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Kort historisk tilbakeblikk 

 

I kirkeboka for Våler 1908-1919 heter det: 

 ” 4. juli 1911 blev det nye Gravkapell taget i Brug, ved hvilken Anledning der ifølge 

Anmodning fra Biskopen blev holdt en Tale sammesteds.” 

Den som ble gravlagt denne datoen, var Marie Kristoffersdatter Knapkøien – og det var 

Sokneprest Ole J. Ramberg som forrettet ved denne første gravferden. 

Selve kapellbygningen var ferdig senhøstes 1910  (Samtidig med Kommunelokalet) 

 

Det var den svært dyktige og kjente Christianiaarkitekten Thorvald Astrup som tegnet 

kapellet i tidens typiske arkitektur: Langstrakt enskipet bygning. (Kopi av 

originaltegningene finnes i arkivet på Kirkekontoret) 

Interiøret har panelte vegger og et gitterverk som danner skille mellom kor og skip. 

Kapellet er oppført som selvstendig kirkebygning i, men i mindre målestokk. 

Våler kapell ble reist av kommunale og frivillige midler. Det berettes om mye dugnad. 

 

I 1961 gjennomføres det restaureringer i Kapellkjelleren.  (bårerommet) Maling, 

lampetter, lys i taket og et krusifiks i tre (Gave fra Kirkeringen og E.Nordlies legat) 

Kirkeringen ga også teppe til bårerommet – utført av Eva Skarderud Jensen – i 1989 

I 1962 er det kapellrommet som får to nye lysekroner, vedovnen erstattes med elektrisk 

oppvarming og de faste benkene blir skiftet ut med Jærstoler. På fondveggen blir 

Oppstandelsesbildet av Alf Lundeby framhevet. Smed Ole Kaaten skjenker kapellet to 

syvarmede lysestaker. 

Det ble slutt på begravelser fra Våler kapell høsten 1978.  

Etter dette  blir kapellrommet brukt til oppbevaringsplass for klær bl.a. 

 

Nye restaureringer kom i årene 2005-2007. Ny belysning, vedovnen satt tilbake, malt i 

tilnærmet opprinnelige farger, noen av de fargerike blyglassvinduene blir skiftet, 

isolering, og innredning av garderobe og kjøkkenkrok m.m. 

Et nytt og nydelig alterbilde utført av elever ved Vålbyen skole – ledet av Anita 

Sønsthagen og Marit Heier - kommer på plass.  

Utvendig blir bygget malt og nye takrenner montert. 

I 2009 blir det innkjøpt nye kapellstoler (plass til 80) og nytt orgel installeres. 

Utvendig ble også handikappinngang fint ordnet og tilpasset. 

Det vakre interiøret danner i dag en flott ramme rundt gudstjenester, begravelser og andre 

tjenester. 

 

Når dette skrives er noe etterarbeid i gang: Gelender på trappeinngang. Trapp med 

tregelender til sakristiet (som opprinnelig) m.m. 

 

Velkommen til 100 års-markering  med gudstjeneste og kirkekaffe søndag 3. juli. ! 
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