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___________________________________________________________________________________________________________ 
Skärhamns kyrka byggdes 1932 efter ritningar av arkitekten vid Byggnadsstyrelsen Axel Forssén, som uppfört förslag till 
ett flertal kyrkor i Bohuslän.  
Strax söder om den plats där kyrkan byggdes låg den första gudstjänstlokalen, Bergets lokal. År 1919 tillsattes en 
kommitté för att samla in pengar till ett nytt kapell, och tio år senare var bygget igång. En nybildad syförening bidrog 
årligen med mycket pengar och många arbetade gratis.  
Arbetet gick fort och redan andra advent tre år senare kunde kyrkan invigas av biskop Block.  
 
Predikstolar brukar oftast vara smyckade med bilder eller figurer föreställande de fyra evangelisterna. Predikstolen i 
Skärhamns kyrka är dekorerad med bibelspråk ur de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 
 
Altaret är av trä och dekorerat med vinrankor och druvklasar. Altartavlan är målad av konstnären Gunnar Ström från 
Göteborg och föreställer Jesus på korset omgiven av två kvinnor. 
 
Den 13-stämmiga läktarorgeln är från 1941, men ombyggd 1971. Orgeln i koret invigdes 1982. 
 
Dopfunten är av trä med ett fat av mässing. Bredvid står en trearmad dopljusstake i malm. 
 
I Skärhamns kyrka finns två modellbåtar och ett votivskepp. Votivskeppet är avsett som gåva till tacksägelse till Gud för 
att beskydda sjömän. Skeppen skänktes ofta av en sjöman eller fiskare som har blivit räddad i sjönöd. Skeppet i 
Skärhamns kyrka är en modell av den tremastade barken Carl av Göteborg och skänktes 1932 av byggmästare Karl 
Hansson, Göteborg. 
 
Utanför kyrkan finns en minnessten som restes 1956 till minne av omkomna sjömän från Skärhamn. 
 
På sommaren förses kyrkans torn med en näsa och en leende mun. Det var tidigare kyrkoherden Bengt Rosenqvist som 
kom på idén 1996. Han sade ”när ni i morgon seglar från Skärhamn - vänd er om, så blir ni påminda om att Gud ler mot 
er och är med er”. Leendet hissas veckan före midsommar och tas ner i augusti. 
__________________________________________________________________________________________________________
Källor: 
Bok: ”Skärhamns kyrka.” Holger Nestorson. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8 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