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Vaggeryds modernistiska kyrka som uppfördes under under första halvan av 1970-talet av dansk sjösten ritades av 
arkitekterna Eva och Bernt Mejlander, som även bland annat ritat Sandareds kyrka utanför Borås.  
   
Innan kyrkan byggdes höll man till en början gudstjänster i det som då kallades Gamla Missionshuset, det som sedan 
blev Missionskyrkan samt i Götafors missionshus. 1929 beslutade man hyra en lokal av Byarums Sparbank vid Storgatan. 
Där höll man sedan till i 30 år, till en hyreskostnad om 100 kr om året. Församlingen flyttade sedan vidare till olika 
lokaler innan kyrkan slutligen byggdes.  
 
Man bestämde sig för en tomt i kvartett Ankaret 2, där det då fanns en villa som hette Sjöborgen, men som allmänt 
kallades Missionshemmet, då fastigheten tidigare ägts av av Svenska Alliansmissionen och använts som bostad åt 
hemmavarande missionärer. Invid kyrkan finns ett minne från denna tid i form av tre stenar med namnen Afrika, Indien 
och Kina inristade.  
När församlingen köpte tomten ägdes fastigheten av fröken Märta Carlsson som bedrev en mindre pensionatsrörelse i 
huset, som som då önskade avveckla verksamheten. Köpesumman 65.000 betalades av kyrkliga syföreningen.  
 
Kyrkorådet gjorde studiebesök, bland annat i Borås där man fastnade för utformningen av den då nyligen byggda 
Sandareds kyrka, och knöt därefter kontakt med arkitekterna Eva och Bernt Mejlander från Moss i Norge, som redan 
1965 kan lämna ett första utkast.  
 
Kyrkorådet hade inget att invända, men det blev ändå en fördröjning på grund av att Kyrkans Byggnadsråd sattes sig på 
tvären och underkände förslaget till alla delar och förklarade det undermåligt. Kyrkorådet hade dock fortsatt fullt 
förtroende för arkitektparet och efter många ytterligare turer fick dom till sit uppdraget att rita kyrkan som kunde 
byggas till en kostnad av 2.5 minjoner kronor. I augusti 1973 togs det första spadtaget, och på den Helige Mikaels dag 
den 29 september året efter kunde kyrkan invigas av biskop Sven Lindegård. 
 
I kyrkorummet finns ett golv av italienskt marmor och en armatur som är tillverkad i Tyskland. 
 
Altaret, korset, dopfunten och ambon har tillverkats av Vaggeryds-konstnären Bertil Ågren. Han har även skapat talvan 
med noter som hänger på den norra väggen. 
Bertil Ågren hade börjat som snickarlärling på en av Vaggeryds många möbelfabriker, och efter ett antal år startade han 
en egen bildhuggarverkstad där han arbetade med uppdrag åt möbelfabrikerna på hemorten. Ett tidigt uppdrag var att 
skapa en delbar kräkla i valnöt och ebenholts till biskopen i Lund, som denne kunde använda vid resor i stiftet. Bertil 
Ågren har även bland annat skapat den kyrktupp som sitter över ingången till Huskvarna kyrka,  
Här i Vaggeryd har han förutom kyrkan också försett både Missionskyrkan och Betelkyrkan med vackra kors. 
Om dopskålen i Vaggeryds kyrka har han bland annat berättat att den fick en åttakantig form då siffran åtta är en 
gammal pånyttfödelse- och renhets-symbol. genom skålen syns ett kors som säger att vi döps till ett liv i Kristi efterföljd.  
 
Dopskålen är tillverkad vid Lindshammars Glasbruk. Samma glasbruk som på 1970-talet tillverkade de 80 000 
glasprismor som utgör den drygt 37 meter höga glasskulpturen till Sergels Torg i Stockholm.  
 
Korset på korväggen är skuret i björk och helt förgyllt, byggt av tretton paraboler, en för Kristius och de övriga som 
representerar de 12 lärjungarna. 
 
När kyrkan renoverades 2008 fräschares bland annat kyrkbänkarna upp och en ny matta till altargången köptes in från 
Kasthall. 
 
Orgeln tillverkades 1978 av Ingvar Johansson på Västbo Orgelbyggeri i Långaryd. 
 
I klocktornet i Vaggeryd hänger två klockor, storklockan väger 400 kilo och lillklockan 250 kilo, båda gjutna av M & E 
Ohlssons klockgjuteri i Ystad.
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Källor: 
Bok: ”Kyrkor Jönköpings län Del 1”. Ulf Tecknare. ISBN 91-9707-0-3 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Webb: Byarums pastorat. 
Bok: ”Byarums Hembygdsförenings årsskrift 1993. En kyrka blir till” Magnus Bergman. 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