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Sankt Elavi kapell  
56.8836, 16.6515 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Redan under medeltiden fanns det ett kapell på Kapelludden i  Borgholm, helgat åt det lokala helgonet Sankt Elof. 
Första gången kapellet omnämns är i biskop Brasks kapellförteckning år 1515, där det endast uppräknas; Elavi in 
Borgholm. Men någon beskrivning får vi inte förrän i slutet av 1600-talet i en förteckning över fornminnen i Kalmar stift 
där det heter att, murarna var väl bibehållen, men att kapellet var ”utan tack och dörr”.  
 
De sista resterna av detta kapell revs så sent som 1820.  
 
1969 beslutade kyrkofullmäktige att låta uppföra ett begravningskapell i anslutning till begravningsplatsen nordväst om 
Borgholm. Kapellet som ritades av arkitekt Sven Boysen i Kalmar uppfördes i modernistisk stil och fick överta namnet 
Sankt Elavi kapell efter det medeltida kapellet. Arkitekten ritade även klockstapeln där det hänger en 340 kilo tung 
klocka gjuten av Bergholtz i Sigtuna.  
 
Kapellet invigdes den 7 maj 1971 av biskop Olof Sundby, och används inte enbart för begravningsgudstjänster utan även 
för andra former av gudstjänster.  
 
Fasadutsmyckningen i keramisk relief heter ”Överskridande - Gränslad” och består av högbränt glaserat material som 
monterats på den befintliga tegelväggen. Utsmyckningen tillkom först efter 1985 och är gjord av konstnären Stig 
Carlsson i Nyhamnsläge.  
 
Interiören präglas av det stora fönstret i koret som låter naturen och havet göra altartavla. Altaret och det stora korset 
är tillverkade av Verda träindustri.  
 
Golvet utgörs av kalksten från norra Öland.  
 
Golvljusstakarna i trä, utformade som timglas, och som är placerade på öde sidor av altaret har ritats av K-Konsult i 
Kalmar efter en idé av kyrkoväktare herbert Sixtensson, och är tillverkade av snickerifabrikör Evald Axelsson i Borgholm.  
 
Bänkinredningen är tillverkad hos Bröderna Färnkvist i Sala.  
 
Bårtäcket ”Stigande ljus” är signerat Hans Mannerhagen och är vävd vid dåvarande Kalmar Läns Hemslöjd.  
 
På väggen i samtalsrummet hänger en ikon föreställande Sankt Elavi, målad och skänkt av Alf Backhoff från Borgholm. 
__________________________________________________________________________________________________________
Källor:  
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0 
Folder: ”Sankt Elavi kapell”. 
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