
Kapellkrematoriet
i Karlskoga

Östra kyrkogården

Vägbeskrivning:
Österleden 30.
Avfart vid väg 243, ca 2 km
från E 18 genom Karlskoga.



Placeringen i Dalen vid Svartävlen var långt 
ifrån en självklar lösning.

Som så många gånger tidigare genom årens lopp krävde den  
expanderande orten Karlskoga mer utrymme, så också  
gällande gravplatser. Det var tidigt 30-tal och inledningen på 
vad som skulle komma att bli många år av stridiga åsikter och 
livliga debatter om hur detta behov skulle tillgodoses på bästa 
sätt.  

Kyrkorådets önskan om en placering av ny begravningsplats i 
Karls-Åby området klubbades till och med igenom med min-
sta möjliga marginal, en enda rösts övervikt, men beslutet fick 
strax hävas då samtliga berörda myndigheter avstyrkte. 

Kyrkogårdsnämden å sin sida framhöll Storängen intill sjön 
Möckelns västra strand som sitt främsta förslag. Men även en 
utbyggnad av den befintliga Skogskyrkogården diskuterades, 
liksom lämpliga områden i både Stolpetorp och Stråningstorp. 
Så fortgick diskussionerna tills en andra utredningskommitté i 
ärendet tillsattes 1940. Den uteslöt alla områden kring Karls-
Åby och kom till slut fram till att Dalen vid Svartälven var det 
allra bästa alternativet.

Kyrkogårdsnämnden framhöll fortfarande Storängen men  
konstaterade att “även Dalen kunde bli en vacker och  
ändamålsenlig plats”.

Kyrkorådet gjorde en helomvändning och tillstyrkte förslaget.
“Med hänsyn till angelägenheten att frågan snarast bringas till 
ett avgörande”



Barmhärtighetens kapell

Fridens kapell
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Till denna folder har delar av texter hämtats från skriften 
“Östra Kyrkogården och Kapellkrematoriet i Karlskoga” 
som trycktes på uppdrag av Karlskoga församling till  
invigningen den 2 juni 1946.
Uppgifter har också hämtats från boken 
“Kyrkorna i Karlskoga”
Skriven av Nils Adolfsson 1945 

I den förstnämnda skriften skriver dåvarande kommunal-
borgmästare, musikdirektören, ansvariga ingenjörer och 
kyrkokamreren om tillkomsten av anläggningen.  
Framförallt beskriver också både arkitekten och 
stadsträdgårdmästaren med egna ord, detaljerat sina planer 
och tankar kring kapellkrematoriet, och det  
som kom att bli Karlskogas senaste och största kyrkogård.
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