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31 sommaröppna kyrkor att upptäcka i Sjuhärad

Om Kyrkrundan
Kyrkrundan är ett gemensamt projekt där nio pastorat och församlingar i Sjuhärad gått
samman för att tillsammans presentera de sommaröppna kyrkorna. Här finns givetvis
fler kyrkor. Är du intresserad av dem, hör av dig till respektive expedition.
Mer information finns på www.kyrkrundan.se
Borås pastorat, 033-17 94 00
www.svenskakyrkan.se/boras
Fristads församling, 033-22 23 00
www.svenskakyrkan.se/fristad
Herrljunga pastorat, 0513-201 00
www.svenskakyrkan.se/herrljunga
Kinds pastorat, 0325-61 20 00
www.svenskakyrkan.se/kind
Redvägs församling, 0321-299 60
www.svenskakyrkan.se/redvag

Sandhult-Bredareds församling,
033-22 57 50
www.svenskakyrkan.se/sandhult
Södra Vings pastorat, 0321-53 11 40
www.svenskakyrkan.se/sodraving
Ulricehamns pastorat, 0321-283 00
www.svenskakyrkan.se/ulricehamn
Vårgårda pastorat, 0322-737 00
www.svenskakyrkan.se/vargarda

Till dig med nedsatt rörelseförmåga
I det här häftet finns också information om tillgänglighet för rullstol i de
sommaröppna kyrkorna. Många av kyrkorna är väl anpassade för rullstolar.
Andra är det dessvärre inte helt och hållet - men oftast går det att lösa så
att man med hjälp av exempelvis lösa ramper kan komma in.
Ring då gärna i förväg så att du säkert får den hjälp du behöver.
Välkommen till sommarens öppna kyrkor!

Foto: Josefin Roos. Tryck: Responstryck, Borås, 2018

En kyrka öppen för dig!
Kanske söker du efter en stilla plats, en väntande oas i en stressig vardag.
Kanske vill du gå in genom porten för att tända ett ljus för någon eller något.
Kanske fascineras du av vår rika historia, spännande berättelser och det konstoch kulturarv som kyrkan bär och förvaltar och de berättelser den inrymmer.
Oavsett anledning är du lika välkommen! Kyrkrundan är ett samarbete mellan nio
pastorat i området Sjuhärad. Välkommen till 31 öppna kyrkor!

Perhaps you are looking for a quiet
place, an oasis in the midst of a
stressful daily life.

Vielleicht suchen Sie einen Ort der
Ruhe; eine Oase, in die Sie sich vom
Alltagsstress zurückziehen können.

Perhaps you want to go through the door to
light a candle for someone or something.

Vielleicht wollen Sie durch die Kirchentür
treten, um für jemanden oder etwas eine Kerze
zu entzünden.

Perhaps you are fascinated by the rich
history and artistic and cultural heritage that
our church bears and holds in trust and the
stories it can tell.
Whatever the reason, you are very welcome.
This summer, 31 of the churches in Sjuhärad
will be open for you.

Vielleicht fasziniert Sie unsere reiche Geschichte und Chronik sowie das Kunst- und Kulturerbe, das die Kirchen bewahren und verwalten.
Was auch immer Sie zu unseren Gotteshäusern
führt – seien Sie herzlich willkommen. Diesen
Sommer öffnen 31 Kirchen der Region Sjuhärad für Sie die Türen.
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Området Sjuhärad utgörs idag
i administrativa och turistiska
sammanhang av de åtta kommuner som kartan är indelad
i. Kartan visar huvudorter och
kyrkornas ungefärliga placering
i området. Vägbeskrivning och
detaljerade kartor finns på
www.kyrkrundan.se
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Algutstorp kyrka

Algutstorps kyrka ligger vackert på en höjd
vid Säveån och byggdes troligen på 1200-talet.
Från början var kyrkan bara hälften som stor
som idag – i mitten av 1700-talet byggdes den
ut och restaurerades.

Öppet: juni, juli och augusti 8.00-20.00.
Mat & fika: I Vårgårda finns flera
matställen.
Information och guidning:
Mer information finns i kyrkan.

Ramp finns till kyrkan.

Kyrkans äldsta föremål är den medeltida dopfunten. Kyrkklockan gjöts på 1530-talet.
Uret i koret tillverkades och skänktes till kyrkan av Sven Anders Hwarfner. På korets södra
vägg finns en inramad mässhake i atlassiden
från 1600-talet.
Orgelverket från 1990 har 15 stämmor.
Lägg också märke till den inmurade brynstenen
på utsidan av korväggen.

Algutstorp Church was presumably built in
the 13th century and has subsequently been
extended. The oldest item in the church is
the medieval font. The bell was cast in the 1530s.
The framed chasuble in sateen is from the 17th
century. A whetstone is set into the outside of the
chancel wall.
The church is open June, July, August 8.00-20.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Algutstorp wurde vermutlich
im 13. Jh. errichtet und später erweitert.
Das älteste Ausstattungsstück ist das
mittelalterliche Taufbecken. Die Kirchenglocke wurde
in den 1530er Jahren gegossen. Die eingerahmte
Kasel aus Satin stammt aus dem 17. Jh. An der
Außenseite der Chorwand findet sich ein
eingemauerter Wetzstein.
Öffnungszeiten: 1.6.–31.8., 8-20 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Blidsbergs kyrka

Utmed väg 46 genom Ätradalen ståtar Blidsbergs
kyrka, en tidstypisk 1800-talskyrka i empirstil
blandad med nygotik.
Altaruppsaten, ritad av Knut Nordenskjöld, kom
på plats 1934 och pryds av träskulpturer från
predikstolen från den gamla kyrkan.

Öppet: 18 juni-19 augusti måndag-fredag
8.00-15.00, lördag-söndag 10.00-17.00.
I närheten: Basta kvarn, Gadda kvarn,
Baktrågens naturreservat.
Mat & fika: Basta kvarncafé (300 meter)
Ätradalens restaurang och pizzeria (1 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol.
Handikappanpassad toalett finns.

Predikstolen är är tillverkad av de kända så kallade “Mjöbäckssnidarna”, som försett trakten
med åtskilliga kyrkoinredningar.
Kyrkan ersatte 1868 en medeltida kyrka som då
revs. Från den gamla kyrkan finns dock en del inventarier kvar, bland annat 1200-talsdopfunten
med en runinskrift som aldrig blivit fullbordad
och en Birgittabild, skuren i ek.
www.kyrkrundan.se

The magnificent Blidsberg Church, typical
of the 19th century, stands by Highway 46
through Ätradalen and in 1868 replaced the previous medieval church, which was then demolished.
The 13th century font and an image of Saint Birgitta,
carved in oak, have been retained from the earlier
church. The pulpit was made by the famous “Mjöbäck carvers”. The retable is from 1934.
The church is open June 18-August 19, weekdays
8.00-15.00, Saturday and Sunday 10.00-17.00.

Die für das 19. Jh. typische prächtige Kirche
von Blidsberg liegt an der Straße 46 im Tal
Ätradalen. Der Taufstein (13. Jh.) und ein eichengeschnitztes Birgittenbild stammen aus der 1868 abgerissenen Vorgängerkirche. Die Kanzel fertigten die
regional bekannten Schnitzer „Mjöbäckssnidarna“
an. Der Altaraufsatz ist von 1934.
Öffnungszeiten: 18.6.–19.8., Mo.–Fr. 8–15.00 Uhr, Sa./
So. 10–17 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Caroli kyrka

Caroli kyrka är den äldsta bevarade byggnaden
i Borås. Den byggdes i slutet av 1660-talet och
ersatte då en medeltida stenkyrka på samma
plats – men bara 12 år senare förstördes helgedomen i Borås första stadsbrand. 1690 hade
kyrkan byggts upp igen men i ytterligare två
bränder härjades kyrkan, för att återuppbyggas
på nytt!
Inventarier i kyrkan
Mycket av kyrkans nuvarande interiör är hämtat
från 1900-talet, såsom takdekoration, sakristia,
dopfunt, predikstol och det fristående altarbordet.

Öppet: 25 juni-5 augusti måndag-fredag
12.00-17.00, lördag 11.00-13.00 och söndag
10.00-15.00.Övriga dagar och tider,
se www.svenskakyrkan.se/boras
I närheten: Kyrkan ligger i centrala Borås med
många aktiviteter för hela familjen.
Mat & fika: Stort utbud av caféer och
restauranger.
Information och guidning:
Guide och informationsmaterial finns på plats.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol,
liksom toaletten.

Altaruppsatsen gjordes dock av en av de kända
”Mjöbäckssnidarna” på 1800-talet och fick sina
sidotavlor samma århundrade.
På grund av stadsbränderna finns inte så många
riktigt gamla inventarier – men värda att notera
är en 1400-talskalk från Polen och ljusstakarna
i silver från 1700-talet som räddats undan bränderna.
Caroli Church, built at the end of the 1660s, is
the oldest preserved building in Borås. After
12 years the church was destroyed in the first town fire
in Borås, but was rebuilt, as happened after a further
two fires! The roof decorations, sacristy, font, pulpit and
freestanding communion table are all from the 20th
century. The church has a 15th century chalice from
Poland, and silver candlesticks from the 18th century.
The church is open June 25-August 5, Monday-Friday
12.00-17.00. Saturday 11.00-13.00 and Sunday 10.0015.00.

Die Ende der 1660er Jahre errichtete Kirche
ist das älteste erhaltene Gebäude von Borås.
Schon nach 12 Jahren wurde die Kirche im ersten
Boråser Stadtbrand zerstört, aber – wie nach zwei
weiteren Bränden – wieder aufgebaut. Deckenverzierung, Sakristei, Taufstein, Kanzel und Altar entstanden
im 20. Jh. Die Kirche verfügt über einen Kelch, der im
15. Jh. in Polen angefertigt wurde, und silberne Kerzenleuchter aus dem 18. Jh.
Öffnungszeiten: 25.6.–5.8., Mo.–Fr. 12-17 Uhr. Sa
11.00-13.00 Uhr und Son 10.00-15.00 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Dalstorps kyrka

En 60-talskyrka ståtar i Dalstorp som den
tredje kyrkan i ortens historia. Efter att medeltidskyrkan rivits byggdes en ny på 1800-talet –
och totalförstördes i en brand 1962. Under de
närmaste följande åren uppfördes så Dalstorps
nuvarande kyrka med sina kontraster: svart
skiffergolv, vitt tegel och sandblästrat furutak.

Öppet: Ring 0325-61 20 27 i förväg, för att
besöka kyrkan.
I närheten: Komosse (15 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol.
Handikappanpassad toalett finns.

Altartavlan av Jörgen Martinsson är gjuten i
brons och visar den gudomliga kärlekens väg
in i världen, genom Jesusbarnet, förnedringen,
upphöjelsen på korset, försoningen och
slutligen Petrus upprättelse.

www.kyrkrundan.se

Dalstorp Church was built in the mid1960s after an earlier church had been
destroyed by fire. A black slate floor, white tiles
and a sandblasted pine roof provide contrasts in
the interior. A bronze altarpiece shows the way of
love in the world in the form of various symbols.
Contact 0325-61 20 27 in advance to visit the
church.

Die Kirche von Dalstorp ersetzte Mitte der
1960er Jahre ihre abgebrannte Vorgängerin.
Im Innenraum ergeben der schwarze Schieferboden,
die weißen Ziegelsteine und die sandgestrahlte Kieferndecke starke Kontraste. Das bronzene Altarbild
veranschaulicht den Weg der Liebe in die Welt.
Rufen Sie 0325-61 20 27 im Voraus an, um die Kirche
zu besuchen.

Lyssna på
audioguide
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Dalums kyrka

Kyrkan i Dalum byggdes sannolikt på 1100-talet.
Särskilt unik är korabsiden som är dekorerad på
utsidan med rundbågsfris. Kanske inspirerades
man av Lunds domkyrka?
Det breda, kraftiga tornet uppfördes på 1500eller 1600-talet och har möjligen också varit
försvarstorn, vilket de små skyttegluggarna kan
vittna om. Tidigare fanns ett torn som eldhärjades, enligt traditionen i samband med Slaget
vid Åsunden 1520.
Kyrkan har behållit mycket av sin medeltida
karaktär till utseendet, men har också intressanta
senare inventarier. Värda att nämna är altaruppsatsen och predikstolen från 1600-talet. Kryssvalvet är målat av Anders Gustaf Ljungström.
Mycket speciell är den sandstensomfattning som
dörren till sakristian sitter fast i!

Öppet: 18 juni-19 augusti måndag-fredag
8.00-15.00, lördag-söndag 10.00-17.00.
I närheten: Domarring (1 km) Jordkulan i
Nöre (3 km), Kycklingkullen (4 km)
Mat & fika: Basta kvarncafé (5 km), Ätradalens restaurang och pizzeria (5 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Handikappanpassad toalett finns i vaktmästeribyggnaden.

www.kyrkrundan.se

Kyrkans interiör totalrenoverades 2012.

Dalum Church was built in the 12th century
and has retained a great deal of its medieval
character. The substantial tower was constructed in
the 16th or 17th century, and has possibly also been
a defensive tower. The retable and pulpit are from
the 17th century. Of particular note is the sandstone
architrave framing the door to the vestry.
The church is open June 18-August 19, weekdays
8.00-15.00, Saturday and Sunday 10.00-17.00.

Die Kirche von Dalum aus dem 12. Jh. trägt
noch immer mittelalterliche Züge. Der
dicke Kirchturm wurde im 16. oder 17. Jh. errichtet
und diente möglicherweise auch Verteidigungszwecken. Der Altaraufsatz und die Kanzel stammen
aus dem 17. Jh. Speziell ist die Sandsteinfassung
der Tür zur Sakristei.
Öffnungszeiten: 18.6.–19.8., Mo.–Fr. 8–15.00 Uhr,
Sa./So. 10–17 Uhr.

Lyssna på
audioguide

6

Dannike kyrka

Dannike kyrka från medeltiden tros ha uppförts
under 1200-talet. Från den tiden är också sandstensdopfunten. Sitt torn fick kyrkan först 1909
och då flyttades kyrkklockan från klockstapeln
på kyrkogården till det nya tornet. Vid denna
renovering tillkom också sakristian och det nuvarande koret.
Altaruppsatsen är från 1600-talet men flyttades
hit från Länghems kyrka på 1800-talet.
Legenden berättar om ett Dannike, hårt
drabbat av digerdöden på 1300-talet och om hur
byn glömdes bort och växte igen.
Först 200 år senare återupptäcktes kyrkan efter
att ett par jägare kommit förbi och råkat skjuta
en pil i kyrkväggen.

Öppet: Öppen varje onsdag och lördag vecka
26-28.
Onsdagar: visning av kyrkan och kyrktornet kl
15-18.
Lördagar: kyrkogårdsvandring kl 15.
Onsdagar och lördagar avslutas med andakt kl
18.
I närheten: Torpa Stenhus (6 km)
Mat & fika: Församlingshemmet: våffelcafé
onsdagar 15.00-17.30, kaffeservering lördagar
15.00-17.30.
Information och guidning:
Informationsmaterial på svenska, tyska och
engelska finns i kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Handikappanpassad toalett finns i vaktmästeribyggnaden.

www.kyrkrundan.se
Dannike Church was probably built in the
13th century. The sandstone font is from the
same period. The church tower was added in connection with a renovation in 1909, at which time the vestry and the present choir were built.
The church is open Wednesdays and Fridays
between June 27-July 14, 15.00-18.30.

Die Kirche von Dannike wurde vermutlich
im 13. Jh. gebaut. Aus dieser Zeit stammt
auch das Taufbecken aus Sandstein. Der Turm wurde
1909 bei einer Kirchenrenovierung errichtet; damals
entstanden auch Sakristei und heutiger Chor.
Öffnungszeiten: Die Kirche ist mittwochs und freitags geöffnet zwischen 27. Juni - 14. Juli, 15.00-18.30
Uhr.

FÖR BARN:
Medeltidstipset

Lyssna på
audioguide

7

Eggvena kyrka

Eggvena kyrka byggdes under tidig medeltid,
möjligen redan på 1100-talet. Från den tiden är
i alla fall det processionskors i brons som kyrkan
har i sin ägo.
På 1700-talet utvidgades kyrkan åt öster och
väster. Den gamla klockstapeln ersattes då av det
låga trätornet.

Öppet: 2-15 juli 10.00-17.00.
I närheten: Nycklabacken, 5 km.
Mat & fika: Flertal caféer och restauranger i
Herrljunga, 9 km.
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol (grovt grus i
gångarna på kyrkogården). Större toalett med
bred dörr finns utanför kyrkan.

1936 sattes den tidigare altartavlan, skuren i trä
på 1700-talet, på plats igen efter att ha hittats
på kyrkvinden! Samtidigt flyttades 1200-talsdopfunten fram efter att ha tjänstgjort som fot
till predikstolen.
En stor renovering gjordes på 1950-talet och
även 2008-2009, då trägolvet togs bort och ersattes med sten från originalgolvet och natursten
från Kinnekulle. Kyrkan målades då också om
invändigt.

Eggvena Church may have been built as early
as the 12th century. From that period there is
a processional cross in bronze in the church’s possession. The church was given its low wooden tower in
the 18th-century. In the renovation of 2008–2009, the
wooden floor was removed and replaced in stone from
the original floor and natural stone from Kinnekulle.
The church is open daily July 2-15, 10.00-17.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Eggvena wurde vielleicht
schon im 12. Jh. errichtet. Aus dieser Zeit
stammt das Prozessionskreuz. Seinen kleinen Holzturm erhielt das Gotteshaus im 18. Jh. Bei der Renovierung 2008–2009 wurde der Holzboden durch
Steine des Originalbodens und Natursteine aus
Kinnekulle ersetzt.
Öffnungszeiten: 2.7.–15.7., 10–17 Uhr.

FÖR BARN:
Jakten på den hemliga vägen

Lyssna på
audioguide
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Eriksbergs
gamla kyrka

Den gamla kyrkan i Eriksberg saknar torn och
förmedlar fortfarande en stark känsla av medeltid.
Kyrkan byggdes i mitten av 1100-talet och stoltserar med unika romanska målningar i koret och
kring triumfbågen. Enligt traditionen är kyrkan i
Eriksberg patronatskyrka för
den erikska kungaätten.

Öppet: 1 maj -1 september 9.00-19.00
I närheten: Sankta Brigidas källa.
Mat & fika: Crea Diem Bokcafé (10 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan och
mobilguidning utanför.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Toalett finns.
Handikappanpassad toalett i vaktmästeribyggnaden vid Eriksbergs nya kyrka.

På 1930-talet gjordes en omfattande restaurering
för att i möjligaste mån återställa det medeltida
intrycket. Då togs det tidigare igenmurade absidfönstret, med sin ovanliga himlatrappa, fram igen.
I kyrkan fanns en gång ett relikskrin skänkt av
biskop Bengt den gode. Idag förvaras skrinet på
Statens historiska museum i Stockholm men en
kopia av skrinet finns i kyrkan.

Eriksberg Old Church was built in the middle
of the 12th century. A great deal of the
medieval style has been preserved, not least after
restoration in the 1930s, when the old apse window
with its “staircase to heaven” was restored.
The church has a copy of a reliquary donated by
Bishop Bengt the Good. The original reliquary is kept
in the National Historical Museum in Stockholm.
The church is open May 1- September 1, 9.00-19.00.

www.kyrkrundan.se

Die alte Kirche von Eriksberg wurde Mitte
des 12. Jh. errichtet. Auch dank der Restaurierung in den 1930er Jahren ist der mittelalterliche
Eindruck gut erhalten geblieben. Damals wurden
Apsisfenster und Himmelstreppe freigelegt. Das
Original des Reliquienschreins, das Bischof Bengt
der Gute der Kirche schenkte, wird im Stockholmer
Staatlichen historischen Museum verwahrt.
Öffnungszeiten: 1.5.–1.9., 9–19 Uhr.

Lyssna på
audioguide

9

Finnekumla kyrka

Finnekumla kyrka byggdes redan på medeltiden,
även om kyrkan sedan dess har byggts om och
till. Dopfunten från slutet av 1100-talet är gjord
av mäster Andreas – det står i runskrift längst ner
på funten ”Andreas har gjort mig”.
Sitt nuvarande utseende fick kyrkan på
1800-talet.
Bland inventarierna märks ett penningskrin från
1600-talet, konstruerat med två lås, ett slags tidigt ”kombinationslås” som krävde två kyrkvärdar för att skrinet skulle kunna öppnas. Här finns
också en måttlikare från 1700-talet - folk skulle
kunna gå till kyrkan och kontrollera att de hade
rätt mått på till exempel sina egna (och knallarnas!) aln- och fotmått.
Krucifixet på altaret är skänkt av grevinnan Signe
Sparre. Carl Georg och Signe Sparres grav finns
på kyrkogården, strax öster om kyrkan. I graven
vilar också deras dotter, författarinnan Birgit Th.
Sparre som bland annat skrev om ”Gårdarna
runt sjön”.

Finnekumla Church is from the Middle Ages,
like the 12th century font carved by Master
Andreas. There is even a runic inscription at the base.
The strongbox from the 17th century has been furnished with a special lock requiring two churchwardens to open the box.
The author Birgit Th. Sparre is buried in the churchyard.
The church is open July 16-August 5, 15.00-19.00.

Öppet: 16 juli-5 augusti kl 15.00-19.00.
Musikunderhållning tisdagar och torsdagar kl
19.00.
I närheten: Kyrkan ligger utmed sträckan
”Gårdarna runt sjön”, känd från Birgit Th
Sparres böcker. Författarinnans grav finns på
kyrkogården. Turistinformation finns i en brevlåda vid kyrkan.
Äta & fika: Åsundsholms Golf & Countryclub
(2 km), Café Nyfiket (4 km)
Information & guidning: På plats finns guider
som gärna berättar om kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Handikappanpassad toalett finns i församlingshemmet.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Finnekumla stammt aus
dem Mittelalter; so auch der Taufstein,
den Meister Andreas im 12. Jh. anfertigte und der
sogar eine Runeninschrift trägt. Der Geldbehälter
aus dem 17. Jh. hat ein Spezialschloss, sodass er
nur von zwei Kirchenältesten zusammen geöffnet
werden konnte. Auf dem Friedhof ruht die Schriftstellerin Birgit Th. Sparre.
Öffnungszeiten: 16.7.–5.8., 15–19 Uhr.

Lyssna på
audioguide

10

Fristads kyrka

Rymd och ljus kännetecknar Fristads 1850-talskyrka. Empirekyrkans ljus kommer från de stora
rundbågsfönstren i den rundade korväggen.
Byggnadsstilen får anses typisk och representativ
för de kända Sandhultsbyggmästarna som var
eftertraktade vid denna tid.

Öppet: 25 juni-10 augusti måndag-fredag
10.00-15.00.
I närheten: Kulturvandring på kyrkogården.
Äta & fika: Vänga kvarn (7 km), flera matställen i Fristad.
Information & guidning: Informationsmaterial finns i kyrkan.
Ramp för rullstol till kyrkan. Handikappanpassad toalett finns.

Från den tidigare medeltida kyrkan i Fristad hämtades altaruppsatsen från mitten av
1700-talet. Den föreställer Kristus på korset och
fick en ny förgylld ram 1852.
Predikstolen är från 1850 och tillverkad av Lars
Hansson, Rångedala. Målningarna i jugendstil,
främst i fönsternischer men också runt altartavlan och i taket, utfördes av John Hedaeus och
Gösta Hallencreutz i samband med renoveringen 1916.
Lägg märke till kyrkans träskulpturer! I koret
finns en madonna av Eva Spångberg, som också
gjort krucifixet på altaret. Längst bak i kyrkan
hittar man Ivar Lindecrantz skulpturer föreställande bibliska personer: Stefanus, Paulus, Mose
och Elia.
Fristad Church was built in the middle of the
19th century to replace a previous medieval
church. The mid-18th century retable comes from
the older church. The church also has wood carvings
made by artists Eva Spångberg and Ivar Lindecrantz.
The church is open June 25-August 10, Monday to
Friday, 10.00-15.00.

www.kyrkrundan.se

Die um 1850 errichtete Kirche von Fristad
ersetzte ein mittelalterliches Gotteshaus.
Aus diesem stammt der Altaraufsatz, der Mitte
des 18. Jh. entstand. Den Kirchenraum zieren
Holzskulpturen von Eva Spångberg und Ivar
Lindecrantz. Öffnungszeiten: 25.6.–10.8., Mo.–Fr.
10–15 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Fullestads kyrka

När Fullestads kyrka är byggd vet man inte.
Sägnen säger att årtalet 1152 har huggits in i
berget intill kyrkan. Kanske är det året då kyrkan
byggdes, kanske fanns här först en träkyrka vilket
kan betyda att den nuvarande kyrkan byggdes
under mitten av medeltiden.

Öppet: 1 juni-31 augusti 8.00-20.00.
I närheten: Naturreservatet Mängsholm (5 km)
Mat & fika: Flera caféer och restauranger i
centrala Vårgårda (9 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Lösa ramper finns, hög tröskel. Ring i förväg
0322-73700 för mer information.

I slutet av 1600-talet brann kyrkan, men kunde
repareras efter gåvor från församlingsborna. På
1800-talet var kyrkan förfallen och hade dessutom skadats i en storm. Det bestämdes att den
skulle rivas och att en ny gemensam kyrka skulle
byggas i Lena. Fullestads kyrka räddades den gången av kapten Bauer på Lagmansholm, men stod
övergiven i 67 år. I början av 1900-talet lät man
renovera kyrkan och 1913 kunde den återinvigas.
Altartavlan från 1700-talet är målad av Detthlef
Ross från Borås. Kyrkan har också en vällingklocka som tillhört Lagmansholms herrgård.

Fullestad Church was built during the first
half of the Middle Ages, but exactly when
is not known. It has been subjected to fires, storms
and the threat of being demolished, and for 67
years it was abandoned, but was re-consecrated
in 1913. The altarpiece and “gruel bell” (otherwise
used to summon farmworkers to meals) are from
the 18th century. The church is open June 1August 31, 8.00-20.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Fullestad wurde im frühen
Mittelalter gebaut; der genaue Zeitpunkt
ist unbekannt. Sie wurde von Bränden und Stürmen beschädigt, wäre fast abgerissen worden
und stand 67 Jahre lang leer. Doch 1913 wurde
das Gotteshaus wieder eingeweiht. Das Altarbild
und die Essglocke stammen aus dem 18. Jh.
Öffnungszeiten: 1.6.–31.8., 8.00–20 Uhr.

FÖR BARN:
Helgonvandring

Lyssna på
audioguide

12

Fåglaviks kapell

1894 byggdes Fåglaviks kapell med medel från
arvet efter Anders Magnus Andersson, som
grundade Fåglaviks glasbruk. Det ritades av arkitekt Hjalmar Corneliusson och bruket skänkte
kalk, paten och dopfunt.
På 1950-talet överlämnades kapellet till församlingen men var i så dåligt skick att en renovering
var nödvändig. I samband med den fick kapellet
också altartavlan, utförd av Bengt Hamrén.

Öppet: Ring 0513-201 41 i förväg, för att
besöka kapellet.
I närheten: Elisabeth Hesselblads födelsehus.
Pilgrimsled Herrljunga-Fåglavik
Mat & fika: I Hudene (7,5 km) och
Herrljunga (10 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan
Begränsad tillgänglighet med rullstol. Lösa
ramper finns.
Större toalett med bred dörr finns i kapellet.

Men besökarna minskade i antal och kapellet
förföll återigen. 2010 stängdes det men så beslutades att det skulle renoveras på nytt. Det återinvigdes i december 2015.
Utanför kapellet finns en minnessten över Elisabeth Hesselblad som föddes i Fåglavik och helgonförklaras 2016.

A bequest from Anders Magnus Andersson,
the founder of Fåglavik Glassworks, financed
Fåglavik Chapel, which was built in 1894. The
glassworks donated a chalice, paten and font. The chapel
was handed over to the parish in the 1950s, but was
closed in 2010. After renovation, it was re-opened in
2015. Near the chapel stands a memorial stone to Elisabeth Hesselblad. Contact 0513-201 41 in advance to visit
the chapel.

www.kyrkrundan.se

Eine Erbschaft von Anders Magnus Andersson,
Gründer der Glashütte Fåglavik, finanzierte 1894
den Bau der Kapelle von Fåglavik. Die Glashütte
stiftete den Kelch, die Patene und das Taufbecken. In den
1950er Jahren wurde die Kapelle der Gemeinde überlassen, aber 2010 geschlossen. Nach einer Renovierung
wurde sie 2015 wieder eröffnet. Bei der Kapelle findet
sich ein Gedenkstein zu Ehren von Elisabeth Hesselblad.

Rufen Sie 0513-20141 im Voraus an, um die Kapelle
zu besuchen.

FÖR BARN:
Bildgåta

Lyssna på
audioguide
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Fölene kyrka

Fölene kyrka är en av traktens små medeltida kyrkor. Sitt tresidiga kor, sin västport och
kordörr åt söder och de större fönstren fick kyrkan redan på 1600-talet, en förändring som vanligen genomfördes först 100 år senare. Kanske
hade Fölene kyrka en särskild ställning, eller en
givmild donator?

Öppet: 1-31 juli 11.00-18.00.
I närheten: Nycklabacken (800 meter), Tarsleds
kyrkoruin(2 km)
Mat & fika: Kaffeservering i kyrkan onsdagar
15.00-17.00.
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Större
toalett med bred dörr finns i kyrkan.

Kyrkans dopfunt är från medeltiden och dekorerad med flätornamentik. Predikstolen är från
1600-talet men fick sitt ljudtak på 1700-talet, då
även altaruppsatsen kom hit.
Vid en renovering i slutet av 1900-talet upptäcktes 13 lager färg på den norra långhusväggen, av vilka ett par målningar tagits fram och
visar Läckö-skolans blomstermålningar från
1600-talet.

www.kyrkrundan.se

Alldeles utanför kyrkporten står två runstenar.
Nära kyrkan finns också kyrkstallarna kvar.

In the early medieval Fölene Church, the
medieval font has survived. The pulpit is
from the 17th century and the retable from the
18th century. Outside the door of the church stand
two rune stones. The area has a number of ancient
monuments. Near the church is Fölene Mill café
and store.
The church is open July 1-31, 11.00-18.00.

In der frühmittelalterlichen Kirche von
Fölene ist der mittelalterliche Taufstein
erhalten geblieben. Die Kanzel stammt aus dem
17. Jh., der Altaraufsatz aus dem 18. Jh. Vor der
Kirchentür stehen zwei Runensteine. In der Umgebung liegen mehrere archäologische Stätten und
das Café Fölene kvarncafé mit Laden.
Öffnungszeiten: 1.7.–31.7., 11–18 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka i centrala Borås ritades av
arkitekt Carl Bern och invigdes 1906. Kyrkan är
byggd i nygotisk stil. Den renoverades och
förändrades under åren 1950-52.
Till det som förändrades invändigt hör bland annat kor, läktare och långhus. Tre korfönster togs
bort, men två av dessa, föreställande Petrus och
Paulus, utgör idag fönster i tvärskeppet.

Öppet: måndag och fredag 8.00-16.00, tisdagtorsdag 8.00-18.00, lördag 10.00-18.00,
söndag 9.00-13.00.
För bokning av visning, ring 033-17 95 80/20.
I närheten: Ett flertal sevärdheter, museer och
aktiviteter finns i centrala Borås.
Mat & fika: Borås har ett stort utbud av
caféer och restauranger.
Information och guidning:
Informationsmaterial på flera språk finns i
kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Handikappanpassad toalett finns.

Petruskapellet tillkom 1981 men gjordes om vid
senaste renoveringen 2005-06. Då skapades det
nuvarande, vänt mot nordväst och med träsnickerier från F.O. Pettersson i Västra Frölunda och
en matta från Kasthall i Kinna. Därifrån kommer
också kormattan och den långa gångmattan.
Den stora muralmålningen i koret är gjord av
Pär Siegård och Kaj Siesjö. Altaruppsatsen med
evangelisternas attribut är ett verk av skulptören
Christian Berg. Predikostolen med sina sju bildfält har snidats av Torolf Engström och dopfunten
är gjord av Liss Eriksson.
Carl Bern designed Gustaf Adolf’s Church,
which stands in the centre of Borås. It was
built in the neo-Gothic style and was consecrated in
1906. The church was altered in a major renovation
in the 1950s. It has a number of splendid furnishings
and works of art. Information is available in several
languages inside the church.
The church is open Monday and Friday 8.00-16.00,
Tuesday-Thursday 8.00-18.00, Saturday 10.00-18.00,
Sunday 9.00-13.00.

www.kyrkrundan.se

Die Gustaf-Adolf-Kirche in Borås wurde
von Carl Bern entworfen. Sie ist im neugotischen Stil gebaut, wurde 1906 eingeweiht
und bei einer umfangreichen Renovierung in den
1950er Jahren verändert. Die Kirche hat mehrere
prachtvolle Ausstattungsstücke und Kunstwerke.
Mehrsprachiges Informationsmaterial wird bereitgehalten. Öffnungszeiten: Mo und Fr 8.00-16.00,
Di-Do 8.00-18.00, Sa 10.00-18.00, So 9.00-13.00 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Hedareds stavkyrka

Sveriges enda bevarade medeltida stavkyrka
finns i Hedared. Stavkyrkor var de första
kyrkor som byggdes, när kristendomen kom till
Sverige.
Kyrkan är byggd i början av 1500-talet. 1506
utfärdade biskop Vincentius i Skara ett avlatsbrev till alla, som vallfärdade till kyrkan. En kopia av avlatsbrevet finns i kyrkan. Förmodligen
har det funnits en stavkyrka tidigare på platsen,
eftersom det förutom en byggnadsdel finns
många inventarier i kyrkan, som är äldre än den
nuvarande kyrkan. Exempel därpå är ett franskt
processionskors, en altarduk, ett rökelsekar,
en dopfunt och två skulpturer i trä. Den ena
är en madonnabild och den andra skulpturen
föreställer den helige Franciskus.
Att Hedareds stavkyrka fick stå kvar var tack
vare 1800-talets Hedaredsbor. De vägrade
nämligen att riva sin kyrka, när den nya kyrkan
i Sandhult byggdes.
Sweden’s only preserved medieval stave
church is to be found in Hedared. It was built
at the beginning of the 16th century. However, there
are furnishings here that are older than the present
church, for example, a French processional cross, an
altar cloth, a censer, a font and two wooden carvings.
The church is open on Saturday and Sunday, May
1-June 17, August 25-26, 11.00-18.00. June 18August 19, daily 11.00-18.00.

Öppet: 18 juni-19 augusti dagligen 11.0018.00. Helgöppet 1 maj-17 juni samt 25-26
augusti 11.00-18.00. Våffelkafé i församlingshemmet torsdagar 21 juni-16 aug.
I närheten: Franciskusstig m.m. vid kyrkan.
Mat & fika: Bredareds golfkrog (15 km)
Information och guidning:
Guide finns på plats i kyrkan varje dag.
Lös ramp finns till kyrkan. Handikappanpassad
toalett i byggnad bredvid kyrkan.

www.kyrkrundan.se

In Hedared liegt die einzige erhaltene mittelalterliche Stabkirche Schwedens. Mehrere Ausstattungsstücke, darunter ein französisches
Prozessionskreuz, ein Altartuch, ein Weihrauchfass,
ein Taufstein und zwei Holzskulpturen, sind älter als
die Anfang des 16. Jh.s gebaute Kirche.
Öffnungszeiten: 1.5.–17.6. & 25.8.–26.8., Sa./So.
11–18 Uhr; 18.6.–19.8., täglich 11–18 Uhr.
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Hillareds kyrka

En medeltida kyrka från 1100-talet som
renoverades och byggdes ut 1816.
Hillareds kyrka är en av Göteborgs stifts
äldsta stenkyrkor. Den är daterad till 1100-talet.
Den ursprungliga kyrkan var mindre än den
nuvarande och byggdes ut och renoverades
1816. Grunden var skadad så att koret befarades
kunna rasa ner. Nya fönster togs upp.

Öppet: 23 juli - 12 augusti. Mån-ons och
fre kl 10-14.00 , torsdagar kl 14-19.00 med
musik från kl 18.00. Fika.
Mat & fika: Lockryds Center (5 km).
Information och guidning:
Mer information finns att få i kyrkan.

Ramp till kyrkan. Handikappanpassad toalett
finns i församlingshemmet..

Dörren är från 1648. Vid renoveringen gjordes
taket välvt och var dessförinnan platt. Predikstolen flyttades från södra väggen till den norra.
Sakristian tillkom 1816.
1882 fick Hillared sin första orgel.
Dopfunten är från 1100-talet
www.kyrkrundan.se

A medieval church from the 11th century,
which was renovated and built in 1816.
The original church was smaller than the present and
was built and renovated in 1816.
In 1882 Hillared got his first organ.
The baptismal function is from the 1100s.
The church is open July 23 - August 12th, Mon-Wed
and Fri at 10.00-14.00, Thursdays from 14.00 to 19.00
with music from 18.00. Coffee.

Eine mittelalterliche Kirche aus dem 11.
Jahrhundert, die 1816 renoviert und erbaut
wurde. Die ursprüngliche Kirche war kleiner als die
Gegenwart und wurde 1816 erbaut und renoviert.
1882 bekam Hillared sein erstes Organ.
Die Tauffunktion stammt aus dem 12. Jahrhundert.
Die Kirche ist vom 23. Juli - 12. August, Mo-Mi und
Fr von 10.00 bis 14.00 Uhr, Donnerstag von 14.00 bis
19.00 Uhr und Musik ab 18.00 Uhr. Kaffee.

Lyssna på
audioguide
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Horla kyrka

Den välbevarade romanska lilla kyrkan i Horla
har fått behålla flera medeltida detaljer som gör
den tämligen unik. Horla kyrka är en av få kyrkor i trakten som aldrig fått något fönster på nordväggen. Den har dessutom kvar sin romanska
triumfbåge som skiljer kor från långhus. I kyrkan
finns dessutom - ovanligt nog i vår tid - en läktare
på den norra väggen - på medeltiden fick man ta
till kreativa grepp för att få plats med så många
som möjligt!

Öppet: 1 juni-31 augusti 8.00-20.00.
I närheten: Yxnås naturreservat (3 km),
Ljurhalla Missionsmuseum (9 km).
Mat & fika: Lottas grill (4 km), flera matställen i Vårgårda (13 km) och Alingsås (15 km)
Information och guidning:
Mer information finns i kyrkan.
Handikappramp finns till kyrkan.

Några synliga senare förändringar finns dock
på utsidan: vapenhuset från 1700-talet, de stora
sydfönstren från 1800-talet och en övergång från
spån till tegel på taket.
Kyrkan byggdes under tidig medeltid men bär
även fina spår av barock: altaruppsatsen och predikstolens ljudtak gjordes av bildhuggaren Gustav Kihlman från Borås 1715. Senaste renoveringen gjordes 2016 då kyrkan målades in- och
utvändigt.
Horla Church is a well-preserved Romanesque church with several medieval features.
The church never had any windows in its north wall.
It retains its Romanesque triumphal arch, separating
the choir from the nave. What is more, the north wall
retains its gallery. Some later additions are the porch
from the 18th century and the large 19th century
windows to the south. The Baroque retable and the
sounding board of the pulpit were the work of Gustav
Kihlman in 1715. The church is open
June 1- August 31, 8.00-20.00.

www.kyrkrundan.se

Das Gotteshaus von Horla ist eine gut erhaltene romanische Kirche mit mehreren mittelalterlichen Details. Das Gebäude war Richtung Norden
immer fensterlos. Die Kirche verfügt noch über ihren
romanischen Triumphbogen zwischen Chor und Langhaus: Auch die Empore an der Nordseite ist erhalten geblieben. Im 18. Jh. erhielt das Gotteshaus seine Vorhalle
und im 19. Jh. die großen Fenster an der Südseite. Den
Altaraufsatz und den Kanzelschalldeckel im Barockstil
schuf Gustav Kihlman im Jahr 1715.
Öffnungszeiten: 1.6.–31.8., 8–20 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Håcksviks kyrka

Håcksviks kyrka är en träkyrka, byggd 1826. Den
ersatte en tidigare rödmålad kyrka från medeltiden.
Bland inventarierna märks ett minne från medeltiden, nämligen dopfunten. Kyrkan har två altartavlor. Förutom den som gjordes till den nya
kyrkan för att passa inredningen finns också den
gamla kyrkans altartavla vid norra väggen.

Öppet: 16 juli-5 augusti 14.00-17.00.
Mat & fika: Påarps gård (7 km).
Information och guidning:
Guidning i kyrkan

Enkel ramp finns, men höga trösklar.
Toaletten är inte rullstolstillgänglig.

I kyrkan finns också en minnestavla från
100-årsminnet av Uppsala möte som firades
1693. Idag finns bara ett par sådana kvar och en
av dem hänger alltså i Håcksvik.
När kyrkan renoverades på 1940-talet hittades
kvarlevorna av en ung kvinna under golvet, begravd i vackra 1600-talskläder. Ingen vet vem
hon var, men kanske är den gamla sägnen om
bruden som bröt nacken på väg till sitt bröllop
sann?

Håcksvik Church was built in 1826. It has two
retables, one of which belonged to a previous
church on this site and another which was made for
the new church. The church also has a medieval font
and a tablet commemorating the centenary of the
Uppsala Synod, celebrated in 1693.
The church is open July 16 - August 5, 14.00-17.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Håcksvik wurde 1826 errichtet. Sie hat zwei Altarbilder; eines stammt
aus der Vorgängerkirche, und eines wurde für das
heutige Gotteshaus angefertigt. Die Kirche hat auch
einen mittelalterlichen Taufstein und eine Gedenktafel von 1693 zum 100-jährigen Jubiläum der Synode von Uppsala.
Öffnungszeiten: 16.7.–5.8., 14–17 Uhr.

FÖR BARN:
Bildjakten!

Lyssna på
audioguide
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Jällby kyrka

På ett förhistoriskt gravfält ligger kyrkplatsen
i Jällby, med sin lilla timmerkyrka som troligen
byggdes under tidig medeltid och är unik i sitt
slag.
Det faktum att besökaren måste huka sig för att
komma in i kyrkorummet förstärker det ålderdomliga intrycket.

Öppet: Dagligen 7.00-21.00.
I närheten: Vid kyrkan finns flera fornlämningar i form av gravrösen, hällkistor, bautastenar och en domarring. Från hembygdsstugan söder om kyrkan utgår en fornstig.
Mat & fika: Restaurang Liljebacken (9 km)
Herrljunga golfkrog (10 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol.
Handikappanpassad toalett finns.

Kyrkans dopfunt med uttömningshål, en madonnabild från 1200-talet och en biskopsstaty från
1400-talet minner om medeltiden.
Till inredningen hör bland annat Johan Ljungs
rokokomålningar från 1700-talet och Anders
Gustaf Ljungströms altartavla från 1869.
Under 2012 genomgick Jällby kyrka en stor
restaurering och har nu åter öppnats.

Jällby Church was probably built in the early
Middle Ages, and is a small timber church in
an archaic style. The entrance to the church is so low
that visitors have to crouch down. The church has a
font and a Madonna from the 13th century as well as
a 15th century statue of a bishop. The wall paintings
are in the rococo style from the 18th century, and
there is an altarpiece from 1869.
The church is open daily, 7.00-21.00.

www.kyrkrundan.se

Die kleine Holzkirche von Jällby wurde
möglicherweise schon im frühen Mittelalter gebaut. Die Kirchentür ist so niedrig, dass
der Besucher den Kopf einziehen muss! Der Taufstein und die Madonna sind aus dem 13. Jh., die
Bischofsstatue stammt aus dem 15. Jh. Die RokokoWandgemälde sind aus dem 18. Jh., und das Altarbild ist von 1869.
Öffnungszeiten: Täglich 7–21 Uhr.
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Kvinnestads kyrka

Kyrkan i Kvinnestad ligger på en udde i
Kvinnestadssjön och byggdes av gråsten från
trakten på 1200-talet. Under medeltiden fanns en
försvarsborg här och en vallgrav runt kyrkogården
skyddade mot ovälkomna gäster. Vid utgrävningar
har man hittat föremål från 1300-talet och dateringe
av borgen pekar mot detta århundrades andra hälft.

Öppet: juni, juli, augusti 8.00-20.00.
I närheten: Vid Kvinnestads kyrka börjar och
slutar en 9 km lång vandring, Kvinnestadleden,
som går runt Kvinnestadsjön.
Mat & fika: Flera matställen i centrala
Vår-gårda (ca 9 km).
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Kyrkan har handikappramp.

Kyrkan är präglad av olika århundraden.
Dopfunten har förmodligen funnits här från
början. Den har avrinningshål och kan dateras till
1200-talets första hälft. Läktaren och predikstolen
representerar 1600-talet och altaruppsatsen är från
1700-talet då även det lilla gaveltornet tillkom.
Sina nygotiska bänkar fick kyrkan på 1800-talet.
Då tog man också bort de över 100 speciella förgyllda trästjärnorna i taket – men de plockades
fram igen på 1960-talet och kan åter beskådas i
brädtaket. Stjärnorna är unika för kyrkan – men
också det faktum att porten sitter på den norra
väggen!
The church stands on a promontory in
Kvinnestadssjön Lake and is thought to
be from the 13th century. What is unique in this
church are the gilded wooden stars in the roof and
the fact that the entrance lies on the north side of
the church. The church is characterised by features
from various centuries.
The church is open June, July, August 8.00-20.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche auf einer Halbinsel im Kvinnestadssjön geht wohl auf das 13. Jh.
zurück. Markant sind die vergoldeten Holzsterne
an der Decke und die Platzierung der Tür an der
Nordseite. Prägend sind Elemente aus verschiedenen Jahrhunderten.
Öffnungszeiten: 1.6-31.8 8.00-20.00 Uhr.

FÖR BARN:
Upptäck kyrkan med Carl von Linné

Lyssna på
audioguide
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Mjäldrunga kyrka

Mjäldrunga kyrka är troligen byggd omkring år
1200, utifrån dendrokronologiska undersökningar av virket, men kan eventuellt vara ännu äldre.
Från samma tid är en järnbeslagen kista av ek
som står i koret, liksom fragmentariska väggmålningar. Kyrkan har en trästaty av Johannes Döparen från 1400-talet och även dopfunten är
medeltida.

Öppet: 1 juni - 15 augusti 9.00-18.00.
I närheten: Vandra på spångad led på Ramlamosse ut till Svartesjö.
Mat & fika: Kaffestuga Alphems Arboretum,
Floby (13 km), Herrljunga Golfkrog (13 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Begränsad tillgänglighet med rullstol.
Större toalett med bred dörr finns.

Altaruppsatsen från 1736 har flyttats till en
sidovägg i koret för att framhäva det lilla absidfönstret. Även predikstolen och läktaren är
1700-talsinventarier.
Carl von Linné stannade upp på gudstjänst i
Mjäldrunga kyrka på sin Västgötaresa år 1746.
I sin resebeskrivning som han sedan gav ut som
bok dokumenterade han sitt besök och bygden.

Mjäldrunga Church was built around the year
1200, and has a number of medieval features.
In the choir stands an oak chest dated to the 13th
century and next to it by the wall a wooden sculpture of John the Baptist from the 15th century. The
altarpiece, from 1736, has been moved to a sidewall
so as to emphasise the small apse window.
The church is open June 1 -August 15, 9.00-18.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Mjäldrunga wurde um 1200
gebaut und hat mehrere mittelalterliche
Ausstattungsstücke. Im Chor steht eine
Eichentruhe aus dem 13. Jh. und daneben an der
Wand eine Holzstatue von Johannes dem Täufer
aus dem 15. Jh. Der Altaraufsatz von 1736 wurde
an die Seitenwand verlegt, um das kleine
Apsisfenster zu betonen.
Öffnungszeiten: 1.6.–15.8., 9–18 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Mjöbäcks kyrka

Från Mjöbäck kom de så kallade “Mjöbäckssnidarna” som gjort kyrkoinredningar till ett stort
antal kyrkor i Sjuhärad och Halland. Givetvis bär
Mjöbäcks kyrka spår av flera generationer Mjöbäckssnidare!
Kyrkan byggdes av Sandhultsbyggmästaren Johannes Pettersson och sedan var det byns egen
Johannes Andersson som, tillsammans med sin
son Johannes Johansson, gjorde altaruppsats
predikstol och psalmtavlor. En tredje generation Mjöbäckssnidare, Carl Johan Johansson,
tillverkade dopfunten. Men ännu fler i träsnidarsläkten har bidragit till kyrkans inredning. På
senare år är det sjätte generationen efter Johannes
Andersson, Erland Svensson, som gjort processionskors och ett fristående altarbord. Samme
snickare fick också uppdraget att göra ytterligare
en psalmtavla vid 200-årsjubileet av Johannes
Andersson födelse. Sjunde generationen Mjöbäckssnidare, Tobias Bertilsson, har dessutom
kompletterat Carl Johan Johanssons karmstolar
med några nya exemplar.
From Mjöbäck Church came the so-called Mjöbäck carvers, who decorated a large number of
churches in the area. The church was built by Johannes
Pettersson from Sandhult, and subsequently Johannes
Andersson and his son Johannes Johansson made the
retable, pulpit and hymn boards. Later generations of
the same family of woodcarvers have continued this
work by making, among other things, the font, processional cross, another hymn board and armchairs.
The church is open June 25-July 15, 15.00-18.00.

Öppet: 25 juni-15 juli 15.00-18.00.
Kl 18.00 avslutning med med andakt.
Mat & fika: 2-15 juli serveras kaffe och te
med hembakt.
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.

Ramp, singelgångar runt kyrkan. Begränsad
tillgänglighet till toaletten med rullstol.

www.kyrkrundan.se

Nach der Kirche von Mjöbäck wurden die
Schnitzer „Mjöbäckssnidarna“ benannt, die
viele Gotteshäuser in der Region ausstatteten. Die
Kirche von Mjöbäck wurde von Johannes Pettersson
aus Sandhult gebaut und von Johannes Andersson
und dessen Sohn Johannes Johansson mit Altaraufsatz, Kanzel und Psalmtafeln ausgestattet. Weitere
Generationen der Schnitzerfamilie schufen u. a.
das Taufbecken, das Prozessionskreuz, eine weitere
Psalmtafel und Armlehnstühle.
Öffnungszeiten: 25.6.–15.7., 15–18.00 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Mossebo kyrka

Bonden Joseph Hansson från Mossebo stom
fick som talman i Sveriges riksdag igenom att
ett par rikskollekter skulle finansiera bygget av
Mossebo kyrka, som stod färdig 1773. Hansson själv är avbildad på ett originalporträtt på
den södra väggen.

Öppet: 7 juli – 5 augusti 14.00 – 17.00.
I närheten: Mossebo stom intill kyrkan.
Mat & fika: Trädgårdscafé med hantverksförsäljning. (samma öppettider som kyrkan.)
Information och guidning:
Informationsmaterial i kyrkan.
Guider på plats berättar gärna mer.
Ramp till kyrkan från södra långsidan.
Handikapptoalett vid parkeringen.

Invändigt är kyrkan som en bilderbok över
Bibelns berättelser: här finns Sven Nilsson
Morins skulpturer överallt i kyrkan. De fängslande målningarna är gjorda av Christoffer
Weisstern.
Kyrkan stoltserar med en av några få bevarade
ljuskronor från Limmareds glasbruk. Den tillverkades 1855.
I vapenhuset finns flera inventarier som berättar om gamla tiders Mossebo, bland annat en
primklocka och kyrkans brudkrona.

Mossebo Church was completed in 1773,
and the following year the interior of the
church was painted by Christoffer Weisstern. The
sculptures have been carved by Sven Nilsson Morin
and these, together with the paintings, comprise a
picture book of several Bible stories. The chandelier
was made at Limmared Glassworks in 1855.
The church is open on July 7-August 5, 14.00 -17.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Mossebo wurde 1773 fertig
und ihr Innenraum ein Jahr später von
Christoffer Weisstern bemalt. Zusammen mit den
Skulpturen von Sven Nilsson Morin ergeben die
Gemälde eine Art Bilderbuch über mehrere biblische
Erzählungen. Der Kronleuchter wurde 1855 von der
Glashütte Limmared angefertigt.
Öffnungszeiten: 7.7.–5.8., 14–17 Uhr.

FÖR BARN:
Gå på upptäcktsfärd!

Lyssna på
audioguide
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Ods kyrka

Ods kyrka byggdes under tidigt 1100-tal. Lika
gammal är stavkorshällen i södra vapenhuset och
dopfunten, med unika motiv ur Sankt Nikolaus
liv.
Det vackra kyrkorummet berättar och bär
spår från varje århundrade. Altartavlan är från
1400-talet och hämtad från kontinenten. Den
ståtliga madonnan i trä från 1200-talet har åter
kommit till kyrkan efter lång tid på museum.
Predikstolen är från 1700-talet och bär snidade
bilder av Jesus och evangelisterna.
Bland kyrkans fascinerande inventarier är den
nattvardskalk och paten som förvaras i en monter
i kyrkan. De tillhörde Karl XII och sägs ha varit
med om ryska fälttåget, och är en gåva från kungen till sin fältpräst och senare biskopen Andreas
Rhyzelius. Andreas skänkte dem till sin hembygds kyrka i Od.

This church was built during the early 12th
century. It has a font from this period, an
altarpiece from the 15th century and a fine Madonna in wood from the 16th century. There is also
a chalice and paten that belonged to the Swedish
King Charles XII and are said to have been taken
along on his Russian campaign.
The church is open June 18 - August 31, 11.0018.00.

Öppet: 18 juni-31 augusti 11.00-18.00.
I närheten: Intill kyrkogården järnåldersgravfält. I bygden gårdsbutiker, konstnärer och
många utflyktsmål.
Mat & fika: Crea Diem Bokcafé intill kyrkan.
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Begränsad tillgänglighet med rullstol. Lösa
ramper finns, ring i förväg tfn 0513-201 36.
Handikappanpassad toalett i vaktmästarbyggnaden.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Od wurde im frühen 12.
Jh. gebaut. Der Taufstein stammt aus
dem 12. Jh., das Altarbild aus dem 15. Jh. und
die prächtige Holzmadonna aus dem 16. Jh. Der
Kelch und die Patene Karls XII. von Schweden
sollen auf dem Russlandfeldzug mitgetragen
worden sein.
Öffnungszeiten: 18.6.–31.8., 11–18 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Strängsereds kyrka

1671 byggdes Strängsereds kyrka av “alntjockt
fyrskrätt timmer”. Den ersatte då en tidigare kyrka, som förmodligen stod på samma plats. Om
den tidigare kyrkan vet man inte så mycket mer
än att den troligen byggts under tidig medeltid
och att 1500-talsbiskopen Ericus Falck förordade
att den skulle få förfalla. Församlingsborna måste
dock ha ställt upp för sin kyrka för den användes ända fram tills den nuvarande byggdes, drygt
100 år senare.

Öppet: 16 juli-5 augusti 10.00-18.00.
I närheten: Tissereds kyrkoruin (4 km),
gårdsmuseum vid Karins lada (4 km).
Mat & fika: Rasta (2 km), Karins Lada (4 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Viss tillgänglighet för rullstol från sidoingången. Begränsad tillgänglighet till toaletten.

Från kyrkans första tid återstår endast ett ciborium av trä, ett antependium och en mässhake,
som alla är daterade till samma år som kyrkan
byggdes. Möjligen är även predikstolen från detta århundrade.
Jöns Lindberg, en flitig kyrkosnidare i denna del
av stiftet, förfärdigade altaruppsatsen 1785. Den
visar sex scener ur Jesu liv.

Strängsered Church was built in 1671,
replacing an earlier church from the early
Middle Ages. From the 17th century there is a ciborium, an antependium and a chasuble, and the
pulpit may also be from that century. The retable
was made by church carver Jöns Lindberg in 1785.
The church is open July 16 -August 5 10.00-18.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Strängsered wurde 1671
gebaut und ersetzte ein Gotteshaus aus
dem frühen Mittelalter. Aus dem 17. Jh. stammen
ein Ziborium, ein Antependium und eine Kasel,
möglicherweise auch die Kanzel. Den Altaraufsatz
schuf der Kirchenschnitzer Jöns Lindberg 1785.
Öffnungszeiten: 16.7.–5.8., 10–18 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Svenljunga kyrka

När Svenljunga kyrka uppfördes 1829 blev den
gemensam församlingskyrka för Svenljunga och
Ullasjö församlingar. Kyrkan är byggd i Karl
Johan-stil.
Predikstolen är tillverkad av Mjöbäckssnidaren Johannes Andersson och något senare på
1800-talet kom altartavlan av Birger Lignell på
plats.

Öppet: Måndag-fredag 25 juni-6 juli 10.0016.00. Sommarcafé, tisdagar 12 juni-24 juli
kl 13.30-16.30, program kl 15.
I närheten: Bynanders motormuseum (2 km)
Mat & fika: Flera mat- och fikaställen i
centrala Svenljunga.
Information och guidning:
Mer information finns i kyrkan.
Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Handikappanpassad toalett finns.

1949 byggdes sakristian om då den gamla ansågs
för liten. En omfattande renovering gjordes på
1970-talet, då kyrkan även fick sin åttakantiga
dopfunt.
Kyrkan har två Hammarbergsorglar: en läktarorgel från 1961 och en kororgel från 2001.

Svenljunga Church was built in 1829. The
pulpit was made by Johannes Andersson
from Mjöbäck, and the altarpiece was painted by
Birger Lignell. In 1949 the sacristy was re-built, as it
was considered too small. The church underwent a
major renovation in the 1970s, at which time it was
also given its octagonal font. The church is open
Monday-Friday June 25-July 6, 10.00-16.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Svenljunga wurde 1829
errichtet. Die Kanzel schuf Johannes Andersson aus Mjöbäck, das Altarbild malte Birger
Lignell. Die Sakristei wurde 1949 vergrößert. Die
Kirche wurde in den 1970er Jahren umfassend
renoviert und mit dem achteckigen Taufbecken
ausgestattet. Öffnungszeiten: Mo-Fr 25.6-6.7.,
10.00-16.00 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Södra Vings kyrka

Södra Vings kyrka i Hökerum byggdes redan
på 1130-talet och var likt många andra samtida kyrkor betydligt mindre från början. Denna kyrka genomgick större förändringar flera
gånger redan under medeltiden.
Särskilt anmärkningsvärd är den romanska
kolonnportalen på kyrkans södra sida, skänkt
till kyrkan av biskop Bengt den gode.

Öppet: 2-22 juli kl. 13.00-16.00.
I närheten: Vädersholm borgruin (2 km)
Bjättlunda gravfält (7 km) Gravfält Ek
Övregården (8 km),
Mat & fika: Flera matställen och caféer finns
i Ulricehamn.
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Begränsad tillgänglighet till kyrka och toalett
med rullstol. Lösa ramper finns, ring i förväg
0321-531140.

Altaret består av medeltida sandstenskvadrar
och ribbkryssvalvet ger koret sin säregna karaktär.
Ovanlig och extra intressant i kyrkan är den
välbevarade herrskapsläktaren. Den sattes upp
av lagman Giötenstierna 1748 och har fortfarande kvar familjens släktvapen. Varje öppning
i läktaren har ett glasfönster som kan skjutas
upp och på så vis “stänga” läktaren.

Södra Ving Church in Hökerum from the
1130s was altered several times even
during the Middle Ages. What is remarkable is the
columned portal on the south side, donated by
Bishop Bengt the Good, and the peculiar lord’s gallery with its removable glass windows.
The church is open July 2- 22, 13.00-16.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Södra Ving in Hökerum
aus den 1130er Jahren wurde schon im
Mittelalter mehrmals umgebaut. Bemerkenswert
sind das Säulenportal auf der Südseite – ein Geschenk von Bischof Bengt dem Guten – und die
Herrschaftsempore mit ausziehbaren Glasfenstern.
Öffnungszeiten: 2.7.–22.7., 13-16 Uhr.

Lyssna på
audioguide

28

Tärby kyrka

Tärby kyrka är belägen i en mycket gammal kulturbygd. Förmodligen vilar kyrkan på en forntida offerplats. För ett par hundra år sedan ville
moderförsamlingen att Tärby och grannsocknen
skulle bygga en gemensam kyrka. Men det står i
protokollen att “Tärbyborna riste på huvudet” så det blev ingen ny kyrka!

Öppet: 16 juli - 22 juli 14.00-17.00. Servering.
I närheten: Flera besöksmål i Varnum (4 km),
information finns i kyrkan.
Mat & fika: Flera caféer i Varnum och Grovare
(4 km) och matställen i Fristad (7 km)
Information och guidning:
Värdar på plats berättar gärna mer.
Ramp till kyrkan. Handikappanpassad
toalett finns.

Kyrkan är byggd i romansk stil, troligen på
1200-talet. Den förlängdes på 1700-talet och
fick då också sin sakristia. Under samma århundrade förstorades fönstren. Dopfunten är
från omkring år 1200 och tros vara tillverkad av
Mäster Andreas.
Altaruppsatsen är från 1684 och predikstolens
korg är ungefär lika gammal. Ljudtaket tillkom
dock 100 år senare.

www.kyrkrundan.se

Kyrkans nuvarande orgel är från 1980-talet.

Tärby Church lies in the middle of a district
with ancient cultural traditions and was
presumably built in the 13th century, probably on a
prehistoric place of sacrifice. It was extended in the
18th century. Then the windows were enlarged..
The retable is from 1684 and the pulpit from around
the same period. Its sounding board only came 100
years later, however.
The church is open July 16-22, 14.00-17.00.

Die Kirche von Tärby liegt in einer traditionsreichen Kulturlandschaft. Sie wurde, wahrscheinlich auf einer vorgeschichtlichen Opferstätte,
vermutlich im 13. Jh. errichtet. Im 18. Jh. wurde das
Gotteshaus ausgebaut. Damals wurden auch die
Fenster vergrößert. Der Altaraufsatz stammt aus dem
Jahr 1684; die Kanzel ist ähnlich alt. Ihren Schalldeckel
erhielt die Kanzel allerdings erst hundert Jahre später.
Öffnungszeiten: 16.7.–22.7., 14–17 Uhr.

Lyssna på
audioguide
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Ulricehamns kyrka

Ulricehamns kyrka byggdes till sina äldsta delar
troligen redan på 1300-talet. Sedan dess har den
byggts om och byggts till i flera olika omgångar.
Den senaste utbyggnaden gjordes 2002.
Invändigt är kyrkan en praktfull uppvisning i träsnideri från barockens tidevarv. Stadens rådman
Hans Christoffer Datan, tillika skicklig träsnidare,
har utfört den imponerande altaruppsatsen och
predikstolen i samma stil. Det gjorde han 1717.
Altarmålningarna visar fyra bilder ur påsktiden
och berättelsen börjar på Skärtorsdagen med nattvarden längst ner närmast altaret. Där ovanför
skildras Korsfästelsen, över den Uppståndelsen
och allra överst Kristi Himmelsfärd. På predikstolen syns de fyra evangelisterna med sina attribut.
Något äldre är takmålningarna som kyrkomålaren
Anders Falck gjorde på 1680-talet, en skildring av
Bibelns berättelser som täcker hela brädvalvet.

Ulricehamn Church was probably built in
the 14th century, but has been rebuilt and
extended on several occasions, most recently in 2002.
The retable and pulpit in the Baroque style were
created by Hans Christoffer Datan in 1717. The ceiling
paintings are by Anders Falck from the 1680s.
The church is open daily, 9.00-18.00. There is a recorded commentary in several languages.

Öppet: Dagligen 9.00-18.00. Vägkyrka
vardagar 16 juli-12 augusti 14.00-18.00,
guidning, bokbord, andakt 17.40.
I närheten: Stadsparken (1 km)
Mat & fika: Enkel servering i kyrkan under
vägkyrkoveckorna, ett flertal caféer och restauranger finns i centrala Ulricehamn.
Information och guidning:
Inspelad guidning finns i kyrkan på olika
språk, liksom informationsmaterial.
Hiss till kyrkorummet. Handikappanpassad
toalett finns.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Ulricehamn wurde wahrscheinlich im 14. Jh. errichtet. Das Gotteshaus wurde aber mehrmals um- und ausgebaut,
zuletzt 2002. Den Altaraufsatz und die Kanzel im
Stil des Barocks schuf Hans Christoffer Datan im
Jahr 1717. Die Deckengemälde fertigte Anders
Falck in den 1680er Jahren an.
Öffnungszeiten: Täglich 9–18 Uhr. Mehrsprachige
Audioguides werden bereitgehalten.

FÖR BARN:
Deckarmysterium

Lyssna på
audioguide
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Vesene kyrka

På 1100-talet eller möjligen kring 1200-talet tros
Vesene kyrka ha byggts. På 1700-talet byggdes
kyrkan ut åt öster men bara 100 år senare fanns
långtgående planer på att riva den. Det blev dock
aldrig verklighet.

Öppet: 2 juni - 26 augusti 9.00-17.00.
I närheten: Naturreservatet Hult i Mollaryd.
Mat & fika: Herrljunga golfkrog, Trollabo
kvarn, Crea Diem Bokcafé (14 km)
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Begränsad tillgänglighet med rullstol. Lösa
ramper finns, ring i förväg tfn 0513-201 37.
Handikappanpassad toalett finns i kyrkan.

Kyrkan har flera medeltida inventarier. På norra väggen finns rester av en väggmålning från
1200-talet och på samma vägg kan skådas en
träskulptur från medeltidens slut. Den föreställer
Den yttersta domen. Även altaruppsatsen med
sina helgonbilder och dopfunten är från medeltiden.
Eftersom kyrkan saknar traditionell sakristia
byggdes ett litet utrymme vid predikstolen där
prästen kunde klä om.
Kyrkan är unik i Sjuhäradsbygden genom att den
fortfarande saknar fönster och dörrar i väster och
norr.

Vesene Church was built in the 12th or 13th
century. It has several features from the
Middle Ages: vestiges of a wall painting, a retable and
font all come from this period.
A small vestry has been attached to the pulpit, so that
the priest had somewhere to change. Here his old
chamber pot is still to be found!
The church is open June 2-August 26, 9.00-17.00.

www.kyrkrundan.se

Die Kirche von Vesene wurde im 12. oder 13.
Jh. gebaut. Sie hat mehrere mittelalterliche
Ausstattungsgegenstände: die Wandgemäldereste,
den Altaraufsatz und den Taufstein. Die Kanzel
wurde um eine kleine Sakristei erweitert, sodass der
Pfarrer einen Umkleideraum hatte; der Nachttopf ist
bis heute erhalten geblieben!
Öffnungszeiten: 2.6.–26.8., 9–17 Uhr.

31
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Vänga kyrka

Innan den nuvarande kyrkan i Vänga uppfördes
1905-06 har det funnits åtminstone tre tidigare
kyrkor här. Stavkyrkan från 1000-talet var den
äldsta daterade träkyrkan i Västergötland. Den
ersattes dock av ännu en stavkyrka, innan en
stenkyrka byggdes på 1600-talet.

Öppet: 15 juli - 22 juli 14.00 - 17.00
Mat & fika: Vänga kvarncafé (1 km).
Information och guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.
Ramp till kyrkan. Handikappanpassad
toalett finns i församlingshemmet.

Men under 1800-talet diskuterades en ny kyrka
i Vänga. Först bestämdes att den skulle likna
Almesåkra kyrka i Småland, men senare blev det
Alboga kyrka som främst fick stå modell. Den
röda graniten till kyrkbygget hämtades från socknen.
Altartavlan och predikstolen, liksom den gamla
dopfunten med sin huv av trä, hämtades från den
tidigare stenkyrkan.
Vapenhuset från den gamla kyrkan står kvar på
kyrkogården. Dess äldsta virke är daterat till början av 1000-talet!
Vänga Church is the fourth church on this
site. The oldest church we know of was a
wooden stave church from the 11th century.
The present church was built in 1905−06 and acquired an altarpiece, pulpit and font from an earlier,
17th century, stone church.
In the churchyard there is an old timber porch from
the 11th century.
The church is open July 15–22, 14.00-17.00.

www.kyrkrundan.se

Soweit bekannt ist, hat die Kirche von Vänga
drei Vorgängerinnen, wobei die älteste eine
Stabkirche aus dem 11. Jh. war.
Das heutige Gotteshaus wurde 1905/06 errichtet und
mit dem Altarbild, der Kanzel und dem Taufbecken
der früheren Steinkirche aus dem 17. Jh. ausgestattet.
Auf dem Friedhof findet sich eine alte Kirchenvorhalle
mit Holz aus dem 11. Jh.
Öffnungszeiten: 15.7.–22.7.,14–17 Uhr.

