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55.6956, 13.2007  
________________________________________________
Både Sankt Laurentii kyrka och församlingen är 
speciell på flera sätt.  
Sankt Laurentii kyrka som invigdes 1970 är knuten till 
studentbostäderna Laurentiistiftelsen i Lund, som 
sedan 1938 är en fristående studentbostadsstiftelse 
med kyrka tillhörande Svenska kyrkan. 
 
Kyrkan är helt byggd i betong, och är uppbyggd och 
inredd helt finansierad av gåvomedel. I Sankt 
Laurentii församling sker allt arbete så när som på 
prästen helt frivilligt. 
 
Mellan åren 1997 och 2009 visiterade den av biskop 
emeritus Bertil Gärtner, och numera av biskop 
emeritus Björn Fjärstedt.  
 
Societas Sancti Laurentii är en bönegemenskap bildad 
1957 av studenter boende på stiftelsen. 
 
Bakom dopfunten som står vid ingången finns en 
relief föreställande Laurentiius med hans 
karaktäristiska halster. Ovanför dopfunten sitter en 
vigvattenskål skänkt av Döderhults församling i östra 
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Småland.  
 
Ljusbäraren invigdes hösten 2007 och köptes in från 
F.A. Dumont i Folkstone, Kent i England. 
 
Ikonskåpet som är tillverkat av prästen och 
ikonmålaren Erland Forsberg och heter ”Kristus, 
allhärskaren”, invigdes 1979. Den vackra Kristusikonen 
i mitten har blivit något av Laurentiistiftelsens ikon 
och återfinns på bland annat kort och 
informationsfoldrar. 
 
Den nu över 100 år gamla orgeln köptes in 1999 från 
en kyrka i Sankt Aidan’s Roker utanför Sunderland i 
England, till en kostnad av £800. Det var Mattias 
Wager, då lärare på musikhögskolan i Malmö, som tog 
initiativet till orgelköpet och han åkte i augusti 1999, 
tillsammans med tre studenter, över till England och 
packade ner alla 750 pipor och skeppade över dem till 
Sverige. Därefter följde ett drygt renoveringsarbete 
som tog nästan ett och ett halvt år innan orgeln 
kunde återinvigas i början av år 2001. 
________________________________________________
Källor: 
Webb: Laurentiistiftelsen. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
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