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När Örgryte gamla kyrka under andra halvan av 1800-talet blev för liten för den snabbt växande församlingen, tog 
församlingens kyrkoherde Magnus Ekberg initiativet till en insamling, som tillsammans med ett lån på 50 000 kronor 
utgjorde grunden för att bygga en ny större kyrka. 
Man hade dock svårt att bestämma sig för var kyrkan skulle ligga. Det fanns flera platser att välja mellan, varav två låg i 
närheten av den gamla kyrkan, men på grund av svåra markförhållanden bestämde man sig till slut för att bygga på 
Svaleberget. 
 
Kyrkan ritades av Göteborgsarkitekt Adrian Crispin Peterson, som även ritade för Överintendentsämbetet,  nuvarande 
Byggnadsstyrelsen. Arbetet med kyrkan som är byggd i rött tegel från Börringe i Skåne, påbörjades under sommaren 
1888. Två år senare, den 6 juli 1890 kunde kyrkan invigas av biskop Edvard Herman Rodhe.  
 
De båda klockorna som hänger i tornet fanns inte på plats vid invigningen. Dessa har inskriptioner som berättar de är 
gjutna på Eriksbergs mekaniska verkstad 1899 och att de bekostades av fabrikören J W Lyckholm. 
 
Kyrkan fick många gåvor. Bland annat bekostades Carl Johan Dyfvermans altargrupp av kapten Pontus Virgin på 
egendomen Kålltorp. Den ersattes på 1950-talet av en altartavla målad av kyrkomålaren Thor Fagerkvist, och den gamla 
altaruppsatsen flyttades till sin nuvarande plats i korsarmen. 
Thor Fagerkvists altarskåp består av fem oljemålningar på duk, varav tre vanligen syns med bilder knutna till jul, påsk 
och pingst. Under fastan stängs skåpet och då visar de övriga två målningarna, fotatvagningen och Getsemane. Ramen 
ritades av arkitekten Axel Forssén, som även ritat dopfunten. Den är en gåva från kyrkoherde Magnus Nilman, som 
skänkte den tillsammans med dopfatet av koppar till den nya kyrkan 1927. Då återfördes samtidigt den rödbruna 
kalkstensfunten till den gamla kyrkan. 
 
På altaret stod sedan 1950-talets början ett krucifix i elfenben och ebenholts av göteborgsskulptören Henry Johansson, 
men sedan altaret vändes mot församlingen har krucifixet flyttats till sakristian. 
 
Genom årens lopp har kyrkans inre haft mycket olika utseenden. Idag är kyrkans ursprungliga färgskala återskapad igen 
efter att ha i flera decennier bland annat varit pastellfärgad och funkis-influerad.  
År 2000 återinvigdes kyrkan efter den sista stora renoveringen, och i samband med detta togs också kyrkans två orglar i 
drift. 
 
Willisorgeln byggdes ursprungligen för Sankt Stephen's Church i Hampstead, London av Henry Willis, som från 1850-
talet var den ledande orgelbyggaren i England. 
När kyrkan i Hampstead stängdes 1971, monterades orgeln ner och såldes därefter till Holland. I början av 1990-talet 
köptes den först in av Tostareds Kyrkorgelfabrik och sedan 1998 av Örgryte församlings orgelstiftelse. Orgeln är den 
största brittisk-viktorianska orgeln i Sverige och den enda tre-manualiga Willisorgeln utanför England.. 
 
Den andra orgeln är en Nordtysk barockorgel. Den har byggts som en del av ett omfattande forskningsprojekt inom 
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.  
Orgeln är byggd på Göteborgs universitets orgelforskningsverkstad av trion Mats Arvidsson, Henk van Eeken och 
Munetaka Yokota. Målsättningen var att skapa en nordtysk barockorgel från 1600-talet, och som utgångspunkt hade 
man Arp Schnitgers enda bevarade större orgel, den i St Jacobi kyrka i Hamburg. När denna orgel i början av 1990-talets 
början genomgick en restaurering följdes arbetet noga av gruppen från Sverige. Men fasaden kunde man inte kopiera. 
Den visade sig bli för stor för Örgryte nya kyrka, och istället valde man som förlaga en något mindre av Schnitgers orglar 
som finns i Lübecks Dom.  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