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HUS MED HISTORIA 25 
Fjällbacka Kyrka 

1882 bildades Fjällbacka kapellförsamling. Det hade inte tidigare funnits någon 
kyrka på orten. Marken skänktes av den då intilliggande Falckegården. 
Moderförsamling i Kville begärde, att få uppföra en kyrka i trä. Enligt en notis i 
tidningen i maj 1886 avstyrkte domkapitlet och länsstyrelsen församlingens an-
sökan med motiveringen att kostnaden för en träbyggnad i denna skoglösa trakt 
inte skulle bli mycket lägre, än för en kyrka av sten.  
Fjällbacka kyrka stod färdig 1892. Arkitekt var Adrian C. Peterson (1835-1912), 
som har ritat många kyrkor, skolor mm. i Göteborg och i Bohuslän. (Exempel är 
kyrkorna i Grebbestad och Lysekil).  Kyrkan är uppförd i nygotisk stil och är ty-
pisk för sin tid. Kyrkan består av ett långhus, ett femsidigt, smalare kor i öster 
och kyrktornet i väster.  Sakristian är inrymd i korets östra del bakom en skärm-
vägg.  Yttertaket är täckt med skiffer. 
Kyrkan är byggd av den röda granit, som finns här i norra Bohuslän. Man kan på 
ytterväggarna hitta en pallett av granit-färger – från mörkgrått till rött. De rå-
huggna granitblocken, som hämtats från trakten, är olika i storlek och form och 
kyrkans yttre väggar är prov på enastående hantverksskicklighet. (Se särskilt 
kyrktornets norra yttervägg.) 
 
År 1928 hade kyrkan stora fuktskador och den genomgick en stor renovering un-
der ledning av arkitekt Malte Erichs. Invändigt knackades putsen på väggarna 
bort, varefter de putsades om. Den grå färgen dominerade sedan kyrkorummet.  
 
År 1990 renoverades kyrkan på nytt, varvid de ursprungliga färgerna togs fram 
igen.  Arkitekt Ture Jangvik återförde kyrkans inre färgsättning till den ursprung-
liga från 1892.  Bl.a. skrapade en konservator fram den vackra mörkblå färg på 
altaruppsättning och på predikstolen, som hade målats över 1928. Återinvigning 
15 juli 1990.  
 
Givmilda församlingsbor har under årens lopp skänkt många inventarier till kyr-
kan. De vackra ljuskronorna i taket är exempel på sådana gåvor.  

Kyrkorgeln 
Orgeln är byggd 2002 av Tostareds kyrkorgelfabrik, som en rekonstruktion 
av kyrkans första orgel. Den var byggd 1892 av Johannes Magnusson i Gö-
teborg och användes fram till 1955, då den revs. När en ny orgel byggdes 
1956, bevarades dock orgelns fasad och en stor del av pipverket.   
Dagens orgel har kopierats efter bevarade Magnusson-orglar från samma 
tid, t.ex. orgeln i Lur. Spelbord, mekanik, väderlådor har byggts helt efter fö-
rebildernas principer. Väderlådorna har inga fundamentplattor, utan är sprun-
dade på det gamla sättet. Som ett tillägg jämfört med originalet har orgeln 
fått 3 pedalstämmor. Originalorgeln hade bihängd pedal. 
 
Kyrkogården  
ligger nordost om kyrkan, omedelbart nedanför kyrkberget.  Den ursprung-
liga delen ritades av Adrian Peterson och invigdes 1907. Utvidgningar, ritade 
av Gerhard Paulson, gjordes 1930 och1970.  
 
Bårhus och församlingshem 
Omedelbart norr om kyrkan ligger bårhuset, ritat 1951av Svante Paulson och 
uppfört 1957. Församlingshemmet är ritat av Gerhard Paulson. Uppfört 
1957. 
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