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” I mörker och ljus”
av Karin Amnå-Lindberg



I samband med att det var 20 år sedan Högbergskyrkan invigdes sammanställdes 
en skrift om kyrkans symboler och inredning. Elizabeth Amnå, som var mycket 
aktiv i samband med bygget av kyrkan, var den som hade stor kunskap om kyr-
kans inredning och symboler och sammanställde skriften. Inför 50-årsjubiléet, 1:a 
advent 2020, av Högbergskyrkans invigning har denna skrift uppdaterats men det 
mesta materialet och texten är hämtat från det Elizabeth Amnå skrivit. 
Första söndagen i Advent 1970 invigdes den nybyggda Högbergskyrkan. Ingenting i 
kyrkan har utformats eller anskaffats slumpmässigt. Stor vikt har från början lagts 
på kvalité och estetiskt utförande. En målsättning var att ortens leverantörer i 
görligaste mån skulle anlitas. 
Det genomgående temat har baserats på treenigheten. Redan tomtens triang-
elform inspirerade kyrkans arkitekt Janne Feldt, Karlstad, att spinna vidare på 
detta tema genom att kyrkobyggnadens form både horisontellt och vertikalt fått 
avspegla triangeln – treenighetens symbol. 

Kyrkorummet

Interiört har temat understrukits 
genom de två triangulära bänk-
kvarteren, ställda mot varandra. 
Kyrkorummets material av brun-
rött fasadtegel, naturfärgad be-
tong och ofärgad träpanel jämte 
golv av tegelplattor skapar en 
atmosfär av enkelhet och renhet. 
I den vertikala triangelns mitt 
– taknocken – löper lanterninen 
från Holland, påminnande om att 
ljuset kommer ovanifrån. Den ur-
sprungliga lanterninen som här nämns har efter nära 50 år, 2016, ersatts med 
ett tätt tak med belysning och en konstruktion som påminner om lanterninen. 
Korfönstret i färgat rött är utformat av arkitekt Inger Berggrén och utfört av 
Lindshammars Glasbruk.

I klockstapeln, nära ansluten till koret, hänger klockan från Berg-
holtz Klockgjuteri. Inskriptionen är ”Kommen till mig I alla som 
arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro”. Bibelor-
det hämtat från Matt 11:28 ur 1917 års bibelöversättning.

Nattvardsbordets kvartscirkelform vill understryka samhörighe-
ten med symbolen för evigheten - cirkeln. Över nattvardsbordet 
kulminerar kyrkorummets höjd och påminner om människans li-
tenhet och skapelsens väldighet. 



De hängande trearmade ljusstakarna i svart smide har ritats av arkitekt Jacob van 
den Brink och smidet har utförts av församlingsmedlemmen Bengt Nordh. Ljus-
bäraren, som finns i kyrkorummet, tillkom under våren 2000. Det är ett sandfyllt 
fat med ett ”Kristus-ljus” i mitten där ljusen sätts fritt i sanden. Ljusbäraren är 
tillverkad helt i smide och struken med linolja. Designen är gjord av Arne Her-
mansson, Örebro, och smidet utfört av smeden Peder Werner. 

Dopfunten, driven i ett stycke mässing, har utförts av Mossbergs 
Kopparslageri i Söderbärke. Den sjuarmade ljusstaken i blåvitt glas 
och smide kommer från Boda Glasbruk genom Ludvika Hemslöjd. 
Den överlämnades som gåva från Ludvika Församling. Orreforsskå-
len, som ibland pryder nattvardsbordet, var vid invigningen fylld 
av en triangelformad montering av Fresia från Flamingo Blomster-
handel – alltsammans en gåva från huvudentreprenören Skånska 
Cementgjuteriet.

Orgeln som är från Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad 
har 7 stämmor och delat register. Invigningen av orgeln 
skedde 10 oktober 1971. 
Ett senare tillskott är den svarta Förster-flygeln, ett inköp 
möjliggjort genom anslag från Syföreningen. 

Två korssymboler har prytt kyrkorum-
met. Den ena utförd i fårskinnstek-
nik av gotlandskonstnären Marianne 
Korsman var en gåva av syskonen 
Anna-Lisa och Sven Forstorp. Konst-
verket i fårskinnsteknik började falla 
samman efter nära 45 år. Trots en stor 

reparationsinsats av kunniga hantverkare gick konstverket 
inte att rädda. Fårskinnet föll samman i små substanser. 
Den andra korssymbolen är gobelängen ”I mörker och ljus” med motiv från ortens 
gruvmiljö. Den är vävd av Karin Amnå–Lindberg, textilkonstnär som är uppvuxen 



i Ludvika. Den skänktes till kyrkan 1984 av konstnärinnans 
mor, och församlingsmedlem, Elizabeth Amnå.

Under advents/jultid brinner ljus i lampetter på väggarna 
runt kyrkorummet. Lampetterna är av svart järnsmide i 
utförande som hängkandelabrarna över altarbordet och 
tillverkade av Landstingets Träningsverkstäder i Borlänge.

Entrén

Den smidda ljuskronan har ritats, utförts och 
skänkts av Bengt Nordh. Väggtextilen, som före-
ställer Jakobs dröm vid Betelstenen, har vävts av 
finska konstnärinnan Ellen Alakanto och är en gåva 
från kyrkans arkitekt Janne Feldt, Skanark AB.  

Andaktsrummet

Ryatrityken med den cirkelformade jorden i universum, 
varöver treenighetens trianglar svävar, har församlings-
medlemmar knutit efter mönster och med material från 
Klockargårdens Hemslöjd, då belägen i Rättvik. 

1995 förenades Ludvika Baptistförsamling och Ludvika Missionsförsamling till Lud-
vika Frikyrkoförsamling. Från Baptistkyrkan kommer den tavla som placerats i 
andaktsrummet föreställande ett tidigt baptistiskt dop i en sommarvik i Sverige. 
Konstnären är Gustaf Cederström. Målningens original ”Baptisterna”, som må-
lats i slutet av 1800-talet, har sin hemvist på Bromma 
folkhögskola. Det berättas att den baptistiska överty-
gelsen och troendedopet inspirerade Cederström efter 
att han en sommarnatt blivit vittne till ett dop i sjön 
Ekoln utanför Uppsala.  

Församlingssalen 

Här finns ulltextiltavlan ”Fyrahanda sädesåkrar” utförd 
och skänkt av Eva Näslund som tillhörde församlingen.
 
Konstverket i batik med motivet ”Golgata” har utförts av 
Ludvikakonstnärinnan Marianne Hallström och är en gåva 



från Ludvika kommun. Tavlan omges av 
två lampetter i samma modell som de 
som finns i kyrksalen under jultiden. 
Draperierna tillverkades av Säters vä-
veri.  

Studierummet

Under 2020 och inför 50-årsjubileet av kyrkan inköptes 
ett konstverk som placerats i det nyrenoverade stu-
dierummet. Det är en målning i olja av den välkända 
konstnären Svante Rydberg, som är bosatt i Klenshyt-
tan utanför Ludvika. Konstverkets namn är ”Vårvinter” 
och avspeglar landskapet i trakten.

Brudkrona

Församlingen innehar en brudkrona, ett smycke i sil-
ver och ädelsten, som är designad av Kalle Palmberg 
hos Altons Guldsmedsbolag, Falköping. Brudkronan är 
en gåva från Ingrid och Lennart Hammarström som 
tillhörde församlingen. De skänkte brudkronan till 
Högbergskyrkan vid Eva och Ingvar Skeppsteds vigsel 
1971, som var det första brudparet i Högbergskyrkan. 

Julkrubbor

I Högbergskyrkan finns två julkrubbor som båda används 
alternerade. Den ena följde med från Baptistkyrkan när 
baptistförsamlingen och missions-
församlingen gick samman 1995. 
Den andra tillhörde Högbergskyr-
kan från tiden för bygget.

Övrigt

Två nysilverljusstakar, som placerats på pastorsexpeditionen men kan användas i 
olika sammanhang, kommer från den gamla Missionskyrkan på Carlavägen 11.



Den gamla bibeln, som ibland pryder kyrksalens natt-
vardsbord, är också ett minne från den gamla Missions-
kyrkan. 

Vid kyrkans invigning fanns flera gåvor som haft olika 
platser i kyrkan.
Två tavlor i grafik har mestadels varit placerade i studierummet, den ena en gåva 

från SMU och den andra har skänkts av dåvarande Frikyrkliga studie-
förbundet.
Ett Gotländskt gårdskors i trä, som används i olika sammanhang, 
skänktes till invigningen av okänd givare.
Sedan Högbergskyrkan invigdes första advent 1970 har personer, såväl 
inom som utom församlingen, bidragit med gåvor på olika sätt där allt 
inte är möjligt att räkna upp. 

1995 förenades Ludvika Baptistförsamling och Ludvika Missionsförsamling till Lud-
vika Frikyrkoförsamling. Från 2005 heter församlingen Högbergskyrkans försam-
ling. I samband med sammanslagningen flyttades föremål med till Högbergskyr-
kan, där bakgrunden inte finns dokumenterad.

Denna skrift är ett försök att sprida kännedom och tankar bakom symboliken och 
ursprunget till de ting som vi rör oss omkring i kyrkorummet och övriga lokaler i 
Högbergskyrkan. 

Ludvika i november 2020

Uppgifter hämtat från skrift av Elizabeth Amnå i november 1990 har uppdaterats 
med bilder samt genom samtal med församlingsmedlemmar och kontroll i arkive-
rade handlingar av Gudrun Jacobsson och Göran Näsfors.

Data om Högbergskyrkan

Redan 1954 inköptes en tomt i kvarteret Pluto tänkt för kyrkbygge. 
1964 föreslog stadsarkitekten ett byte av denna tomt mot tomten Pan vilken är 
tomten där kyrkan sedan byggdes.
1965 vid årsmötet tillsattes en byggnadskommitté och beslutades om löftesof-
ferinsamling. 
1967 antogs ett förslag till kyrkobyggnad av arkitekt John Högberg. Ludvika stads 
byggnadsnämnd avslog bygglov för detta förslag. 
1968 den 5 maj beslutades försälja Missionskyrkan, Carlavägen 11 till fastighets-
firman Tage Eriksson för 210 000 kr.  
1969 i januari presenterade arkitekt Janne Feldt, Karlstad, förslag till kyrka. 
Byggnadskommittén fick i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. 



1969-11-29 Ett enhälligt församlingsmöte beslutar med handuppräckning att an-
taga det av arkitekt Feldt och byggnadskommittén upprättade förslaget.
1969-12-20 tog ordförande första spadtaget till ny kyrka. Församlingsförestån-
dare nedkallade Guds välsignelse över byggnadsarbetet. Ett 50-tal medlemmar 
var närvarande trots osedvanligt bister kyla. 
1970 i januari påbörjades byggnadsarbetet. 
1970-05-20 beställdes orgel från Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad. 
1970-05-26 beställs kyrkklocka från Bergholtz Klockgjuteri i Sigtuna. 
1970-06-15 hölls taklagsfest på Harnäsgården. 
1970-09-24 beslutade församlingen att kyrkans namn skall vara Högbergskyrkan 
med SMU-gården.
Den 4 november 1970 hängdes kyrkklockan upp.
Första söndagen i advent, 29 november 1970, hölls invigningshögtid under med-
verkan av Missionsföreståndare Gösta Nicklasson och Distriktsföreståndare Ernst 
Alkne.  

Invigningsgudstjänsten inleddes med unison sång ”Store Gud, ditt namn ske 
pris!”. 
Gösta Nicklasson höll i invigningsceremonin. Predikade gjorde församlingens pas-
tor Stig Åkerdahl.
Det var körsång som leddes av Barbro Dejler och Ludvika Kammarorkester under 
ledning av Mauritz Karlsson spelade ”Overtyr” av J H Roman. 
Mot slutet av gudstjänsten sjöng kören ”Gören portarna vida”, ”Sions dotter, 
fröjda dig” och ”Advent”. Distriktsföreståndare Ernst Alkne höll en avslutning och 
därefter sjöng församlingen ”Hosianna Davids son” till orgel och blåsare.

Senare på dagen hölls en Högtidsgudstjänst med medverkan av strängmusiken och 
EV-gruppen. Även solosång dels av Aina Ahrnholm, ”Jerusalem” och dels av Albert 
Hallergård ”Guds lov i naturen”. 
Sven Amnå gjorde en redogörelse av kyrkans tillkomst, hälsningsord framfördes 
av representanter för den kristna gemenskapen, arkitekten Janne Feldt, Ludvika 
stad samt entreprenörerna. 

 Vykort från Skarps förlag Missionskyrkan Carlavägen 11


