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Sankta Maria kyrka Malmö 
55.5886, 13.0119 
__________________________________________________________________________________________________________
Byggnaden som ligger i bostadsområdet Möllevången i Malmö, granne med Södervärns vattentorn uppfördes 
ursprungligen 1928 som Västra Skrävlinge församlingshus efter ritningar av August Ewe och Carl Melin.  
Den 1 januari 1949 blev byggnaden kyrka åt då nybildade Möllevångens församling under namnet Möllevångens kyrka.  
 
1963 byggdes den om till nuvarande utformning, omarbetad av arkitekterna Thorsten Roos och Bror Thornberg. 
Tillsammans ritade de båda också några år senare Högsbo kyrka i Göteborg, och Bror Thornberg ritade 1990 tillsammans 
med Einar Jangbro Sankt Mikaels kyrka i Malmö. 
Vid denna ombyggnad tillkom även det 25 meter höga klocktornet med tre klockor. 
 
I samband med invigningen första söndagen i advent 1963 fick kyrkan namnet Sankta Maria kyrka.  
 
Altaret, är liksom predikstolen av Ölandssten.  
Här finns också ett modernt altare i ek från 2000-talet.  
 
Och på korväggen finns en monumental mosaik föreställande Jesus som stillar stormen, skapad av konstnären Bo 
Beskow, som även skapat det fönster som finns i vapenhuset föreställande Maria, Jesu moder tillsammans med Gabriel. 
Beskow har likaså skapat de sju blyinfattade fönster som finns i ena sidoskeppet, föreställande de sju skapelsedagarna. 
 
Dopfunten av glasprismor är skapad av glasformgivaren Sven Palmquist och tillverkad på Orrefors glasbruk. 
 
Golvljusstakarna är ritade av arkitekterna Roos och Thornberg. 
 
Huvudorgeln är ursprungligen byggd 2002 för Caroli kyrka av Patrick Collon i Bryssel, och flyttades hit till Sankta Maria 
kyrka  2012. 
 
Kororgeln är byggd av Künkels orgelverkstad i Lund.   
 
I den fristående klockstapel hänger tre klockor. Storklockan är gjuten 1963 av M&E Ohlsons klockgjuteri i Ystad. 
Mellanklockan är gjuten 1928 och lillkockan 1950, båda av Berholtz i Stockholm. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Källor: 
Webb: Svenska kyrkan Malmö. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & 
Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1 
Pdf: ”Sankta Maria kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 
2017. 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