
Valla kyrka 
58.0423, 11.7164  
___________________________________________________________________________________________________________ 
Valla kyrka finns omtalad redan 1320, men byggdes troligen ännu tidigare. Namnet Valla kommer från att kyrkan ligger 
mellan två berg, mellan vallar.  
 
Den nuvarande kyrkan i Valla byggdes i mitten av 1800-talet, med Ludvig Hedin, Stockholm som arkitekt och Andreas 
Persson från Bollebygd som byggherre. Kyrkan ersatte en medeltida kyrka av sten, och enligt traditionen stod den gamla 
kyrkan kvar inuti den nya, och revs först när den nya stod klar.  
 
Det enda som finns kvar av den gamla kyrkobyggnaden är det Hvitfeldtska gravkoret som infogades i den nya kyrkan. 
Församlingen ville först även riva det Hvitfeldska gravkoret, men det beviljades inte. Gravkoret står nu som en 
tillbyggnad i kyrkans östra del. 
Gravkoret hade uppförts i mitten av 1600-talet för adelsdamen Margareta Hvitfeldt och hennes familj, som höll till på 
herrgården Sundsby gård på norra Tjörn. 
Koret innehåller fem kistor där Margareta Hvitfeldt vilar tillsammans med sin make Tomas Dyre och deras tre barn.  
Margareta Hvitfeldt är mest förknippad med en donation som hon gjorde, och som lever kvar i namnet Hvitfeldska 
gymnasiet i Göteborg.  
 
Den gamla predikstolen skänktes till kyrkan 1601 av Anders Green, herre på Sundsby och Norges rikskansler, och dennes 
maka Mette Grubbe. När kyrkan byggdes om auktionerades predikstolen ut, och ska ett tag ha funnits på Göteborgs 
Historiska museum, innan den togs tillbaka vid kyrkans 100-årsjubileum. Nuvarande predikstol är gjord år 1861 av 
spegelfabrikören I H Ruthenbeck i Uddevalla. 
 
Anders Green och hans maka vilar för övrigt framför koret. Deras minnessten återfinns utmed södra långväggen. 
 
Altaruppsatsen tillverkades av Göteborgsbildhuggaren Hans Swant, och skänktes av Margareta Hvitfeldt 1663. 
Altartavlan visar nattvardens instiftelse, och vid sidan av altartavlan ser vi de fyra evangelisterna Matteus, Markus, 
Lukas och Johannes. De två mansfigurerna på överstycket föreställer Mose och Aron. 
 
Läktarbarriären kommer från den gamla kyrkan. Då fanns det två läktare, en längst den norra väggen och en längs den 
västra. Oljemålningarna på läktarbarriären som föreställer Kristus och de tolv apostlarna är målade 1741 av Lars Holm.  
Under läktarbarriären finns målningar från Bachs Johannespassion målade av Rune Ekre.
I Valla kyrka finns en dopfunt av täljsten från mitten av 1100-talet. 
 
Den nuvarande orgeln är mekanisk och byggdes 1979 av Olof Hammarberg. Några av den gamla orgelns stämmor finns 
bevarade i den nya orgeln. 
__________________________________________________________________________________________________________
Källor: 
Häfte: ”Valla kyrka” (från Anna Dahl).  
Bok: ”Valla kyrka samt något om Margareta Huitfeldt och hennes testamente”. Carl Silfverstolpe. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8 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