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En härlig höstdag var det 

och guiden som tog emot 

oss började sin visning 

utanför entrén. 

Hon berättade om till-

komsten av kyrkan, som är 

huvudkyrka i Hägerstens 

församling och invigdes 

1961.  

Johannes Olivegrens 

förslag om kyrkan som en 

ark som har landat på 

Vallfartsberget vann en 

arkitekturtävling på 1950-

talet.  

Namnet anspelar på 

Uppenbarelseboken, som 

finns med i form av citat på 

kyrkklockorna ovanför 

entrén och i motiven på de 

stora glasfönstren i de olika 

kyrksalarna. 

Här visar hon det centrala 

kyrkotorget innanför entrén, 

tidigare öppet mot himlen 

men numera med ett 

glastak. 

Genom glaset i fontänen i 

mitten silar ljuset ner i 

columbariet under. 

 

Den luftiga kyrkosalen fick 

sin utsmyckning av Ralph 

Bergholtz och Randi Fisher. 

De stora glasmålningarna 

av hugget glas omfattar 

totalt 240 kvadratmeter och 

tolkar olika scener ur 

Uppenbarelseboken. 

 

Med hjälp av en ljuspekare 

hjälpte guiden oss att se de 

olika figurerna, som inte alla 

är helt lätta att se annars. 



 och fler  

 

 

 

Den bakre väggen i väster 

med sin pampiga orgel och 

fler glasmålningar. 

 

 

 

 

 

 

 

En trappa ner ligger 

columbariet i två våningar 

med Ralph Bergholtz 

bronsskulptur av den 

helige Franciskus i mitten, 

under torgbrunnen som vi 

såg innanför entrén. 

Fåglarna som omger 

honom ska enligt legenden 

strax forma sig till ett kors 

på himlen. 

 

I columbariet finns över 

8000 urnnischer med plats 

för nästan 23 000 urnor. 

Urnnischerna kan 

utsmyckas med motiv som 

har utformats av Ralph 

Bergholtz och Randi 

Fisher. 

 

I anslutning till columbariet 

finns en lillkyrka. 

I korfönstret här har Ralph 

Bergholtz med sin glas-

konst skildrat Jesu födelse. 

 

Även här var det bra att få 

guidens hjälp att se de 

olika figurerna. 



 

 

 

 

Det sista stoppet på 

rundvandringen var den 

stora församlingssalen, där 

just då konferensgäster 

intog sin lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnet för deras konferens 

verkar vara ”Uppenbarelse-

kyrkans – en kyrka i 

världen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vackra ridån i försam-

lingssalen med motiv ur 

Noaks ark skapades av 

Randi Fisher. 

 

De flesta av våra besökare 

verkar ha någon relation till 

denna kyrka i form av egen 

konfirmation eller eget 

bröllop eller annat. 

 

För dem blev besöket extra 

värdefullt, men för oss alla 

var det mycket intressant 

och givande. 


