
Baptistkyrkan
Den för staden ståtliga och utmärkande hörnbyggnaden av putsad sten 
mellan Tingvallagatan och Eneströmsgatan invigdes som baptistkyrka 1925. 
Det är en byggnad som kan kallas en hybrid då bottenvåningen inrymmer 
affärslokaler medan själva kapellet, mötessalen, ligger belägen i de andra och 
tredje våningarna. Speciellt är också att huset utvändigt inte mycket berättar 
om sitt religiösa innehåll. 
 Baptistförsamlingen här i Karlstad grundades 1878 och dess första 
egna församlingslokal hette Elimkapellet och låg på Drottninggatan, i det 
röda tegelhuset (numera kallat Tempelriddarhuset) bredvid busstationen. 
Denna byggnad uppförde församlingen 1885. Efter en tid ville man dock 
ha sin verksamhet placerad på en mer central plats i staden. Området runt 
Frödingsparken var i tillväxt och 1906 förvärvade man därför tomten i 
hörnet Tingvallagatan/Eneströmsgatan. Målet var att bygga större och mer 
ändamålsenliga mötes- och församlingslokaler. Och en gudstjänstsal där 
man kunde uträtta dop. Elimkapellet såldes 1919 till Tempelriddarorden. 
Numera fungerar det gamla Elimkapellet som teater.
 Under många år hette den nya kyrkan vid Frödingsparken Tabernaklet, 
men församlingen bytte senare namnet till det något enklare Baptistkyrkan.

Byggd av insamlade medel
Efter många års insamling av medel kunde församlingen ge uppdraget till 
arkitekten Carl Crispin (1867–1929) att utforma den nya kapellbyggnaden. 
Carl Crispin verkade då som stadsarkitekt i Karlstad och var son till den under 
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1800-talets andra hälft mycket välkände arkitekten Adrian Crispin Peterson 
(1835–1912), född i Grava socken men verksam i Göteborg. Peterson ritade 
över 30-talet kyrkor, alla mer eller mindre i utpräglad nygotisk stil, som 
var förhärskande under denna tid. I Värmland är Sunne och Fryksände 
kyrkor av hans hand. Carl Crispin har i Baptistkyrkan inte influerats av sin 
faders arkitektur. Stilen här är inte nygotik utan mer i en vad man kan kalla 
venetiansk och orientaliskt inspirerad klassicism. Detta säkerligen mycket 
medvetet då baptistsamfundet i England redan på 1850-talet tagit avstånd 
från gotisk stil. Gotik och statskyrkan var alltför intimt förknippade med 
varandra för att gillas av baptisterna. 
 Inom baptistsamfundet är församlingstanken mycket levande. Baptist-
ernas första byggnader, religiösa rum, var väckelsesalar som var enkla och 
osmyckade. Redan under 1800-talet blev det vanligt med läktare, man 
använde profana konsertlokaler som inspiration till arkitekturen. En god 
akustik var också viktigt. Församlingarna leddes alltså inte av någon strävan 
att forma sin miljö efter traditionellt kyrkligt mönster. Det blev relativt 
vanligt, liksom här i Karlstad, att kombinera byggnaden med affärslokaler 
som kunde hyras ut. En lösning som gav intäkter till fastighetsdriften. Inom 
till exempel Missionsförbundet ansågs en sådan ”byggnadsanordning” dock 
alltför profan och gillades inte av det samfundet. 

Baptiströrelsen och församlingen i Karlstad
Det kanske tydligaste särdraget hos baptismen hittar vi i dopet. Att vara 
baptist innebär bland annat att omfattas av trosdopet. Baptisterna menar 
att man genom dopet blir en ny människa i Kristus genom tro och hjärtats 
överlåtelse. Man döps in i Kristus. Människan som kommer upp igen har 
nytt liv – är uppstånden. ”Den som tror och bliver döpt, han skall bli frälst”. 
För att dopet ska få den karaktär det hade på Jesus och apostlarnas tid, sker 
dopet genom nedsänkning av hela kroppen. 
 Baptister menar att varje människa själv har rätt att besluta om sitt liv 
och sin tro. Bland annat därför döper de inte barn. Inom Baptistkyrkan 
förekommer endast dop vid medveten ålder. Ordet ”baptist” kommer för 
övrigt från ett grekiskt ord som betyder just döpa eller neddoppa. Men rätten 
att få tänka och välja själv betyder också att de lokala baptistförsamlingarna 
är fria att själva forma sin tro och sina uttryck. 
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 Baptismen är i grunden en kristen rörelse som har sin bakgrund i de engelska 
separatisterna på 1600-talet. Den första egentliga baptistförsamlingen  
grundades av engelsmannen John Smyth i Holland 1607. Under 1600-talet 
växte baptismen i England, och spreds därifrån främst till Amerika och 
senare till andra länder.
 Baptismens historia i Sverige börjar i september 1848 då den första 
baptistförsamlingen bildades vid hallandskusten under ledning av den 
i Tyskland nydöpte sjömannen Fredrik Olaus Nilsson (1809–1881). Till 
ledare valdes Anders Viberg (1816–1887).
 Under sin första tid utsattes baptisterna för svår förföljelse från de svenska 
myndigheterna. Att samlas till egna gudstjänster var förbjudet enligt kon-
ventikelplakatet. Rörelsens ledare blev bötfällda och fängslade, och Fredrik 
Olaus Nilsson själv blev slutligen landsförvisad. Baptister förvägrades att 
gifta sig och deras barn betraktades som oäkta. När föräldrarna vägrade att 
låta döpa sina nyfödda barn med hänvisning till att de skulle få välja själva 
senare i livet, genomförde myndigheterna i flera fall tvångsdop. 
 Till Karlstad kom baptismen relativt sent. Det första baptistdopet här 
skedde den 25 maj 1878 i Sundstatjärn. Veckan därefter, den 1 juni, 
grundades Karlstads baptistförsamling av de döpta och några medlemmar 
av baptistförsamlingen i Grava. Under de första åren växte församlingen till 
cirka 50 medlemmar och en predikant kunde anställas 1880. I början levde 
församlingen med nog så hårda konfrontationer med stadens kyrkoråd och 
tingsdomstol. 
 Till att börja med träffades man i tillfälliga lokaler, eller så samlades 
församlingsmedlemmarna i hemmen. Ofta hyrdes också lokaler att kunna 
samlas i. Nya medlemmar tillkom och vid i stort sett varje möte förrättades 
dop. Om somrarna ägde dessa rum i Sundstatjärn och Klarälven, om vintern 
i en dopgrav i Grava. I Värmlands Museums fotoarkiv finns bilder som 
visar på baptistdop ute i det fria. Efter hand växte behovet av permanenta 
lokaler och 1885 stod Elimkapellet på Drottninggatan klart. Elimkapellet 
hade gudstjänstsal på övervåningen. I gudstjänstlokalen fanns dock ingen 
dopgrav. I denna byggnad hade församlingen verksamhet fram till 1919. 
Mellan åren 1919 och 1925 hyrde församlingen på nytt lokaler i staden.
 Baptistsamfundets medlemsantal ökade och uppgick 1908 till 334. Ett 
par år därefter utbröt en schism inom församlingen. Ett antal medlemmar 
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bildade en egen avdelning, som senare under namnet Ebenezerförsamlingen 
anslöt sig till pingströrelsen.
 Offerviljan inom församlingen var stor. En byggnadsförening bildades 
1901 och tomten vid Tingvallagatan/Eneströmsgatan kunde inköpas 1906. 
Det skulle dock dröja många år innan byggnadsplanerna kunde realiseras.
 Invigningen av den nya Baptistkyrkan skedde först den 12–20 december 
1925. Lördagen den 12 december var det visning av byggnaden för 
pressen och därefter en enskild samling då byggnaden, dess handlingar och 
nycklar formellt överlämnades av byggnadskommittén till församlingens 
föreståndare. Dagen därpå skedde invigningsgudstjänst och de påföljande 
dagarna invigningsfest, alliansmöte, missionsafton, juniormöte och söndags-
skolans inträdelsehögtid med mera.
 Baptistkyrkan Karlstad tillhör numera en världsvid gemenskap av 105 
miljoner baptister. Inom Svenska Baptistsamfundet verkar ca 17 000 
medlemmar och barn- och ungdomsarbetet är anslutet till equmenia (en 
sammanslagning av flera samfunds ungdomsorganisationer, där Svenska 
Baptisternas Ungdomsförbund numera ingår). Baptisterna är även en del av 

Det nyuppförda Tabernaklet 1925. Foto: Dan Gunner . Ur Carlstads-Gillets arkiv. 
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Gemensam Framtid – den nya kyrka som bildades 4 juni 2011 av Svenska 
Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige, 
och som på sikt troligtvis kommer ersätta de tre samfunden. Idag har 
Karlstads baptistförsamling lite drygt 100 medlemmar. 

Beskrivning av Baptistkyrkan
Hörnbyggnaden är uppförd av putsad sten vilande på en sockel av granit och 
på de olika takfallen ligger enkupigt tegel. Byggnaden har två huvudfasader, 
mot norr och öster. Hörnet är lätt avrundat i en tredingsform och har ett 
lägre tak likt gavelsluten mot söder och väster. Hörnet är inte helt rätvinkligt, 
utan något större än 90 grader. Detta märks inte utifrån, men väl inne i 
foajéerna på plan två och tre. 
 Huvudfasaderna får form av två dominerande och utsmyckade, förhöjda 
mittpartier något utkragade från bottenvåningen. I bottenplanet finns 
skyltfönster och mellan dem har fasaden en putsrustik.  Den östra fasaden 
delas upp av sex kraftiga pilastrar och den norra av fyra. Pilastrarna avslutas 
med gulmålade kapitäl. Det finns tre våningsplan i öster och fyra i norr.
 Byggnadens många fönster med varierande form sätter prägel på exteri-
ören. Östfasaden har i bottenplanet fönster med segmentbågar, i det andra 
planet kölbåge och i övre plan fönsteröppningar med klöverbladsbåge 
placerade i par och uppdelade av en halvkolonn. Små rektangulära fönster 
och klöverbladsbågar finns i de lägre sidopartierna. Nordfasaden har i 
bottenplanet fönster med segmentbågar, i det andra planet kölbågeform, i 
det tredje planet rektangulära och i ett avslutande fjärde plan med rundbågig 
form. 
 I nordfasadens västra del finns huvudentrén till kapellet. Dörrarna, i 
två par, är av ek med glasöppning och omges av ett sandstensparti. Ovan 
dem finns en stor skylt med texten BAPTISTKYRKAN. Byggnadspartiet 
markeras med tre stora klöverbladsbågeformade fönsteröppningar och 
ovan dem tre rektangulära fönster. Här har även takfoten en avancerad 
trappstegsdekor i putsen. Entréer till de ursprungliga affärslokalerna i 
bottenplanet sker i strategiskt placerade portar dels från hörnet och dels 
från Eneströmsgatan. 
 Enligt skriftliga dokument och äldre fotografier verkar den ursprungliga 
färgsättningen ha varit mörkt grå. När färgsättningen ändrades till dagens 
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beigebruna kulör med mellangrå pilastrar är oklart. Men troligtvis skedde 
detta på 1980-talet då även fasaden verkar belagts med ett nytt spritputsat 
putslager. Fasaden var antagligen ursprungligen slätputsad.
 På 1960-talet gjordes en tillbyggnad söderut efter Eneströmsgatan. 
Mot öster är fasaden uppdelad i sex rektanglar med fönstersättning i 
regelbundenhet. I söder har tillbyggnaden mer form av ett flerbostadshus. 
Denna tillbyggnad som är i modernistisk stil i två våningar tillkom för att 
ge plats bland annat till församlingens omfattande ungdomsarbete. Men 
även här har man i bottenplanet liksom i huvudbyggnaden placerat lokaler 
som kan hyras ut. Direkt i söder finns till och med en lägenhet som hyrs 
ut. På plan två finns de för verksamheten så viktiga funktionerna kök, 
samlingssalar och kontor. 
 Den modernistiska tillbyggnaden i söder särskiljer sig så mycket från den 
äldre delen till sin form att man utvändigt knappt kan förstå hur de två 
husen funktionellt är sammanlänkade. 
 Baptistkyrkan i Karlstad är baptistsamfundets största kyrkobyggnad i 
Värmland.

Baptistkyrkan sedd från Frödingsparken. Foto: Föreningen Karlstad Lever 2011. 
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Kapellet
Från huvudentrén i norr leder ett trapphus besökarna upp till närmast 
teaterliknande foajéhallar i två plan. En hiss har tillkommit här, troligtvis på 
1960-talet. Ovanför den översta foajén ligger i vindsplan ett samlingsrum, 
ursprungligen samfundets styrelserum. Från foajéerna, med vackra sten-golv 
och gråmålade spegelbröstningar, leder tre dörröppningar med kölbåge-
formade överstycken in till samlingssalen som ligger placerad i byggnadens 
mittkropp. Salen som är i det närmaste kvadratisk omges i norr, öster och 
söder av läktare. I väster finns talarstolen och dopgraven. 
 Salen är imponerande stor och rymlig med hög takhöjd. Läktarna 
med spegelfyllda barriärer bärs upp av räfflade fyrkantspelare. Pelarna 
upprepas som väggdekor i form av räfflade pilastrar på den andra våningens 
väggpartier. Upptill avslutas de med ett slags förenklade kompositakapitäl. 
Pelarna och pilastrarna skapar en dignitet åt rummet. Från fönstren i öster 
och söder flödar ljuset vackert in.

Baptistkyrkan med den modernistiska tillbyggnaden. Foto: Föreningen Karlstad Lever 2011. 
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 Det mesta av interiören är original från byggnadstiden. Salen har två 
fasta bänkkvarter. På deras gavlar återkommer dörrarnas kölbågeform som 
accentuerande listverk. Även läktarna har fasta bänkar, men här har i senare 
tid kompletterats med vita stolar. På 1960-talet tillkom en orgel som är 
placerad vid den södra läktarens västra hörn. Dess främre piplådor hänger 
monterade utanpå läktarbarriären, vilket gör att den kan upplevas nästan 
som svävande över läktaren. I samband med att orgeln tillkom byggdes ett 
nytt väggparti i väster och den ursprungliga läktaren här blev således dold.
 Färgsättningen ändrades på 1980-talet från en ursprunglig ganska murrig 
brun och grå färgskala till en ljusare gråbeige färgsättning med rosa och 
ljusblå inslag. I taket finns ett klassicerande, närmast renässansinspirerat 
kassettmönster. Golven är lagda med linoleummatta i grått under bänkarna. 
I gångarna och de öppna partierna ligger ljusblå heltäckningsmattor. 
Kyrksalen rymmer cirka 300 personer. 

Interiören som den såg ut 1958. Foto: Gilbert Svensson. Ur Värmlands Museums arkiv. Till höger ses 
den enklare talarstol och dopgrav som tillkommit på senare tid. Foto: Karlstad Lever 2012.
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 Ursprungligen fanns i väster en talarestrad uppbyggd på ett podium 
som nåddes av trappor på sidorna. Denna talarstolslösning förenklades på 
1980-talet. Nu når man en enklare utformad talarstol enbart från söder. 
Direkt i anslutning norr om talarstolen finns dopgraven. Den är nedsänkt i 
golvet och har kanter uppmurade av sten. Vid dop nås vattengraven från ett 
utrymme bakom västväggen. 
 Rummet är sparsamt dekorerat med ett enkelt kors i fonden ovanför 
talarstolen. Avsaknaden av kristna symboler är symboliskt i sig och typiskt 
för samfundets möteslokaler. Här finns inget altare. Det förklaras med att 
för baptister behövs ingen speciell plats där människa och gud möts – och 
visar så på deras tro att varje människa är kapabel att ha en egen gudstro. 
Förutom korset är det egentligen bara talarstolen och den uppslagna bibeln 
på det flyttbara gudstjänstbordet som berättar för besökarna vad detta är för 
ett rum. Nyare tillägg är ett ljusträd i söder och en bönehörna med stolar 
placerade i en halvcirkel i norr. Den högt placerade talarstolen används inte 
så mycket längre. Istället sker predikan från en flyttbar ambo, placerad snett 
framför den äldre talarstolen.
 Gudstjänstlokalen har en mycket god akustik och fungerar utmärkt som 
konsertlokal. 
 I samma plan som samlingssalen för de offentliga mötena finns salar för 
det interna församlingsarbetet, kök och olika aktivitetsrum anpassade för 
olika åldrars behov. Dessa nås från dörrar under salens söderläktare eller från 
separat entré i tillbyggnadens söderfasad. 

Betydelse i stadsrummet
Baptistkyrkan kan sägas vara inlagd i stadsplanen som ett vanligt hus, och 
dess yttre visar knappt några tecken på att byggnaden tjänar några religiösa 
ändamål. Det kunde lika gärna vara en helt profan byggnad. Endast två i 
senare tid på fasaden placerade guldkors och skylten BAPTISTKYRKAN 
över huvudentrén berättar om det religiösa innehållet.
 För flanerare i staden ter sig Baptistkyrkan mest anslående från Frödings-
parkens norra del. Från denna vy kan man uppleva de båda huvudfasaderna 
och deras gedigna och spännande arkitektur. Framför allt arkitektens val 
att blanda så många olika stilformer i fönsteröppningarna gör byggnaden 
speciell för staden. Att enhetligt stilkarakterisera dess arkitektur är svårt. 
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Här möts både 1920-talets mer renskalade klassicistiska ideal (snarare än 
det sena 1800-talets) med utblickar mot det orientaliska. Baptistkyrkan 
måste betraktas som en god exponent för sin upphovsman, stadsarkitekt 
Carl Crispin. 
 Byggnaden utstrålar samtidigt tyngd och stabilitet och känns genom 
affärsrörelserna i bottenplanet, där verksamheterna skiftat över tid, som ett 
hus som lever. Tillbyggnaden, som ritades av arkitekt Janne Feldt (1929–
1997) ger en ny årsring som står i kontrast till den ursprungliga byggnadens 
stil. Dess modernistiska uttryck med släta och geometriska former, 
stora fönsterytor och utan dekorativ utsmyckning, speglar 1960-talets 
gestaltningsideal som har sitt upphov i 1930-talets funktionalism.
 I stadsrummet bildar huset idag en enhet ihop med den gamla salu-
hallsbyggnaden och de något äldre stora pampiga bostadsstenhusen efter 
Kungsgatan, med butikslokaler i bottenplanet liksom Baptistkyrkan. 

Status i kommunens detaljplan
I kommunens inventering Kulturhistorisk värdefull bebyggelse från 1984 
var Baptistkyrkan markerad som en kulturhistoriskt värdefull byggnad. I 
kommunens nuvarande kulturmiljöprogram är byggnaden klassificerad 
som särskilt värdefull. Den ligger också inom det område av Karlstads 
stadskärna som är av riksintresse för kulturmiljövården och som fastställdes 
av Riksantikvarieämbetet 1996. Den har däremot ingen q-beteckning i den 
nuvarande detaljplanen som utgörs av Stadsplan fastställd 10 juni 1937 
och med ändringar upprättade den 25 mars 1959 av planarkitekt Carl-
Fredrik Holmer (1911–2003) då Karlstads baptistförsamling ville utöka 
sin byggnad med plats för ytterligare en samlingssal samt lokaler för sin 
ungdomsverksamhet. Stadsplaneändringen säger att området endast får 
användas för handelsändamål, dock får lokaler för annat ändamål inredas då 
byggnadsnämnden prövar detta lämpligt med hänsyn till trevnad, sundhet, 
brandsäkerhet och andra omständigheter.

Föreningens tolkning och kommentar
Baptistkyrkan är i sin arkitektur synnerligen intressant och genom dess 
funktion som fungerande kapell unik i sitt slag inte bara för staden utan 
även för länet. Byggnadens exteriör måste trots en i senare tid inte så väl 
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genomförd omputsning och en icke ursprunglig färgsättning anses vara 
väl bevarad. Stora ansträngningar bör göras så att byggnadens exteriör inte 
förvanskas. Detta gäller även den modernistiska tillbyggnadens östra fasad.
 Byggnaden borde ges skydd genom en q-märkning och höjda bygglovskrav 
gällande dess exteriör. Fönstren bör inte få förvanskas och bytas ut. Vid 
en framtida fasadrenovering anser föreningen att fasaden borde återfå en 
slätputs och kulörsättning i grått.
 Kyrkosalen är välbevarad och ett unikt rum för staden i sin storslagenhet. 
Vi hoppas församlingen kan fortsätta att förvalta rummet och nyttja dess 
arkitektur för verksamheten även framöver. Dess allra högsta kulturhistoriska 
värde ligger i dess brukandekontinuitet som gudstjänstlokal.

Maria Llnder
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En av de listor som församlingens medlemmar använde för att notera och kvittera de insamlade 
medel som efter många år möjliggjorde uppförandet av Tabernaklet 1925.




