renovering efter ett förslag av aritektkontoret 
FFNS i Göteborg. Ombyggnaden omfattande en rad mindre förändringar av kyrkorummet som i första 
hand var motiverade av praktiska skäl samt utvändiga underhållsarbeten.

Invändiga arbeten
Sakristian hade egentligen aldrig varit tillfredställande. Trots att den byggdes om år 1966 fungerade 
den fortfarande inte riktigt bra som arbetsplats. Av den anledningen byggdes sakristian om i samband 
med renoveringen, så att den bättre kunde användas både som andaktsrum och plats för bikt och 
enskilda samtal.3 Det installerades också toalett i sakristian och för att skapa mer utrymme hängdes 
innedörrarna till kyrkorummet om så att de gick utåt. Golvet försågs med en röd heltäckningsmatta 
och väggarna kläddes med glasfiberväv.4

För att göra kyrkan mer intim och förbättra kontakten mellan präst och församling gjordes flera 
förändringar av kyrkans kor. Den södra av de täckta kyrkbänkarna i koret bort och den norra byggdes 
om till en öppen kyrkbänk. Samtidigt togs den första bänkraden bort och bänkfronten flyttades till 
bakomvarande bänkrad. Kyrkbänkarna vid predikstolen kortades för att ge predikstolen ett mer fristå-
ende uttryck. Det befintliga ekparkettgolvet i koret togs bort och golvnivån sänktes till kyrkorummets 
övriga nivå, varpå ett nytt laserat golv av gran lades i koret och i kyrkorummets gångar. Vid det här 
tillfället fick kyrkorummet en helt ny färgsättning i blågrått med röda och blå detaljer. Bänkarna, 
läktarbröstningen och predikstolen målades i en gråblå nyans med detaljer i rött, blått och guld.5 

utrymmet under orgelläktaren avskärmades från det övriga kyrkorummet och byggdes om till sam-
lingsrum, kapprum, förrådsutrymme etc. I vapenhuset lades ett nytt kalkstensgolv över det befintliga 
govlet. Den ursprungliga trappan upp till tornet och orgelläktaren togs bort och ersattes med två nya 
trappor. En spiraltrappa från vapenhust upp till tornet samt en trätrappa upp till läktaren. På första 
och andra våningen i tornet sattes det in moderna aluminiumdörrar till torntrappan.6
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Joel Milas kormålning från år 1964, ATA.

Utvändiga arbeten
Renoveringen av kyrkan innefattade även en hel del utvändiga arbeten som leddes av Byggnadsfirman 
Bengt Lundberg, Göteborg. Skadad fasadputs bilades bort och ersattes med ny. Hängrännor, stuprör 
och viss takplåt byttes ut.1 Vid samma tillfälle kompletterades även kyrkans åskledaranläggning.2
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Renoveringsarbetena slutbesiktigades den 9 december år 1981 och kostnadern för renoveringen 
uppgick då till 1.420.000 kronor vilket var närmare 400.000 kr mer än beräknat. De ökade kostna-
derna berodde framför allt på att fasadputsen visade sig vara betydligt mer skadad än vad som först 
kalkylerats.3

Koret i Backa kyrka före renoveringen i början av 1980-talet. Till höger syns de gamla täckta kyrkbänkarna. Källa: ATA, bildsam-
lingen.
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Utvändig kalkning
År 1992 kalkades kyrkans fasader. Sannolikt var det vid samma tillfälle som takfotsplåten byttes 
ut.4

1 GKF, Diarienr. KN 1979:31.

2 GKF, Kyrkonämnden: FI r:6.

3 GKF, Diarienr. KN 1979:31.

4 Olle Johnsson.
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Kyrkan från nordost, 2001.

Exteriör bygg-
nadsbeskriv-
ning

Grundmurar
Det finns mycket få uppgif-
ter om hur grundläggningen 
av Backa kyrka är utförd. 
Platsen där kyrkan är byggd 
beskrevs i ett syneprotokoll 
från år 1858 med orden ”ett 
ofruktbart berg” och ”oswik
elig grund”.1 Detta tyder på 
att markförhållanden un-
der byggnaden är goda och 
förmodligen utgörs avfast 
berg även om terrängen är 
ojämn. Kyrkans grundlägg-
ning består av en konformad 
grundmur av vald marksten i 
kallmur med större stenar i 
hörnen. På grund av de goda 
markför hållandena finns det 
troligtvis ingen rustbädd 
under kyrkan. Ett närlig-
gande våt marksområde har 
medfört att det ofta samlats 
vatten i anslutning grunden. 
Förmodligen kan det vara 
en av anledningarna till att 
kyrkan alltid brottats med 
fuktpro blem.
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Socklar
Kyrkans socklar är spritputsade och vitmålade i likhet med kyrkan i övrigt. Höjden på sockeln varierar 
utifrån ett tänkt nolläge och följer således inte den föränerliga terrängen. Sockeln är som minst vid 
mittskeppets sidoentreer och som högst vid tornentrén. Höjden varierar mellan några decimeter till 
drygt 1,5 meter.

Yttermurverk
Kyrkan är uppförd av tegel och murad med kalkbruk. Murverkets utförande och konstruktion är 
dessvärre inte känd. Vid ombyggnaden av tornet år 1927 är det däremot klarlagt att det användes 
väldbränt, ej hårdbränt, rött tegel som fogades med kalkbruk.2 Vid takfoten finns en murad gesims 
av gul tegel. Dekorationen är ungefär en halv meter hög och består av formtegelstenar. Möjligen kan 
detta tyda på att även resterande delar av kyrkan är murade med gult flensburgstegel - en tegelsort 
som var mycket vanligt vid mitten av 1800-talet.

Fasaderna är spritputsade och målade med vit kalkfärg. Kring dörrar och fönster finns cirka 15 cm 
breda slätputsade omfattningar. På det polygonala koret är fyra pilastrar markerade i fasaden. De 
är spritputsade och mycket enkla till sitt utförande.

På den västra tornfasaden finns en minnestavla av granit med följande inskription ”Backa kyrka 
byggdes år 1864 under konung carl XVdes regering”. 

Fönster
Fönstren är förmodligen från samma år som kyrkan uppfördes. I kyrkorummet finns det 13 stora 
rundbågiga fönster. De är av trä och har separata ytter- och innerbågar. Fönstren ovanför långhu-
sets sidoentréer har 8 lufter, det mittersta korfönstret har 11 lufter och de övriga fönstren har 10 
lufter. Innerfönstren i långhuset utgörs av blyspröjsat glas i milda gröntonade färger. De tre översta 
fönstren har färgade glasmålningar varav det mittersta föreställer ett kors omgivit av solsglans. De 
två korfönstren närmast långhuset har glasmosaikmålningar från år 1913 av arkitekt Axel Lindgren. 
huvudmotiven på det norra fönstret föreställer de tre vise männen samt Jesus i templet vid tolv års 
ålder. På det södra korfönstret återfinns Jesus som välsingnar barnen samt Jesu uppståndelse från 
graven. Det mittersta korfönstret har glas mosaik målningar i starka färger som både till utseede och 
kompsition skiljer sig från de övriga fönstren. Förmodligen är den glasmosaikmålningen från tiden 

1 Lindblad, Kaj [1998]: s.90f.
2 ATA, brun mapp: Förslag till restaurering av Backa kyrkas torn, maj 1927.
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Ett av de blyspröjsade fönstren med glasmålningar i kyrkan, 2001.

när kyrkan uppfördes.

Fönstren i kyrkorummet - bortsett 
från det mittersta korfönstret - är 
försedda med fön sterbänkar av 
polerad svart sten och exteriöra 
solbänkar av kalksten.

På korsarmarnas gavelpartier 
återfinns också två mindre korsfor-
made föster. De är av trä och har 
enkla bågar.

I tornet finns några mindre fönster 
som har en långsmal rektangulär 
form. De är av trä och ha separata 
inner- och ytterbågar. Innerbå-
garna är försedda med bly spröjsat 
och målat glas i gröna nyanser. 

I övrigt finns det åtta rundbågiga 
öppningar i tornet som är för-
sedda med träluckor.

Dörrar
Det finns fyra entrédörrar i kyr-
kan. Huvudingången är placerad 
på tornets västra fasad och är 
tydligt markerad i kyrkans ut-
formning bland annat genom de 
två granittrappor som leder till 
dörren från kyrkogården. Dörren 
utgörs av en dubbel bräddörr med 
stående panel på utsidan och 
liggande panel på insidan. ut-
vändigt är dörren brunmålad. På 
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dörren finns ett 1700-talsbeslag 
som flyttades från den gamla 
kyrkan till den nuvarande på 
1860-talet. Från början var dör-
ren inåtgående, men i samband 
med om byggnationen av tornet 
år 1927 gjordes dörrbladen 
något mindre samtidigt som de 
placerades i en ny furukarm och 
gjordes utåtgående.

De två sidoentréerna utgörs av 
dubbla bräd dörrar med stående 
panel på utsidan och liggande 
panel på insidan.utvändigt är 
dörrarna målade i en gråblå 
färg.

Den fjärde entrédörren finns på 
kyrkans östra fasad och leder 
in till sakristian som återfinns 
bakom altaruppstatsen. Det är 
en bräddörr med stående panel 
på utsidan.

Kyrkklockor
Kyrkan har två klockor. Lill-
klockan är gjuten år 1771 av 
Abr Wetterholtz och hängde ur-
sprungligen i den gamla kyrkans 
klockstapel. När den nuvarande 
kyrkan uppfördes flyttades 
klockan till sin nuvarande plats 
i tornet. Lillklockan väger 268 
kg och är 81 cm hög samt 79 
cm bred. Den har följande in-
skription:1 Huvudentrén till Backa kyrka, 2001.
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GLORIA IN EXcELLSIS DEO.

ÅR 1771,
DÅ PROSTEN THEOL. DR. LEcOR
HERR MAG. SVEN JAKOBSSON VAR KyRKO-
HERDE OcH
VIDE PASTOR HERR JOHAN LINDMAN,
BLEV DENNA KLOcKA MED GuDS HJäLP GJu-
TEN I
GöTEBORG AV ABR. WETTERHOLTz.

AcK VäRDES SJäLVER HERRAN GuD
TILL TROGEN ANDAKT RöRA HVAR
SJäL SOM DENNA KLOcKAS LJuD
MED SuNT FöRNuFT FÅR HöRA.

KyRKOVäRDAR: ANDERS SVENSSON, KL. ERIK 
NILSSON.

Storklockan är gjuten den 21 fe-
bruari år 1901 på Göteborgs me-
kaniska verkstad. Klockan har en 
diameter på 100 cm och är lika hög. 
Den väger 548 kg och på klockan 
står det:2

uNDER OSKAR II:S 29 REGERINGSÅR
DÅ I BAcKA FöRSAMLING VORO
KyRKOHERDE cARL GuSTAF GRuNDELL,
KOMMINISTER BENGT ySANDER,
KyRKOVäRDAR ADOLF HANSSON OcH AuGuST 
PERSSON
BLEV DENNA KLOcKA PÅ BEKOSTNAD AV
FöRRE HEM.äG I TINGSTAD MAGÅRDEN, JO-
HANNES ANDERSSON
OcH HANS HuSTRu OLENA ANDERSDOTTER,
GJuTEN AV GöTEBORGS MEKANISKA VERKSTAD 
ÅR 1901.

KOM Du GuDS FOLK ATT DyRKA
DIN GuD PÅ VARJE TID OcH ORT
MEN BLIVE DIG HANS KyRKA

Lillklockan i Backa kyrka, 2001.
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1 GKF, Fastighetsenheten: Ingvar Rohrs inventering av kyrkklockorna i Göteborgs kyrkliga samfällighet.
2 GKF, Fastighetsenheten: Ingvar Rohrs inventering av kyrkklockorna i Göteborgs kyrkliga samfällighet.
3 ATA, brun mapp: Brev till pastorsämbetet i Backa församling från Kungliga byggnadsstyrelsen, 1961-05-04.
4 GKF, Diarienr KN 1979:5.
5 Olle Johnsson.

ETT HELIGT RuM OcH HIMLENS PORT.

Tak
Taket på långhuset utgörs av ett sadeltak som är valmat åt öster med tre takfall. Vid kormitten 
tronar ett kors. ursprungligen var taket klätt med galvaniserad plåt. Detta ersattes år 1961 med 
bandtäckt kopparplåt.3 Delar av kopparplåten byttes ut i samband med renoveringen av kyrkan år 
1981.4 Takfotsplåten byttes ut på 1990-talet.5 År 2001 ersattes bandtäckningen närmast tornet på 
kyrkans södra sida med ny kopparplåt.

Från början kröntes tornet av en högrest tornspira som var klädd med galvaniserad plåt. På grund 
av fuktproblem ersattes den ursprungliga tornspiran av en medeltidsinsprierad tornhuv år 1927. 
Taklaget i tornet utgörs av furusparrar kring en hjärtstock av ek. Torntaket har ett typiskt torntak-
sformat utseende och är belagt med 10”x20” Grythyttehedsskiffer. Plattorna är lagda med tredub-
bel täckning och fästade med galvaniserad spik. Tornspirans nockar är täckta med kopparplåt. Det 
krönande korset är klätt med förgylld kopparplåt.
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Interiör byggnadsbeskrivning
Golv
Den ursprungliga golvbeläggningen är inte känd. Med största sannolikhet bestod golvet från början 
av en fiskbensmönstrat ekparkett i koret samt av ett enklare brädgolv i det övriga kyrkorummet. 
Golvet i koret samt i bänkkvarteren var något högre än golvet i kyrkorummet.1 Vid restaureringen 
år 1934 lades ett nytt golv av hyvlad och spåntad furu in i kyrkorummet.2 När kyrkan renoverades 
på 1980-talet lades det in ett nytt golv av gran i hela kyrkorummet samtidigt som golvnivån gjordes 
enhetlig. Inne i bänkkvarteren är golvet laserat i en blågrå nyans och i övriga utrymmen är golvet 
betsat och lackat i en brun ton.3

Golvbeläggning i sakristian och i predikstolen består av en rödaktig heltäckningsmatta från reno-
veringen år 1979-1983. I vapenhuset utgörs golvet av rektangulära kalkstensplattor i en rödaktig nyans 
som också tillkom på 1980-talet. På läktaren återfinns en vitblå melerad plastmatta.

Väggar
I kyrkans samtliga utrymmen är väggana slätputsade och målade i en vit nyans. I partiet under läk-
taren är väggarna i vissa fall försedda med vitmålad glasfiberväv.

Det finns inga uppgifter om hur kyrkorummet såg ut när kyrkan uppfördes. Möjligen var väggarna 
oljemålade och dekorerade med schablonmålningar. I samband med renoveringen år 1900 tillkom 
emellertid omfattande dekorationer på kyrkans väggar. I koret förefaller det som om den övre hälften 
av väggytan var prydd med stilisterade draperimålningar inom klart avgränsade spegelfält. Dekoratio-
nerna sträckte sig ut i kyrkorummet genom i form av olika dekorativa listmålerier.4 Vid renoveringen 
år 1934 målades väggdekorationerna över och kyrkan fick ett mer stramt nyklassicistiskt utseende.5 
Därefter har väggytorna endast målats om med vit oljebaserad färg.

Innertak

1 ATA, bildsamlingen.

2 ATA, brun mapp: Arbetsbeskrivning till restaurering av Backa kyrka, 1934.
3 ATA, vit mapp: Handlingar rörande renoveringen 1979-1983.
4 ATA, bildsamlingen.
5 ATA, bildsamlingen.
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Orgeln och orgelläktaren fick sitt utseende efter renoveringen i början av 1980-talet. Foto 2001.
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1 BFA, OI a:1.
2 ATA, brun mapp: Arbetsbeskrivning till restaurering av Backa kyrka, 1934.
3 GKF, Diarienr. KN 1964:18.

Innertaket i kyrkorummet utgörs av ett segmentsbåge format tunnvalv som vid det avfasade koret 
övergår i ett hjälmvalv. Det finns inga uppgifter om hur innertaket såg ut när kyrkan uppfördes. I 
samband med renoveringen år 1900 panelades kyrkorummets tak med spontade bräder och delades 
upp i fält genom bemålning med tre bruna oljefärgsnyanser.1 Paneltaket togs bort år 1934 och ersat-
tes av ett slätt välvt tak målat med oljefärger i en ljus gråblå färgton. Takfoten marmorerades.2 Vid 
Backa kyrkas 100-års jubileum tillkom en takmålning i koret föreställande ”Det stora gästabudet” 
av konstnären Joel Mila. Det övriga taket målades himmelsblått och runt de fyra takkronornas lamp-
fästen utförde konstnären enkla rosettdekorationer. Taklisten marmorerades i grönt.3 I samband med 
renoveringen av Backa kyrka på 1980-talet målades takfoten om i grönt, rött, grått och brunt.

Innerdörrar
Samtliga ytterdörrar är försedda med kompletterande innedörrar. Vid västingången finns en dubbeldörr 
av fyllningsutförande med tre lika stora speglar. Dörren var unsprungligen placerad mellan vapenhuset 
och kyrkorummet, men flyttades till sin nuvarande plats i samband med ombyggnationen av tornet 
år 1927. Vid detta tillfälle tillkom även den dubbla spegeldörr som skiljer vapenhuset från utrymmet 
under läktaren. Vid sidoentréerna utgörs innedörrarna av en dubbleldörrar av fyllningsutförande. 
Den översta speglen på dörrbladen är av strukturerat glas. En likadan dörr finns i kyrkrummets västra 
del, under läktaren. Entrén till sakristian är försedd med en enkel ramverksdörr. I övrigt finns det 
flera olika inedörrar i kyrkan. Mellan sakristian och kyrkorummet återfinns två glasade partier med 
glasade dörrar. I utrymmenna under läktaren finns det flera nyare dörrar från 1980-talet. Ingångarna 
till torntrappan är försedda med aluminumdörrar, från renoveringen 1979-1983, som har ett främ-
mande utförande jämfört med kyrkan i övrigt.

Kyrkbänkar
I kyrkan finns det fyra slutna bänkkvarter samt två fristående bänkar i kyrkans mitt och en mindre 
bänk vid predikstolen i koret. Kyrkbänkarna har i stort sett alltid sett ut som de gör idag, men de 
har moderniserats och byggts om år 1934 och 1979-1983. ursprungligen var bänkarna förmodligen 
målade i en pärlgrå nyans som någon gång ersattes med en mörk ekimmitation. Vid restaureringen 
på 1930-talet målades bänkarna återigen i den pärlgråa färgtonen. Bänkarna målades senast om år 
1979-1983 och då målades bänkarnas utsidor i en grå nyans medan fyllningarna dekorerades i mörk-
grått, rött, gul samt vitt. Interiört målades bänkarna ljusgrå med blåa sittdynor.

År 1934 tillverkades det två nya bänkar som placerades på var sin sida av altaret. Den södra korbän-
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ken togs bort vid renoveringen år 1979-1983 och vid samma tillfälle byggdes den norra korbänken 
om till en öppen kyrkbänk.1

Läktare
Läktaren är försedd med en bröstning som har ett klassicistiskt spegelutförande bemålat i samma 
färgställning som bänkkvarterens utsidor. Läktaren tillkom i samband med kyrkans uppförande. År 
1934 flyttades läktarbröstningen fram ungefär en meter för att skapa mer utrymme för organist och 
kyrkokör.2 
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Orgel
Den första orgeln i kyrkan tillkom år 1868 och var tillverkad av Söderling som hade sitt orgelbyggeri 
i Gathenhielmska huset, Göteborg. Orgeln hade 21 stämmor som var fördelade på två manualer 
och en pedal. Det ursprungliga orgelverket renoverades år 1907 av Eskil Lundén, Göteborg, samt år 
1943 av Hammarbergs orgelfirma. I slutet av 1900-talet krävde den gamla träorgeln en omfattande 
renovering. Lunds Orgelbyggeri åtog sig uppgiften och på kyndelsmässodagen år 1994 kunde den 
renoverade orgeln invigas. Den hade fått 28 stämmor, varav tio originalstämmor. Det ursprungliga 
orgelhuset och fasaden bevarandes i originalskick.3 

Predikstol
Predikstolen är tillverkad av snidat trä och tillverkades sannolikt i samband med att Backa kyrka 
uppfördes på 1860-talet. Möjligen är den också utformad av arkitekt Fredrik Johan Åbom. Korgen är 
femsidig och på sidopartierna återfinns ett brinnande hjärta, budtavlorna, en bibel med en palmkvist, 
ett latinskt klöverbladskors samt en kalk. Ovanför korgen hänger en åttsidig baldakin i snidat trä 
som kröns av en kungakrona. Predikstolen är målad i grått med detaljer i rödbrunt och guld, men 
har tidigare haft en blå färgsättning. Den ursprungliga bemålningen är okänd.

Altare
Den första altaruppsatsen bestod av ett enkelt bordsaltare varpå det stod två skulpturer förställande 
Tron och Hoppet samt ett förgyllt träkors med en svepeduk och törekrona. under korset stod texten 
”Det är fullkomnat”. Skulpturerna - och förmodligen även korset - kom från den gamla medeltids-
kyrkan och tillverkades sannolikt på 1700-talet. Bakom altaruppstatsen fanns en träavskärmning som 
skilde sakristian från det övriga kyrkorummet. 

År 1906 tillverkades en ny altaruppsats efter ritningar av arkitekt Axel Lindegren. Den är utförd i 
snidat och marmorerat trä. Altaruppsatsen är uppdelad i tre partier genom två spiralvridna kolonner. 
I mittfältet återfinns en altartavla som förställer Jusus på korset. Målningen är utförd av professor 
Gottfrid Kallstenius år 1906. Flygelpartierna är spegeldekorerade och ådringsmålade samt bildar fond 
till skulpturerna Tron och Hoppet.

1 ATA, vit mapp: Handlingar rörande renoveringen åren 1979-1983.
2 ATA, brun mapp. utdrag ur protokoll fört vid Backa församlings kyrkofullmäktigesammanträde 1934-08-16.
3 Mårtensson, christer: Backa kyrka.
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Kronologisk sammanfattning

1200-talet Den äldsta kyrkan i Backa uppförs sannolikt i början av 1200-talet.

1658 Backa socken tillföll Sverige i samband med freden i Brömsebro.

1721 Den medeltida kyrkan förändras. Det ursprungliga koret rivs, långhusväggarna   
 förlängs och ett nytt polygonalt kor tillkommer.

1724 Det byggs ett vapenhus av trä vid kyrkans västra gavel.

1726 En läktare uppförs vid långhusets västra vägg.

1758 Innertaket i Backa kyrka dekoreras av målarmästaren Johann Ross. Motivet   
 utgörs av Jesu födelse, de tre vise männens ankomst till Betlehem och drottningen  
 av Arabien hos kung Salomo.

1864-1865 Den nuvarande kyrkan uppförs efter ritningar av arkitekt Johann Fredrik Åbom.

1900 Backa kyrka renoveras invändigt. Väggar, tak och fast inredning bemålas.
 Sannolikt är det även vid detta tillfälle som det installeras kaminer vid kyrkans
 sidoentréer.

1905 Kyrkan får en ny altaruppsättning efter ritningar av arkitekt Axel Lindegren och en  
  altartavla av professor Gottfrid Kallstenius.

1913 Det tillkommer två nya glasmosaikmålningar av arkitekt Axel Lindegren i korfönstren  
 samt mindre glasmålningar i långhusets övriga fönster. 

1927 Den ursprungliga tornspiran rivs och ersätts av en ny tornhuv efter ritningar av   
 arkitekt Axel Forssén.

1933-1934 Backa kyrka renoveras. Sidoentréerna återställs, elekriciteten moderniseras,   



 kyrkorummet får en ny färgsättning, ett nytt golv av furu läggs in i kyrkorummet,   
 kyrkbänkarna moderniseras, det tillkommer täckta bänkar i koret, läktarbarriären   
 flyttas fram och det uppförs en lik- och redskapsbod i anslutning till kyrkan.

1961 Långskeppets tak läggs om med kopparplåt.

1964 Kyrkans 100-års jubileum firas genom en ny takmålning av konstnären Joel Mila.   
 Kyrkorummets färgsättning ändras.

1966 Sakristian byggs om efter ett förslag av arkitekterna Torsten Hansson och   
 Percy Andersson.

1971 Fasadarbeten.

1977 Exteriör ommålning av dörrar och fönster.

1979-1983 Backa kyrka renoveras. Sakristian byggs om, de täckta kyrkbänkarna i koret tas  
  bort, den första kyrkbänksraden avlägsnas, ett nytt trägolv läggs in i 
kyrkan, kyrkrummets   färgsättning förändras, utrymmet under läktaren avskärmas 
och görs om till    samlingsrum etc, ett nytt kalkstensgolv läggs 
in i vapenhuset, trappan till tornet    ersätts av en spiraltrappa, 
läktartrappan nytillverkas samt fasadputsen och    utvändiga plåt-
arbeten renoveras.

1992 Kyrkans fasader kalkades och takfotsplåten byttes ut.








