Lägg märke till den lilla blomman som växer ur den till synes
döda stammen. Den låter oss ana påskens budskap: Kristus
är uppstånden. Det ser vi också på den röda strålen som
förbinder himmel och jord.
Väggarnas originella färger målades efter inspiration av
Pär Andersson 1966.
I koret finns en orgel tillverkad av Walther Thürs orgelfabrik
1995.
Orgeln på läktaren är byggd 1957 av orgelbyggarfirman
Beckerath.
När du lämnar kyrkan ser du i vapenhuset ett av kor fönstren från 1914. Det föreställer aposteln Paulus.
Utanför kyrkan kan du titta uppåt och se tuppen högst upp
på tornet. På andra sidan gatan ligger församlingshemmet, byggt 1918, ombyggt 2004. En tupp sitter högst
upp också där. Gör gärna ett besök och titta på bl. a.
kyrkans silverskatt.
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Degerfors kyrka
En liten vägledning

Degerfors historia hänger samman med järnhanteringen.

Vi vandrar fram till predikstolen som tillverkades av David

Namnet Degerfors härleds från uttrycket den digra forsen.

Wretling 1939. På den finns reliefer från Jesu liv: Konung-

Forsens kraft utnyttjades till en stångjärnshammare och

arnas tillbedjan, Jesus vid tolv års ålder i templet och Jesus

den första anlades år 1654.

undervisande vid Galileiska sjön. Bland dem som lyssnar på

Samhället växte och 1882 bildades Degerfors kapellför-

Jesus i templet ser du en välkänd gestalt från Värmland:

samling. Samhället låg inom Karlskoga socken.

Gustav Fröding, sanningssökaren.
På baldakinen till predikstolen finns Sankt Göran och

1892 invigdes kyrkan. Det kyrkorum du ser idag har inte
mycket gemensamt med den ursprungliga brukskyrkan
förutom ytterväggarna. Tre omfattande restaureringar har

draken.
På den södra sidan i koret står dopfunten från 1982. Fatet är
av rostfritt stål från järnverket, formgivet av Oskar Sjögren.

kyrkan varit med om. Den första 1939 har satt många spår.
1966 fick kyrkan en del av sin nuvarande färgsättning.

Mot den södra väggen finns Mariaaltaret, tillverkat 2007.

2007 fick vi dagens kyrka.

På väggen hänger madonnan med barnet, ett verk av
David Wretling 1939.

Det första som möter dig när du stiger in i Degerfors kyrka

I koret finns ett mobilaltare också tillverkat 2007.

är den storslagna altarmålningen med sina klara färger.

De tre altarna är formgivna av arkitekten Sven-Erik Nylan-

Men vi stannar innanför dörrarna: till höger står ett litet

der.

altare och ljusbäraren. Vid den står Kristusstatyn, som är
gjord efter Torvaldsens berömda staty. Den skänktes till

Vi ser på altaret med altarmålningen av Thor Fagerkvist,

kyrkan 1893 av Degerfors sångförening. Då utgjorde den

målad 1939. Du ser skärtorsdagens händelser: Jesus i Getse-

altaruppsatsen.

mane, ensam, övergiven och rädd ber han och får stöd av
änglarna. Lärjungarna har somnat. Längst till höger kommer
så soldaterna och den som förrådde Jesus.

