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Slöinge kyrka  
56.8561, 12.6930  
___________________________________________________________________________________________________________ 
Slöinge kyrka uppfördes ursprungligen under medeltiden.  
 
Namnet Slöinge sägs härstamma från danskans ord för kasta:”slynge”, och enligt en sägen fick prästen i Eftra som då var 
moderförsamling en uppenbarelse där Jungfru Maria befallde honom att uppföra en ny kyrka som skulle ligga 7 stenkast 
öster om Eftra kyrka. Prästen kastade (slynge) stenen och där den sist hamnade efter 7 kast där blev också kyrkan 
byggd på 1100 eller 1200-talet - berättar legenden. 
 
Den nuvarande kyrkan har dock sin utgångspunkt från tornet av sten som tillkom 1822 efter ritningar av arkitekten J 
Carlberg, Stockholm. Något senare, i mitten av 1830-talet uppfördes kyrkan som vi ser den idag, med långhus och kor 
efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss som var arkitekt vid Överintendentsämbetet.  
1951 tillfogades en sakristia i norr. 
 
Kyrkans interiör har förändrats vid återkommande restaureringar under 1800- och 1900- talen. Altaruppsats och 
predikstol är båda utförda i nyklassisk stil och tillverkade av Johannes Andersson i Mjöbäck. Altaruppsatsen, som från 
början hade ett kors med törnekrona och svepduk, ändrades 1883 då den i mitten fick en målning utförd av konstnären 
Severin Nilsson från Asige, visande Jesu bönekamp i Getsemane. 
 
Även predikstolen från 1836 är tillverkad av Johannes Andersson i Mjöbäck och målades ursprungligen av målarmästaren 
Peter Hallberg från Halmstad. 
 
Vid en större restaurering 1951 dekorerades bland annat det välvda innertaket med målningar av konstnären Einar 
Forseth, som kanske är mest känd för sitt mosaikarbete i Gyllene salen i Stockholms stadshus, som han skapade nästan 
30 år tidigare.  
 
Bänkinredningen gick ursprungligen ut i tornets bottenvåning, som då var en del av kyrkorummet. 
 
1894 genomgick kyrkan en större invändig renovering under ledning av göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson. 
Den ursprungliga bänkinredningen med dörrar ersattes med en ny öppen bänkinredning med gavlar i nygotik, målad i 
ådrad ek. Kyrkans väggar och tak fick rikliga dekormålningar och den tidigare raka altarringen ersattes med en ny 
altarring med svarvade balusterdockor. 
 
1924 gjordes nästa stora invändiga renovering under ledning av arkitekten vid Byggnadsstyrelsen i Stockholm Viktor 
Fagerström. Renoveringen hade som mål att återge kyrkorummet dess nyklassicistiska karaktär. Taket putsades och de 
nygotiska bänkgavlarna ersattes med de nuvarande. Enligt arkitekten hade ”gavlarna med sina taggar och tillkrånglade 
krumelurer i götisk dekadansstil ... aldrig hört samman med altare och predikstol”. 
 
1951 renoverades kyrkan återigen. Sakristian bakom altaret togs bort och istället byggdes en ny sakristia på norra sidan 
av kyrkan. Den befintliga färgsättningen i klassicistisk anda, med bland annat blå färg på bänkgavlarna, tillkom vid en 
invändig ommålning 1982. 
 
Kyrkan har en medeltida kalkstensdopfunt från Gotland. 
 
Kyrkans orgelfasad är från 1868 och hörde ursprungligen till en orgel byggd av Johan Nikolaus Söderling. Ett nytt 
orgelverk från 1924 ersattes 1989 med en orgel tillverkad av Hammarbergs Orgelbyggeri AB.  
 
Kyrkan renoverades och byggdes om invändigt 2006. 
__________________________________________________________________________________________________________
Källor: 
Webb: ”Levande arv - Slöinge kyrka i ny gestalt”. Länsstyrelsen Hallands län. Länsantikvariens årsredogörelse 2006. 
Webb: Susedalens församling.  
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 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