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1 GKF, Kyrkonämnden, FIxV:10.

Förord
Göteborgs kyrkoförvaltning inventerar ett urval av Göteborgs kyrkliga samfällighets kyrkobyggnader. 
Dokumentationen har initierats av samfällighetens fastighetsnämnd. Projektledare är kyrkoförvalt-
ningens fastighetschef Harald Pleijel. Texterna har utarbetats i samråd förste antikvarie Tomas M 
Larsson och antikvarie Agnes Kempe vid med Länsstyrelsen i Västra Götaland samt kyrkoantikvarie 
Mona Lorentzson vid Göteborgs Stadsmuseum. För denna rapport svarar bebyggelseantikvarie Maria 
Sidén.

Huvudsyftet med projektet är att ge kyrkoförvaltningens fastighetsenhet en djupare kunskap om kyr-
kornas byggnadstekniska historia, som underlag för framtida åtgärder. Inventeringen inriktas främst 
på kyrkobyggnaden och rapporten innehåller både en byggnadshistorik samt en byggnadsbeskrivning, 
men innehåller inga antikvariska bedömningar eller råd. Kyrkans inventarier dokumenterades 1987 
av antikvarie Gunilla Folkesson och fotograf Christer Morát.1

Inventeringen är framför allt baserad på tillgänglig litteratur, arkivuppgifter, intervjuer och okulärbe-
siktning. Stor vikt har lagts vid att ge korrekta källhänvisningar. uppgifterna kan därmed kontrolleras 
och vid behov kan ytterligare information om någon viss åtgärd eller byggnadsdetalj inhämtas.



10

Christinæ kyrka från söder, 2001.

Inledning
Christinæ kyrka ligger vid Norra 
Hamngatan i centrala Göteborg 
och omges av en mindre kyrko-
park som består av en terrass- och 
trappanläggning ut med hamnka-
nalen i söder och en grönyta vid 
Köpmansgatan i norr. Väster om 
kyrkan återfinns 1700-tals bygg-
na der na Sahlgrenska huset samt 
Ostin di ska huset och direkt öster 
om Christinæ kyrka ligger Rådhu-
set och Gustav Adolfs torg.

Christinæ kyrka är den äldsta 
kvar varande sakrala byggnaden 
i Göteborgs innerstad. Kyrkan 
uppfördes av Tyska församlingen i 
Göteborg år 1633. Byggnaden har 
eldhärjats två gån ger och fick sitt 
nuvarande utseende först i slutet 
av 1740-talet.

Tornbyggnaden, i rokokostil, stod 
färdig år 1783 och ritades av 
arkitekt Carl Fredric Adel crantz. 
öster om kyrkans kor är det Asch-
ebergska gravkoret uppfört. Det 
vackra barockkoret invigdes år 
1682, men skadades svårt i den 
stora stadsbranden som härjade 
i Göteborg år 1746 och byggdes 
upp igen i slutet av 1740-talet.

Exteriört är den tegelkyrkan hu-
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Kyrkans interiör, 2001.

vudsakligen putsad med gul spritputs. De flesta fönstren och dörrarna är spetsbågiga och på långhusets 
sträckmurar återfinns flera gråmålade kontreforer. Kyrkans tak är klätt med kopparplåt och samtliga 
utvändiga snickerier är brunmålade.

Kyrkans inredning är huvudsakligen utförd i gustaviansk stil med exempelvis en altaruppsats som är 
tillverkad år 1798 efter en akvarell av konstnären Jean Louis Desprez och en predikstol från samma 
år. Kyrkans interiör bär emellertid spår från flera olika stilar. Den senaste förändringen av kyrko-
rummet skedde sannolikt på 1860- och 1870-talet då kyrkorummet fick en nygotisk utformning med 
spetsbågiga fönster och dörrar samt en orgelfasad i nygotik.
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Byggnadshistorik

Tyskarnas Göteborg
När Gustav II Adolf bestämde sig för att grunda staden Göteborg inspirerades han av de nya kanal- 
och fästningsstäderna på kontinenten, vilket gjorde att kungen år 1619 bjöd in såväl tyskar som 
holländare för att bygga Göteborg. År 1623 var antalet tyskar i Göteborg så många att de bestämde 
sig för att bilda en egen församling.1 Från början firades gudstjänserna hos olika privatpersoner, men 
från år 1624 höll församlingen till i ett träkapell som flyttades från Nya Lödöse till en ”platz wid 
stora Hamnen i Norr”.2

Den första stenkyrkan
År 1633 byggdes Tyska församlingens första kapell om till skolhus och istället uppfördes en kyrka vid 
stora hamnkanalen i Göteborg. Kyrkan byggdes i flera etapper och trots att den var långt ifrån färdig-
byggd invigdes den år 1648.3 Byggnaden gavs namnet Christinæ kyrka eftersom drottning Kristina hade 
gett församlingen rätten att hålla gudstjänst på tyska samt utse sin egen präst.4 I slutet på 1660-talet 
beskrivs kyrkan som den ”skiöna och wäl meublerade Kyrkia, i hwars bygnad och Kyrkioskrud intet 
mer återstod än Tornetz koppar betäckning”. Tornet skulle emellertid aldrig färdigställas. År 1669 
totalförstördes nämligen byggnaden i en fruktansvärd brand som ödelade stora delar av Göteborgs 
stadskärna.5 Förutom kyrkan förlorade församlingen både skolhuset och prästbostaden. Den sam-
manlagda förlusten beräknades till 14.700 Rdl.6

En barockkyrka byggs och eldhärjas
Efter branden började arbetet med att bygga upp kyrkan igen, men det gick långsamt. Tyska för-
samlingens tredje kyrkobyggnad uppfördes i barockstil och år 1672 var den så pass färdig att den 
kunde invigas.7

öster om koret uppfördes ett gravkor av fältmarskalken Rutger von Ascheberg som stod färdigt år 

1 öhnander, Bengt A [1990]: s. 8f.
2 Bæckström, Arvid [1917]: s. 188.
3 Bæckström, Arvid [1917]: s. 188.
4 öhnander, Bengt A [1990]: s. 8f.
5 Bæckström, Arvid [1917]: s. 189.
6 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: P:4.
7 Bæckström, Arvid [1917]: s. 190.
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Göteborg och Christinæ kyrka avbildade i Erik Dahlberghs 1600-talsverk Svecia Antiqua. GSM.
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1 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: P:4.
2 Lagerberg, Carl [1899]: s. 26ff.
3 Bæckström, Arvid [1917]: s. 190.
4 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: P:4.
5 Bæckström, Arvid [1917]: s. 191.
6 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: P:4.
7 Bæckström, Arvid [1917]: s. 192.
8 Bæckström, Arvid [1917]: s. 192.

Gravyr av Christinæ kyrka i Gothenburgisches Deutsches Gesang-
buch, 1728. GSM.

1682-1683.1 Gravkoret byggdes av sten i form 
av en åttkant i två våningar som kröntes av en 
lanternin med en hög flöjelprydd spira. Den ne-
dre våningen utgjordes av själva gravkammaren 
som var helt placerad under markytan, medan 
den övre våningen bestod av ett kor med fem 
höga rektangulära fönster.2 Inte förrän år 1699 
stod Christinæ kyrkas höga och spetsiga torn 
klart efter ritningar av Paul Ludvig Leyonsparre.3 
Tyska församlingen förefaller emellertid ha varit 
otursförföljt för i januari år 1746 förstördes även 
den tredje kyrkan i en våldsam stadsbrand.4

Provisorisk uppbyggnad
Återuppbyggnationen av Tyska församlingens fjär-
de kyrkobyggnaden gick till en början fort.”Bau 
und Zimmermeister Johan Anders Reuss” satte 
murverket och tornkroppen i vederbörligt stånd 
redan i maj år 1746 och under hösten samma år 
undertecknade han ett kontrakt gällande inre 
reparationer av bland annat golv, valv, trap-
por, torninredening, dörrar etc. under år 1747 
renoverades kyrkans fönster och klockgjutaren 
Daglieb tillverkade tre kyrkklockor till kyrkan.5 
Kyrkan återinvigdes på Bönsöndagen den 15 april 
år 17486, men byggnaden var långt ifrån färdig 
och bland annat saknades en tornhuv.

Kyrkobyggnaden fulländas
På 1770-talet blev det allt mer nödvändigt att 
färdigställa Christinæ kyrka. I drygt tjugo år 
hade tornet endast varit täckt med ett enkelt 
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brädtak och församlingen ville också gärna köpa 
en ny orgel.

I ett brev till Kungliga Majestätet år 1775 skriver 
Kyrkorådet i Tyska församlingen ”Församlingens 
ledamöter hafva med ganska dryg kostnad låtit 
thenna kyrcka åter upbygga och i stånd sätta, 
samt the tvänne sistförflutna åren kyrcko- och 
tornmurarne, som särdeles å södra och västra 
sidorne äro utsatte för then å thenne orthen 
varande skarpa och frätande sjö-luften, med 
dubbel bränd Flensburger tegelsten och bästa 
holländska klinckert, eller s.k. Geele Moppen, 
revertera så, at föga mer återstår, än at i stället 
för thet upbrända orgelvärcket, förse kyrckan 
med ett nytt samt at fullborda ofra tornbygg-
naden och then med koppar betäcka, såsom ock 
stort slag-uhr i tornet anskaffa.”7

För att kyrkan slutligen skulle bli klar upprät-
tades fem olika förslag till ombyggnad av tornet 
och kyrkorådet fastnade för det förslag som 
ansågs ”anständigast och mindre kostsamt”. 
Ritningarna remitterades till överintendent Carl 
Fredric Adelcrantz som emellertid inte kunde 
godta några av förslagen, utan istället utarbe-
tade ytterligare ett förslag. I ett brev till Kung-
liga Majestätet beskrev Adelcrantz sitt förslag 
till torn på Christinæ kyrka med följande ord: 
”Nedersta dehlen är en piedistal eller sou basse-
ment af 6 al:rs högd, hwarutinnan våhningsrum 
för tornwäcktaren med beqwälighet kan inredas. 
Öfwerbyggnaden, eller le corps d’archi tecture, 
är decorerad med jonisk ordre samt ärnad till 
rum för klockspel och uhrwärck. Denna bygnad 
är terminerad af en dome, hwarutinnan slag-
klockorne hänga, och aldra öfwerst en lanternin, Carl Fredric Adelkrantz ritning till den tornspira som stod 

färdigt år 1779. ATA.
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med utsickt förmodeligen öfwer hela staden och nästbelägne landsorter.”1 

Kyrkorådet i Tyska församlingen uppskattade Adelcrantz ritning, men på grund av svårigheter att 
finansiera tornbygget dröjde det fram till år 1779 innan ett kontrakt skrevs med byggmästare A. 
u. Kirstein och tornet kunde börja byggas.2 Tornresningen var klar den 15 augusti år 1779, men det 
skulle emellertid ta ytterligare några år innan det nya kyrktornet var helt klart. På hösten år 1780 
lades 635 stycken röda och vita ölandsstenar in i tornet och under läktaren i kyrkan. Året därpå 
målade Maria Carowski3 ”öfwersta galleriet uppå Tornet” med ”spansk-grönt” och följande år strök 
hon de fyra understa hörngallerierna i samma färgställning. I augusti år 1783 seglade stockholms-
jakten Helena in i Göteborgs hamn och i lasten fanns bland annat ett tornur, två tornklockor samt 
två pendyler till Christinæ kyrka. urverket och de nya slagklockorna monterades snabbt upp i tornet 
och någon månad senare stod det nya kyrktornet helt färdigt. under 1780-talet slutfördes även de 
invändiga reparationerna. Bland annat tillverkades en ny och högre läktare, på vilken en helt ny 
orgel placerades år 1788.4

1 Bæckström, Arvid [1917]: s. 192.
2 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: P:4.
3 Konstnären Maria Carowsky, 1723-1793, var dotter till åldermannen i Göteborgs målarämbete Johann Ross och gift med   
konstnären Michael Carowsky. Som 22-årig och nybliven änka övertog hon sin makes verkstad och arbetade bland annat   
i Göteborgs domkyrka under 1750-, 1760- och 1770-talen. Maria Carowsky fick också mycket stor betydelse som   
 handledare till åtskilliga unga målare i Göteborg. (Källa: Svenskt konstnärslexikon, Band I [1952]: s. 289.)
4 Bæckström, Arvid [1917]: s. 195-198. GLA, Christinæ kyrkoarkiv: P:4.
5 Göteborgs-Posten [1965-08-16].
6 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1883: P 3/12 och H15.
7 Reinhold Callmander (1840-1922) grundade Svenska Glasmåleri AB i Göteborg och ägnade sig nästan uteslutande åt att   
 återuppliva traditionen med glasmåleri. Han utförde bland annat glasmålningar i uppsala domkyrka, Oscar Fredriks kyrka   
i Göteborg, Karlstads domkyrka samt kyrkorna i Umeå, Varberg och Gränna. Hans verk finns på såväl Nationalmuseum i   
Stockholm som Göteborgs konstmuseum. Källa: ATA, vit mapp: Dokumentation av utförda reparationsarbeten å   
 Christinæ kyrkas fönster, 1979-06-30. ATA, vit mapp: Dokumentation av utförda reparationsarbeten å Christinæ kyrkas   
fönster, 1979-06-30 samt därtill hörande bilaga nr. 1. GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1899: P   
21/3, 20/6 och H13.
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Christinæ kyrkan under 1800-talet
Interiör förändring
Förmodligen genomfördes det en renovering av kyrkan på 1860- och 1870-talen. Det finns dessvärre 
få källuppgifter som berättar om förändringen, men kring mitten av 1800-talet såldes flera av kyrkans 
inventarier vilket tyder på att kyrkorummet förändrades. Bland annat vet vi att dopfunten från år 
1650 och två smidesgrindar av Severin Müller från år 1693 såldes till grosshandlare Magnus Lundgren 
i Göteborg som sedan skänkte dem till sin hemförsamling i Getinge, Halland. Enligt uppgift skulle 
en av smidesgrindarna tidigare ha stått framför det Aschebergska gravkoret och den andra bildat 
skrank framför dopfunten.5 Det är också kännt att kyrkan fick sin nuvarande orgel med orgelfasad i 
nygotisk stil år 1862.

Reparation av innertaket
I början av 1880-talet var innertaket i dåligt skick. Det hade uppkommit stora sprickor i gipsputsen, 
vilket syntes tydligt. För att sprickorna inte skulle återkomma, beslutade kyrkofullmäktige att taket 
skulle beläggas med träpanel istället för att enbart målas. Detta skedde år 1884. Den nya träpane-
len förseddes med kasettlister vilket åstadkom en mönsterverkan i taket, varefter den målades och 
förnissades ”i enlighet med kyrkans stil”.6

Glasmålningar
År 1879 skänkte grosshandlare Wilhelm Röhss och hans hustru Carin Röhss två bemålade glasfönster 
till församlingen som placerades i koret på ömse sidor om det Aschebergska gravkoret. Fönstren var 
tillverkade av blyglasmästaren C.F. Eberling efter konstnären Reinhold Callmander ut form ning och 
föreställde apostlarna Petrus och Paulus. I samband med att det Aschebergska gravkoret restaurerades 
år 1899 tillverkades ytterligare fem blyspröjsade fönster med glasmålningar som föreställde land-
skapsvapnen i Dalsland, Halland, Göteborg, Skåne och Bohuslän. År 1901 utökades antalet glasfönster 
så att samtliga fönsteröppningar i den främre delen av långhuset var försedda med glasmålningar. 
De nya fönstren var skänkta av kända tyska och svenska göteborgsfamiljer och hade motiv av evang-
elisterna Markus, Matteus, Johannes och Lukas samt av profeten Jesaja och kung David.7
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Nytt tornur
I början av 1890-talet ansågs tornuret slitet och otidsenligt, varför kyrkofullmäktige år 1892 beslöt 
att uppdra åt kungliga hovurmakaren G. W. Linderoth i Stockholm att tillverka ett nytt urverk till 
kyrkan. Det nya urverket kom på plats under år 1893.1

Elektrisk belysning
Christinæ kyrka hade sedan den uppfördes på 1600-talet upplysts av stearinljus. Belysningen ansågs 
emellertid vara otillfredställande och år 1896 installerades elektrisk belysning i kyrkan av elfirman 
Boye & Thoresen elektriska AB.2 Kyrkan var den första byggnaden i Göteborg som fick elektrisk be-
lysning.3

Christinæ kyrkan under 1900-talet
Brandsäkerhet
År 1903 uppfördes brandmurar på kyrkvinden för att förbättra brandsäkerheten i byggnaden. Samti-
digt murades en öppningen mellan bälgrummet och orgelläktaren igen.4

Centraluppvärmning
Före år 1912 värmdes kyrkan upp med hjälp av två kokskaminer som var placerade under kyrkgolvet 
vid det Aschebergska gravkoret respektive under orgelläktaren. Detta vållade emellertid svåra pro-
blem, eftersom den intensiva hettan vid läktaren gjorde att det uppstod svåra torrsprickor i orgeln. 
För att undvika detta eldades det endast i den kamin som var placerad vid koret, men den lilla 
kaminen alstrade egentligen inte tillräckligt med värme för att inomhusklimat i kyrkan skulle vara 
behagligt. År 1912 beslöt kyrkofullmäktige därför att anslå 4.000:- till installation av centralvärme. 
Runt om i kyrkorummet placerades tolv varmvattenradiatorer som betydligt bättre kunde tillgodose 
värmebehovet i kyrkan.5

1 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1892: P 6/10, 29/12 samt H 11, H14.
2 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1895: P 5/11 och H14. samt GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges   
protokoll och handlingar 1896: P20/3 och H 4.
3 GKF, Fastighetsenheten: Programhandling för renovering av Christinæ kyrka av DEFyRA Arkitekter, 1999-08-24.
4 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1902: P 14/11 och H14, 15.
5 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1912: P 30/5, 29/8 och H 15.
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uppmätningsritning av Christinæ kyrkan år 1910. ATA.
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Christinæ kyrkas plan före och efter ombyggnaden år 1916. ATA.
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1 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1916: P2.
2 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1916: H15.
3 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1916: H15.
4 GKF, FI a: 2. Brev till Göteborgs kyrkonämnd från Statens industrikommission, 1917-10-17.
5 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1923: H 1.
6 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges handlingar, nr. 4 år 1915 samt GKF, FI a:2; Arbetsbeskrivning för förändrings- och   
 tillbyggnadsarbeten vid Kristine kyrka, Göteborg, 1923-04-21.

Renovering
År 1914 tillsatte kyrkofullmäktige en beredning som fick i uppdrag att göra en byggnadsundersökning 
samt lägga fram förslag på problem som behövde åtgärdas.1 utredningen var färdig under våren år 
1916 och rekommenderade att en rad åtgärder skulle vidtas. Bland annat föreslog beredningen att 
koppartaket på tornet samt på långhusets norra sida skulle läggas om, att kyrkan skulle målas om 
invändigt, att en sakristia skulle byggas på kyrkans norra fasad, att orgeln skulle renoveras, att kyr-
kans elanläggning skulle moderniseras samt att kyrkan skulle få elektrisk klockringning.2

Nytt koppartak
Det mest akuta problemet var att koppartaket på tornet och långskeppets norra sida behövde läggas 
om. Plåten var så skör och otät att det regnade in. På grund av dålig ventilation kunde regnvattnet 
dessutom inte kondensera, vilket gjorde att både innertak, murar och konstruktionsvirke hade rötska-
dats.3 Det dröjde emellertid fram till år 1918 innan arbetet med att byta ut koppartaket på Christinæ 
kyrka kunde påbörjas. Fördröjningen orsakades av det pågående första världskriget som skapade en 
kraftig stegring av priser och arbetslöner samtidigt som Metallbyrån på Statens industrikammare 
vägrade att bevilja Göteborgs kyrkofullmäktige rätten att köpa kopparplåt för taktäckningsändamål 
eftersom bristen på koppar var ”ytterligt stor i landet”.4 Plåtarbetena var omfattande och avslutades 
först år 1922.5

Upptäckt av gravkammare
Vid en byggnadsundersökning år 1915 återfanns flera gravkammare under kyrkgolvet och med hjälp 
av gamla kartor, som sedan länge legat bortglömda i kyrkoarkivet, kunde det fastslås att det fanns 
över hundra gravar under golvet samt i direkt anslutning till kyrkans sydfasad. Gravkamrarna var 
cirka 2,5 meter djupa och skildes från varandra med hjälp av skiljemurar i sten. I flera av gravarna 
stod det kistor eller fanns rester av ben, vilket ansågs som en sanitär olägenhet eftersom gravarna 
endast var övertäckta av ett enkelt brädgolv. Problemet löstes år 1923 genom att gravarna täcktes 
över med ett tak av armerad betong samtidigt som luftväxlingen tillgodsågs genom att lufthål togs 
upp i yttermurarna samt mellan skiljemurarna.6 I samband med byggnadsarbetena byttes det gamla 
kalkstensgolvet ut mot ett nytt av finhyvlade kalkstensplattor som lades i cementbruk. Under bänk-
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Sakristian från år 1916 ansluter väl till den övriga kyrkobyggnaden, 2001.
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1 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1923: H 1.
2 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1916: H 15.
3 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1923: H 1.
4 GKF, FI a:2; Kostnadsförslag över målningsarbete uti Kristine kyrka, 1923-06-25 samt GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges   
protokoll och handlingar 1923: H 1.
5 ATA, blå mapp: Ritning G166/22.
6 ATA, blå mapp: Ritning nr. G166/18-21. GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1923: H 1.

kvarteren lades ett golv av 1 ¼” hyvlade och spåntade bräder. I koret lades ett nytt kalkstensgolvet 
och ytan innanför altarringen belades med ekparkett. Vid samma tillfälle tillverkades nya bänkar i 
hela långhuset av snickerifirman Bark & Warburg.1

Invändig ommålning
År 1923 genomfördes även huvuddelen av de arbeten som föreslagits i beredningens betänkande år 
1916. Bland annat målades kyrkan om invändigt eftersom färgen på väggar och tak var ”fläckig och 
ful [...] så att kyrkan i detta afseende icke uppfyller billiga anspråk på snygghet och prydlighet”.2 
Från början var det tänkt att taket skulle dekoreras med målningar som symboliskt framställde 
skapelsedagarna, syndafallet och återlösningen enligt ett förslag från artisten Albert Eldh, men 
kyrkofullmäktige ansåg sig inte ha råd med en sådan betydande kostnad. I väntan på bättre ekono-
miska förutsättningar ströks taket med en ljus färg.3 Det är något oklart vilka färgtyper och -nyanser 
som användes i kyrkan vid restaureringen år 1923. Förmodligen målades taket i en ljus limfärg och 
väggarna i en vitgrå oljefärg. Träsnickerier, dörrar, läktare etc ströks troligtvis i en ljusgrå oljefärg, 
medan bänkarna eventuellt målades med en mörk oljefärg.4

Ombyggnad av bänkarna
I samband med renoveringen moderniserades bänkarna. Genom att öka sittvinkeln och bänkmel-
lanrummet gjordes bänkarna bekvämare. Bänkkvarteren hade tidigare varit slutna med hjälp av 
bänkdörrar, men vid detta tillfälle gjordes kvarteren öppna och bänkgavlarna gavs en lite annorlunda 
utformning.5

Tillbyggnad av sakristia
Christinæ kyrka saknade sakristia fram till år 1923. Dessförinnan fanns det endast ett mindre utrymme 
i anslutning till predikstolen. Denna brist påtalades av den speciella beredningskommitté som tillsat-
tes av kyrkofullmäktige år 1914 och av den anledningen fick arkitekten Yngve Rasmussen i uppdrag 
att rita ett förslag på en ny sakristia. Rasmussens förslag, som är daterat år 1916, visar en liten och 
pietetsfull sakristia som ansluter väl till den övriga kyrkofasaden. Det dröjde dock fram till år 1923 
innan sakristian kom till utförande.6

Elektrisk klockringning
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I början av 1900-talet övergick allt fler kyrkor från manuell ringning i kyrkklockorna till att låta klock-
ringningen skötas på elektrisk väg. År 1923 installerades därför en elektrisk ringmaskin i kyrkan, som 
gjorde så att de tre kyrkklockorna kunde ringa enskilt eller tillsammans. Ringmaskinen levererades 
av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, ASEA.1

Påbyggnad av läktarbarriärerna
under sommaren år 1927 höjdes orgelläktarens barriärer till 112 cm, för att minska insynen på 
läktaren från kyrkorummet. Framför allt var det kyrkokören som ville vara lite mer skyddade från 
granskande blickar. Ombyggnadsarbetet leddes av arkitekt Axel Forssén.2

Toalett
År 1935 upprättade byggmästaren Leander Johansson en ritning till förändring av utrymmena i Chris-
tinæ kyrkas källare. I kyrkans nordvästra hörn gjordes delar av pannrummet och koksförrådet om 
till ett toalettutrymme som kunde nås direkt från kyrkans vapenhus.3 Arbetet utfördes förmodligen 
under år 1936.

Ommålning av Christinæ kyrka
under sommarhalvåret år 1938 målades Christinæ kyrka om invändigt. I kyrksalen kalkades taket i 
lätt bruten ton medan väggar och lister ströks två gånger med en mörkare kalkfärg. Fönstren kittades 
om och målades två gånger med oljefärg. Dörrarna och kyrkbänkarna sågs över och målades med en 
oljefärg som hade tillsats av emalj. Innersidan av läktaren, nederdelen av orgeln samt bänkarna på 
läktaren ströks två gånger med oljefärg. I rummen bakom läktaren kalkades taken tre gånger och 
väggarna målades två gånger med oljefärg. Taket under läktaren, läktarbröstningen, predikstolen 
och prästestolen bättrades och ströks med lagomatt.4

1 GKF, FI a:2; Brev till kyrkorådet för Kristine kyrka från Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, 1923-06-18.
2 ATA, brun mapp G 166: Brev från arkitekt Axel Forssén till Riksantikvarieämbetet, 1927-07-14.
3 ATA, blå mapp: Rintning nr. G166:28 samt ATA, brun mapp G 166: Brev från Christinæ församlingars gemensamma nämnd till  
 Kungliga Byggnadsstyrelsen, 1935-09-25.
4 ATA, brun mapp G 166: ”Målningsarbeten att utföras uti Kristine kyrka i Göteborg”, 1938-04-20.
5 Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning [1939-08-11].
6 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1950: P 31/10, H 21, 22.
7 Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning [1950-11-22].
8 ATA, vit mapp: Brev från Kungliga byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Christinæ församling, 1955-05-27.
9 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1958: P 27/10 och H 16, 21.



25

Ny kopparplåt
under sommaren år 1939 lades kopparplåten på långskeppets södra takfall om. Kopparplåten på kyr-
kans norra sida berördes inte av arbetena eftersom den byttes ut på 1910-talet. Den nya takplåten 
var 0,7 mm tjock och sammanfogades med dubbelfals, vilket var en förhållandevis ny metod vid den 
här tiden. Falsarna skyddades också genom att ett tjockt lager järnmönja samt en blandning av tra 
och linolja smetades över fogarna för att skydda mot fukt.5

Restaurering av det Aschebergska gravkoret
År 1951 genomgick det Aschebergska gravkoret en genomgripande invändig renovering.6 Gravkoret 
målades om och inventarier som vapensköldar etc konserverades under ledning av målarmästare T. 
W. öhlén från friman Ivar Celander & Co.7

Inre ommålning
År 1955 bestämde sig Pastorsämbetet i Christinæ församling att göra en inre ommålning av kyrkan 
samt åtgärda vissa detaljer så som värmeledning, armatur m.m. I samband med en resa till Göteborg 
besiktigade arkitekten Peter Celsing kyrkan för Kungliga byggnadsstyrelsen räkning, varvid han kunde 
konstatera att reparationsarbetena gällde såväl in- som utvändig puts. Celsing anlitades för att ta 
fram äldre färgställningar i kyrkan.8

Det är möjligt att arbetet inte genomfördes förrän år 1959, då det enligt kyrkofullmäktiges protokoll 
finns ett anslag för målning av tak och pelare i kyrkan samt utvändig målning av det Aschebergska 
gravkoret.9
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Klockspelet, 2001.



27

Klockspel
På 1950-talet ansökte Christinæ församling om ekonomiska medel från kyrkofullmäktige för att in-
förskaffa en konventionell klockspelsanläggning med gjutna malmklockor. Saken var emellertid av 
en sådan natur att kyrkofullmäktige inte ansåg sig ha möjlighet att skjuta till pengar till projektet, 
utan hänvisade till kommunens olika fonder och stiftelser. Renströmska fonden bidrog med 40.000 
kronor, men detta var inte tillräckligt och därför utfärdades ett allmänt upprop till samtliga med-
borgare i Göteborg att igångsätta en enskild insamling. Den 1 juni år 1960 hade det kommit in så 
mycket pengar att ett klockspel om 3,5 oktaver kunde beställas av törebodafirman Westerstrand, 
medan klockorna gjöts av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. Det färdiga klockspelet monterades år 
1961 i ett tornrum som befann sig högt över markytan och som var försett med luckor åt samtliga 
väderstreck. Totalt installerades 42 klockor i tornrummet till en kostnad av drygt 100.000 kronor. 
Klockspelet ljöd dels på automatisk väg och dels genom att organisten spelade på en liten tvåoktavig 
klaviatur som var placerad i anslutning till klockorna.1 På grund av buller från trafiken visade det 
sig emellertid att det var svårt att höra det nya klockspelet. För att åtgärda problemet beslutade 
Christinæ församlingars gemensamma nämnd att förstärka klockljudet år 1963. Genom att placera 
två mikrofoner vid klockorna överfördes ljudet, via förstärkare, till högtalare som placerades i fyra 
riktningar högst uppe på kyrktornets ballustrad. Högtalarna gick inte att dölja helt, men från marken 
var de svåra att upptäcka.2

Restaurering av glasfönster
De två äldsta dekorerade glasfönstren i Christinæ kyrka från år 1879, var vid mitten av 1900-talet 
så blekta att det knappt gick att urskilja motivet. Fönstren restaurerades år 1962 och samtidigt 
tillverkades det även nya ytterdörrar av ek till kyrkan.3

Ny skorsten
I början av 1960-talet visade det sig att värmepannan, oljetanken och skorstenen var i så dålig kondi-
tion att de behövde bytas ut. Vid en kostnadsberäkning visade det sig att det skulle kosta ungefär lika 
mycket att bygga en ny värmeanläggning i kyrkan som att ansluta kyrkan till stadens fjärrvärmenät. 
Fjärrvärmenätet var emellertid ännu inte var utbyggt i Nordstaden och därför kom det att dröja fram 
till år 1967 innan kyrkan anslöts till fjärrvärmenätet och fick en ny skorsten.4

1 ATA, vit mapp: Redogörelse för tillkomsten av klockspel i Christinæ kyrka, 1961-12-08.
2 ATA, brun mapp G 166: Brev från Electron radio AB till Kungliga Byggnadsstyrelsen, 1963-03-04 samt utdrag ur protokoll   
 hållet hos Kristine församlingars gemensamma nämnd den 10 december år 1962.
3 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1961: P 31/10, 12/6 och H 13, 25, 34, 39.
4 GKF, E IV:Dnr. 1962:17.
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Aschebergska gravkoret
Vid en besiktning av Christinæ kyrka år 1969 konstaterades att koppartaket på det Aschebergska 
gravkoret till stor del vittrat sönder, stormskadats och blivit otätt. Göteborgs kyrkofullmäktige 
anslog 100.000 kronor till en restaurering av koret. under sommaren ersattes allt rötskadat virke 
och samtliga söndervittrade eller skadade kopparplåtar byttes ut mot nya. Dessutom rengjordes och 
rostskyddsbehandlades alla förankringsjärn och beslag på byggnadsdelen.1

Restaurering av sakristian
År 1972 genomfördes en in- och utvändig restaurering av sakristian i Christinæ kyrka. Vid samma 
tillfälle reparerades även tornfasaden och det inreddes ett körrum i ett befintligt utrymme bakom 
orgelläktaren.2

Restaurering av glasfönster
Tio minuter i tolv på natten till den 31 maj år 1978 detonerade en bomb vid Rådhuset i Göteborg. 
Sprängladdningen hade placerats på rådhusets baksida och smällen hördes vida omkring. Samtliga 
fönster i den västra rådhusfasaden förstördes av tryckvågen och sju blyinfattade glasmålningar i 
Christinæ kyrka skadades.3 De vackra fönstermålningarna hade utformats av konstnären Reinhold 
Callmander mellan åren 1879-1901.4 Glassplittret från kyrkofönstren samlades ihop omedelbart efter 
explosionen och säkrades med tape och täcktes in. Dessvärre skadades ytterligare ett fönster endast 
en kort tid efter bombattentatet. Det var glasmålningen av Bohusläns vapen, på den södra sidan av 
det Aschebergska gravkoret, som gick sönder när två ölflaskor kastades in genom fönstret.

De skadade glasmålningarna monterades ner och transporterades till Stockholm där de rekonstruera-
des av firman N.P. Ringströms AB i Stockholm. I möjligaste mån återanvädes originalglaset genom att 
sprickor täcktes med nya blyspröjs eller limmades med epoxylim. De mest skadade glasen ersattes 
dels med nyttillverkat s.k. äkta antikglas (blåst glas från Tyskland och Frankrike) och dels med s.k. 
katedralglas (gjutet, färgat glas från Tyskland och Belgien). Glasen skars till efter schablonmallar, 
konturmålades med svartlod, skuggades med vattenfärg och brändes i 600-700° ungsvärme. Sam-
manlagt nytillverkades 360 glas.5

Omtäckning av taket
I början på 1980-talet var det södra takfallet på kyrkan i mycket dåligt skick. över hela takfallet 
fanns det spridda läckor i plåttäckningen, men svårast var skadorna vid tornet där regnvatten till och 
med hotade att skada orgeln. under våren år 1985 omtäcktes den övre delen av det södra takfallet 
samtidigt som flera mindre skador åtgärdades över hela takområdet.6
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Skydd av fönster med glasmålningar
Efter bombdådet mot rådhuset år 1978, då flera av de dyrbara glasmålningarna skadades, inled-
des en diskussion om hur de blyinfattade fönstren bäst skulle skyddas mot framtida skadegörelse. 
I Hagakyrkan hade så kallad sprängfilm av plast limmats på insidan av fönstrens ytterrutor, vilket 
gjorde att innerrutorna bättre kunde skyddas mot till exempel föremål som kastades på fönstren. 
I Hagakyrkan fungerade sprängfilmen utmärkt och även kyrkorådet i Christinæ församling var an-
gelägna om att få ett motsvarande skydd för sina glasmålningar. Dessvärre var avståndet mellan 
fönsterrutorna i Christinæ kyrka allt för litet, endast cirka 20 mm, vilket gjorde att skyddseffekten 
inte blev tillräckligt stor. Istället tillverkades nya fönsterbågar av aluminium som skruvades till den 
befintliga träkarmen. Fönsterglaset i de nya bågarna försågs med sprängfilm och på så sätt kunde de 
blyinfattade glasmålningarna bättre skyddas från skadegörelse.7

Tornfasaderna repareras
Kyrkorådet i Christinæ kyrka påtalade i en skrivelse till kyrkonämnden att fasaderna på kyrktornet var 
i mycket dåligt skick och att det var risk för nedfall av byggnadsdelar. Av den anledningen besiktades 
tornfasaderna i juni år 1992, vilket utmynnade i en fasadrenovering redan under hösten samma år. 
Lösa partier och ytputs skrapades ner från tornfasaderna och skadade tegelstenar byttes ut mot nya 
i samma format och färg. Dessutom lagades mindre putspartier på långhuset och det Aschebergska 
gravkoret med hydrauliskt kalkbruk. Några av smidesdekorationerna på tornet var i så dåligt skicka att 
helt nya dito tillverkades samtidigt som övriga järndetaljer reparerades och rostskyddsmålades.8

Klockspel
År 1991 bytte AB M. & E. Ohlssons klockgjuteri i ystad ut lucköppningshydraliken till klockspelet 
i Christinæ kyrka.1 Två år senare tillverkade samma företag 17 stycken nya slaghammare samt en 

1 ATA, brun mapp G 166: Brev från Göteborgs kyrkonämnd till Riksantikvarieämbetet, 1969-04-18.
2 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1971: P 5 och H 21, 22, 23.
3 Göteborgs-Posten [1978-06-01].
4 Göteborgs-Posten [19789-04-20].
5 ATA, vit mapp: Brev från N.P. Ringström AB till DEFyRA Byggnadsvårdskonsulter AB, 1979-01-17.
6 ATA, vit mapp: Brev från DEFyRA Byggnadsvårdskonsult AB till Riksantikvarieämbetet, 1985-01-15 samt GKF, E IV: Dnr.   
 1985:133b.
7 GKF, E IV: Dnr. 1985:133.
8 ATA, vit mapp: PM angående Christinæ kyrka i Göteborg, 1995-02-27 samt GKF, E IV: Dnr. 1992:227.
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datorbaserad styrutrustning till klockspelet i Christinæ kyrka.2

Spillvattenanläggning
År 1998 uppstod ett akut behov av att byta ut spillvattenledningarna på den norra sidan av kyrkan. 
Avloppsledningarna från tornet och sakristian samt dagvattenledningen från kyrkans mitt hade blivit 
igensatta på grund av att rotsystemen från träd hade letat sig in i rörledningarnas skarvar.3

Omläggning av plåttak
under våren år 1998 lade Fjellmans plåtslageri om kopparplåten på kyrkans övre takfall.4

Stor renovering
under åren 2000-2001 genomfördes en omfattande renovering av Christinæ kyrka. 

Fasadarbeten
Kyrkans murverk och fasader sågs över. Skadade tegelstenar ersattes med nya och fogar komplettera-
des. När det gäller murverket användes massivtegel 250x120x62 med valsad yta, medan fasadteglet 
som användes var handstruket gult Flensburgstegel 210x100x40. Murteglet murades med kalkbruk 
medan fasadteglet murades med hydrauliskt kalkbruk. Skadade fogar urkratsades och rengjordes 
noggrant varefter de omfogades med hydraulisk kalkfog. Spjälkade, fuktskadade och rörelseskadade 
putspartier renhackades till fast, sammanhängande puts varefter partiet utlagades med KC-bruk. All 
utvändig puts, bortsett från det Aschebergska gravkoret, målades med KC-färg. Skador i solbänkar av 
kalksten ifylldes med kalkfog - tre solbänkar byttes ut - och sandstendekorationer vid entréportalerna 
rengjordes. Taklisten målades med linoljefärg.

Takplåt
Stora delar av kopparplåten på taket till kyrkan lades om. Partier på de nedre takfallen som inte 
lagts om 1998 byttes ut liksom plåten på kontreforerna, taket över den norra sidoentrén och taket 

1 GKF, E IV Dnr. 1991:267.
2 GKF, E IV: Dnr. 1993:151.
3 GKF, E IV: Dnr. 1998:192.
4 GKF, E IV: Dnr. 1998:161.
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över sakristian. Plåten på tornet lades också om och dekorationer som urnor kapitäl etc renoverades. 
Hängrännor och stuprör nytillverkades lika befintliga.

Fönster och dörrar
Kyrkans fönster sågs över. Nederdelen av ytterbågarna i långhusets söderfönster ersattes med friskt 
virke och en öppningsbar fönsterbåge återskapades i den övre delen av samtliga fönster i långhuset. 
Mindre skador lagdes. Lös, sprucken eller uttorkad kittning ersattes varefter såväl karm som bågar 
målades med linoljefärg. Dörrarna sågs över, justerades och målades med linoljefärg.

Invändiga arbeten
Stengolvet rengjordes och trägolvet slipades samt målades med linoljefärg. Taket i kyrkorummet, 
över läktaren och koret målades om med linoljefärgeemulsionsfärg typ Engwall & Claesson Credo. 
Putsväggarna målades om med linoljefärg. I främre delen av kyrkorummet togs en bänkrad, d.v.s. 
två bänkar, bort för att ge mer plats vid koret. I den bakre delen av kyrkorummet avlägsnades två 
bänkrader, d.v.s. fyra bänkar, för att möjliggöra en flexiblare möblering under läktaren. Samtliga 
väggfasta bänkar mot söder, väster och norr demonterades. Bänkarna målades om. Predikstolen, 
altaret och altaruppsatsen med altarringen återställdes i ursprungligt skick. Nummertavlorna, dop-
funten, kolonnaden under läktaren och i kapprummet samt läktarbarriären sågs över under ledning 
av K-konservator.

Det Aschebergska gravkoret restaurerades invändigt. Stengolvet rengjordes, ektrapporna slipades 
och oljades, smidesgrindarna målades om med linoljefärg, väggarna rengjordes från ett tjockt lager 
oljefärg och målades med linoljefärg, tak och valvkappor samt valvbågar ommålades med limfärg.

I samband med renoveringen byggdes sop- liksom pannrummet om till att inrymma bla toalett- och 
duschutrymmen. Det f.d. museirummet i kyrkans sydvästra del iordningställdes till pentry och in-
redningen i sakristian förändrades.
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Exteriör bygg nads-
beskrivning

Grundmurar
Christinæ kyrkas undergrund består 
av lera. Den ursprungliga grundlägg-
ningen är från år 1648 och även om 
kyrkan har brunnit och återupp-
byggts flera gånger sedan dess är det 
sannolikt att grundlägg ningen till 
stor del fortfarande är den samma 
som på 1600-talet. Förmodligen 
utgörs grunden av en konformad 
natur stensgrundmur på en rustbädd 
av träpelare.

Socklar
Kyrkan är försedd med en sprit-
putsad sockel som är ungefär 0,5 
meter hög och skiljs från den övriga 
fasaden genom att den är målad 
i en gråblå nyans samt genom en 
streckning i fasadputsen.

Murverk
Samtliga byggnadsdelar är uppförda 
i gult flensburgstegel – så kallat 
göteborgstegel. även om kyrkan 
har brandhärjats och återuppbyggts 
flera gånger och finns det sannolikt 
ganska stora partier kvar från det ur-
sprungliga murverket som uppfördes 
år 1648. Huvuddelen av långhusets Detalj av en av den södra fasadens kontreforter.
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murverk är däremot från uppbyggnadsperioderna 1669-1672 och 1746-1748. Aschebergska gravkoret 
är uppfört åren 1682-1683 och skadades i branden år 1669. Sannolikt är det emellertid ganska stora 
delar av det ursprungliga murverkt bevarat. Det nuvarande tornet stod klart år 1699 och skadades 
således också i branden år 1746. Murverket i tornet torde dock också klarat sig förhållandevis bra, 
men renoverades kraftigt under åren 1746-1748.

utvändigt är kyrkan försedd med kontreforer och prydd med ankarjärn. De grovt spritputsade fasaderna 
är gulmålade medan kontreforterna är målade i en ljust grå nyans. På kyrkans norra långhusfasad är 
två gravstenar fästade under fönstren vid sidoingången. Tornet är oputsat, även om det i äldre tider 
sannolikt varit putsat eller kalkslammat.

Fönster
Fönsteröppningarna på långhusets sträckmurar är spetsbågiga, medan fönstren på tornet däremot 
är segmentbågeformade. Fönstren i det Aschebergska gravkoret har enbart raka valv, medan föns-
teröppningarna i tornet är rundbågeformade.

Långhus- och korfönstren är tillverkade av ek och har en enkel uppdelning med normalglas utåt 
och blyinfattat diagonalglas inår. I den östra delen av kyrkan är de invändiga fönstren bemålade. 
Glasmosaikmålningarna tillkom 1879-1901 och är uformade av konstnären Reinhold Callmander samt 
tillverkade av blyglasmästaren C. F. Ebergling. De föreställer apostlarna Petrus och Paulus, landskaps-
vapnen i Dalsland, Halland, Göteborg, Skåne och Bohuslän samt evangelisterna och profeten Jesaja. 
Sakristian har kopplade fönster av furu och tornet enkelfönster av furu. Samtliga fönster är exteriört 
målade i en brun nyans och ljusgrå invändigt.

Dörrar
Huvudentrén i Christine kyrka måste anses vara ingången som vetter mot Norra Hamngatan, även 
om entrén på kyrkans norra sida har en motsvarande utformning. De båda entréerna är markerade 
i fasaden genom utbyggda vapenhus vars plåttak kröns av ett kors. Dörrarna utgörs av en pardörr 
av fyllningsutförande som kröns av spetsbågeformade överljusinsläpp med täta träspröjsar ut- och 
invändigt.

I övrigt har kyrkan flera mindre entréer som är försedda med enklare bräd eller fyllningsdörrar i 
trä.
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Entrén på kyrkans norra sida, 2001.
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Kyrkklockor
I Christinæ kyrka finns det tre kyrkklockor och ett klockspel. Storklockan är ursprungligen gjuten år 
1746 av Johannes Daglieb. Därefter omgjöts klockan år 1898 av Johan A. Beckman & Co i Stockholm. 
Storklockan väger 3.876 kg och har en höjd av 196 cm samt en diameter som uppgår till 192 cm. På 
klockan finns följande inskription:

DEO GLORIA IN ExCELSIS.

FEuR WAR ES, DASMEIN THöNEN STöRTE,
ALS MICH DIE STADT MIT SCHRECKEN HöRTE
FEuR GAB MIR WIEDER KLANG uND SCHALL
LERNT, LIEBE GOTHENBuRGER ALL,
DEN, DER MIT FEuR LAEuTEN KENNEN,
SO WILL ICH GERN ALSDANN VERBRENNEN.

IN CINERES COLLAPSA ANNO MDCCxLVI DIE xIV JAN.
PROSTINO uSuI REDDITA EST ANNO SEQuENTE DIE xxIx AuG.
CHRISTINAE TEMPLI
PASTORIBuS
DOCT: GEORGIO FRIEDERICO NIEHENCK
MAG: MATTHIA OTTONE uBECHEI,
CuRATORIBuS
DOMINIS ERICO NISSEN, JOHANNES GEORGIO JANSSEN,
JOHANNE MELLENBERG. ANDREA DAMM
GOTHOBuRGI
OPERA ET LABORE JOHANNES DAGLIEB
1898 OMGJuTEN AF FIRMAN JOH. A. BECKMAN & CO, STOCKHOLM

HEuT HöRST Du, HEuT LAS DAVIDS KLOCKEN JA LAS DICH GOTTES STIMME LOCKEN, DEIN
HERTZ, O MENSCH, NICHT Zu VERSTOCKEN. PS. xCV. V. 8.

DIE FATALE INCENDIuM PRAECEDENTE SuGGESTu ExPLICATuS.

Mellanklockan gjöts ursprungligen av Johannes Daglieb år 1747. År 1882 omgjöts den sedan av Göte-
borgs mekaniska verkstad. Klockan är 157 cm hög, har en diameter om uppgår till 154 cm och väger 
2.009 kg. På Mellanklockan står det:

GEGOSSEN IN GOTHENBuRG VON IOHAN DAGLIEB A:O 1747,
ÅR 1882 OMGJöTS DENNA KLOCKA VID GöTEBORGS MEK. VERKSTAD.
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ME QuI
AuDIS, AuDITOR, AuDI,
uT,
AuDIAS
ET
AuDIARIA
AB
AuDIENTE, AuDIENTES, AuDIENTIS
AuTORE AuDITuS.
PROV. 20. V. 12.

ICH BIN BuRCH BRuNST uND KuNST EIN TODT, DOCH THöNEND ERTZ,
ACH SCHALLTE DOCH, WENN ICH DER KIRCHEN ZEIT ANDEuTE,
DES WORTES KLOCKENKLANG EuCH SO DRuCHS OHR INS HETTZ.
DASS GOTT NICHT NOCH EIN MAHL MIT FEuERSKLOCKEN LäuTE.
C. SuHR.

WAS LEBT, RuFF ICH ZuR KIRCH,
WAS TODT IST, Zu DER GRuFFT.
WER HAT DIE KLOCK, DIE DICH VOM TOD
ZuM LEBEN RuFFT, ERST HIER,

SO DORT, HöR DOCH DAS WORT.

Den minsta kyrkklockan är gjuten år 1747 av Johannes Daglieb. Den vägen 1.478 kg och är 142 cm 
hög samt har en diameter av 139 cm. På klockan finns inskriptionen:

GEGOSSEN IN GOTHENBuRG VON JOHAN DAGLIEB A:O 1747.

AuF, KINDER DER CHRISTINEN!
AuF, RuFFT MEIN NEuER TOHN,
KOMT, LERNET GOTT SO DIENEN,
DAS DORT DES MENSCHEN SOHN
MIT SCHALLE VON EuCH ZEuGET:
GESEGNET HEISSEN SIE!
DAS SIND DIE CHRISTEN, DIE
CHRISTINA MIT GESäuGET!

DIE KLEINSTE VON DREIJEN
WÜNSCHT KINGENDE ZWEIJEN,
VON NEuEN
DEM TREuEN
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Storklockan, foto Ingvar Rohr.
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DIE BRäuTE Zu FREIJEN,
EIN NEuES GEDEIHEN.

POST SEPTINGENTOS QVAE BID VICESIMVS ANNVS DISSIPAT, SExTVS CONGREGAT ISTA

SEQVENS.

I kyrkan finns det sedan år 1961 ett klockspel som består av 42 klockor som omspänner tonerna C2-
F5. Klockorna har en sammanlagd vikt på 2.417 kg – den största klockan väger 294 kg och den minsta 
klockan väger 9 kg. På den största klockspels klockan står det följande:

NäR VINTERN STÅR KRING STADENS HuS,
NäR VÅREN BRäCKER KLAR OCH LJuS,
LÅT DINA TONER FLöDA.
I SOLVARM SOMMAR, DISIG HöST
DäR öVER STADEN PSALMENS RöST,
BJuD STILLNA JäKT OCH MöDA.
I HELGENS STuND, I VARDAGS ID
BäR BuD TILL OSS OM HERRENS FRID.

I HERRENS ÅR 1961,
DÅ HERMANN KIESOW VAR KyRKOHERDE
I CHRISTINAE TySKA FöRSAMLING
OCH GuNNAR LEVÉN KyRKOHERDE
I CHRISTINAE TERITORIELLA FöRSAMLING
uPPSATTES DETTA KLOCKSPEL.

MEDLEN SKäNKTES AV STADEN, FöRETAG OCH ENSKILDA.

På den näst största klockan finns det också en inskription:

HöR KLANGEN AV KLOCKORS VIGDA MALM
I STADENS LARM OCH BRuS,
VAR STILLA OCH LySSNA TILL FäDERNAS PSALM
MED BuDSKAP OM FRID OCH LJuS,
FöRGäT DIN ORO I VARDAGENS KVALM
VID TONER FRÅN HERRENS HuS.

SJuNGEN TILL HERRENS äRA,
LOVEN HANS NAMN.
BÅDEN GLäDJE VAR DAG.
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FöRKuNNEN HANS FRäLSNING.
PSALT 96:2

AKTIEBOLAG WESTERSTRAND & SöNER, TöREBODA, LEVERERADE OCH uPPSATTE KLOCKSPELET,
KLOCKORNA GJuTNA OCH STäMDA AV BERGHOLTZ KLOCKGJuTERI I SIGTuNA.

Tak och takavvattning
Långhus- och kortaket består av ett säteritak som enbart är valmat åt öster, vilket innebär att taket 
har två takfall som är åtskilda av ett lodrätt parti – en så kallad italian. I det här fallet är italianen 
försedd med ventilationsöppningar. Taket på det oktagonla gravkoret är uppdelat i två takfall som 
kröns av en lanternin med ett urna och ett kors. Den kopparklädda tornhuven är försedd med en 
lanternin med spira och vindflöjel.

Samtliga tak och takdelar är täckta med kopparplåt. Plåten har bytts ut och kompletterats i omgångar. 
under 1900-talet lades koppartaket om på långskeppets och tornets norra sida åren 1918-1923, år 
1939 byttes takplåten ut på långhusets södra sida, år 1969 lades ny kopparplåt på det Aschebergska 
gravkoret, år 1985 lades ny kopparplåt på långhusets södra sida och år 1998 byttes takplåten på det 
övre takfallet, under åren 2000-2001 byttes takplåten på tornhuven och den östra delen av det nedre 
takfallet mot söder samt hela det nedre takfallet mot norr.

Takavvattningen utgörs av häng- respektive stuprännor med i huvudsak vinklade hörn av kopparplåt. 
Tornöverdelen saknar däremot avvattningssystem.
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Kyrkoplan
Salubodar
Vid kyrkomuren på den södra sidan av Christinæ kyrka har det funnits salubodar mellan år 1785 och 
1852. Bodarna var uppförda av trä och ritades av Carl Wilhelm Carlberg.

Smidesstaket
På den norra sidan av kyrkan finns ett smidesstaket som skiljer kyrkoplanen från Köpmansgatan. 
Staketet är ritat av Carl Adam von Blessingh (1710-1763) och var ursprungligen placerat på kyrkomu-
ren mot Norra Hamngatan där det sattes upp år 1732. Staketet är utformat i senbarockstil med ett 
bladverksmönster i Berain-stil. Det är uppenbart att Blessingh påverkades av den franske arkitekten 
Daniel Marot (ca 1663-1752), eftersom smidesstaketet vid Christinæ kyrka har många gemensamma 
detaljer och stildrag med de staket och grindar som finns illustrerade i Marots arkitekturböcker.1

Smidesstaketet kom till genom att Volrath Tham och Eric Nissen, som båda var ledamöter i kam-
markollegium, skänkte 30 skålpund järn till staketets fullbodan. Smidesarbetet utfördes av mäster-
smeden Lars Carlberg.2

År 1855 monterades järnstaketet vid Norra Hamngatan ned och istället byggdes en ny mur av släthuggen 
granit på vilken det placerades ett nytt smidesstaket i gotisk stil. Det gamla smidesstaketet uppfördes 
istället på sin nuvarande plats vid Köpmansgatan och i samband med återuppförandet förenklades 
järnstaketet genom att en del ornament och detaljer togs bort. Bland annat avlägsnades den förgyllda 
krona som tidigare krönt portalens överstycke. Kronan återbördades till sin plats år 1921 då grinden 
restaurerades av byggmästare Charles Olsson. under 1900-talet har smidesstaketet restaurerats år 
1937, år 1948 samt år 1979.3 under år 2001 genomfördes en upprustning av kyrkoplanen.

1 GKF, Fastighetsenheten: Christinae kyrkas smidesstaket mot Köpmansgatan – Beskrivning av reparations- och   
 målningsarbeten 1979, DEFyRA Byggnadsvårdskonsult 1979.
2 GKF, Fastighetsenheten: Christinae kyrkas smidesstaket mot Köpmansgatan – Beskrivning av reparations- och   
 målningsarbeten 1979, DEFyRA Byggnadsvårdskonsult 1979.
3 GKF, Fastighetsenheten: Christinae kyrkas smidesstaket mot Köpmansgatan – Beskrivning av reparations- och   
 målningsarbeten 1979, DEFyRA Byggnadsvårdskonsult 1979.
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Detalj av Carl Wilhelm Carlbergs ritning till salubodar vid kyrkan från år 1784. GSM.
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Interiör bygg nads beskrivning

Golv
Gångytorna i långhuset och koret är belagda med gråbruna kalkstensplattor, medan golvet under 
bänkkvarteren består av ett brädgolv som är målat med linoljefärg. Området innanför altarringen 
utgörs av ekparkett. I sakristian, vapenhuset och pentryt består golvbeläggningen av kalkstenspattor 
och på läktarplan finns ett trägolv.

Väggar
I kyrkorummet och de flesta av kyrkans övriga utrymmen är väggarna putsade med ett hydrauliskt 
kalkbruk. ursprungligen var de kalkavfärgade, men de senaste fyra gångerna har väggarna målats 
om med oljefärg. Efter renoveringen år 2000-2001 är väggarna målade med linoljefärg i en ljust 
gulvit nyans.

Innertak
Innertaket i kyrkan är tvådelat, bestående av en högre mittsektion och lägre sidopartier. Förmodligen 
utgjordes det ursprungliga taket av ett målat brädtak. År 1884 belades taket med slät träpanel som 
förseddes med kasettlister och bemålade banddekorationer för att skapa en mönsterverkan i taket. 
Målningarna var förhållandevis enkla som löpte upp mot takets mittsektion. Paneltaket fanns kvar 
fram till år1923 då kyrkan genomgick en invändig renovering. Bandmåleriet avlägsnades för det var 
tänkt att taket skulle dekoreras med en stor takmålning föreställande skapelsedagarna, syndafallet 
och återlösningen enligt ett förslag av konstnären Albert Eldh. De ekonomiska förutsättningarna var 
dock inte de bästa och taket putsades och målades vitt. Under den nuvarande putsen återfinns en 
figurativ målning, men det är oklart till vilken tidpunkt som denna målning skall dateras.

Kyrkbänkar
I kyrkoarkivet finns det mycket lite infomation om bänkarna i Christinæ kyrka. Det är klarlagt att 
”kyrkstolarna” såldes efter branden år 1669, vilket sannolikt betyder att det tillverkades nya bänkar 
vid samma tillfälle. År 1699 renoverades och målades alla kyrkstolarna av mäster J. M. Zimmerman. 
Nio år senare såldes de gamla ”Frauenstüle”, det vill säga bänkarna på den norra långhussidan, och 
istället tillverkades nya kyrkbänkar.

Därefter finns det inga uppgifter om bänkarna i Christinæ kyrka förrän år 1862, då det upprättades 
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Kyrkorummet i Christinæ kyrka år 1917. ATA.

en förslagsritning till nya kyrkbänkar.  Dessa bänkar var försedda med dörrar och hade höga gavlar 
i nygotisk stil. Det är sannolikt att förslaget verkligen kom till utförande, för vid en besiktning av 
Christinæ kyrka år 1917 dateras kyrkbänkarna till tiden kring 1800-talets mitt.

I samband med den omfattande restaureringen av Christinæ kyrka på 1920-talet moderniserades bän-
karna - sittvinkeln ändrades och bänkgavlarna byttes ut. År 2000-2001 togs en bänkrad bort framme 
vid koret och två bänkrader i den bakre delen av kyrkan.
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Orgeln och kyrkorummet från öster, 2001.
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Läktare
Det är oklart när det första läktaren tillkom. Sannolikt fanns det någon form av läktare redan i den 
första stenkyrkan från år 1633, men på grund av de två stadsbränderna har läktaren byggts om, eller 
till och med helt ersatts, både i slutet av 1600-talet och under andra hälften av 1700-talet. Det är 
emellertid klarlagt att läktaren fick sitt nuvarande utseende åren 1787-1788.

Orgel
Den äldsta kända orgeln i kyrkan tillverkades av mäster Hans Horn år 1668, men orgeln förstördes 
emellertid i samband med stadsbranden året därpå. Därefter skulle det dröja ändå fram till år 1674 
innan kyrkan fick en ny orgel. Den nya orgeln reparerades år 1684 av Herr Amija, år 1696 av Joh. 
Georg Amthor samt år 1710. Dessvärre eldhärjades även den nya orgeln vid den stora stadsbranden 
år 1746 och efter branden kunde orgeln endast nödtorftigt sättas i stånd.1 Den brandskadade 1600-
tals orgeln användes fram till år 1788 då en helt ny orgel invigdes.2 Orgelverket hade 33 stämmor, två 
klaviaturer och en pedal3 samt tillverkades av orgelbyggaren J. Eberhardt från Skara. Orgelfasaden 
utarbetades av bildhuggaren Peter Sacco under övrinseende av stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg 
och målades vit med detaljer i matt och polerat bladguld. I samband med orgelbytet byggdes även 
orgelläktaren om och bland annat tillverkades åtta kolonner under läktaren samt två nummertavlor.4 
1700-talsorgeln renoverades år 18275 samt år 1862, innan den såldes för 5.000 Rdl till Stafsinge kyrka 
i Halland år 1863.6

År 1864 invigdes en helt ny orgel som var tillverkad av den danska firman Marcussen & Søn.7 Den nya 
orgeln var mekanisk och hade 41 stämmor som var fördelade på tre maualer och en pedal. År 1923 
genomgick orgelverket en genomgripande ombyggnad som utfördes av A. Magnussons Orgelfabrik i 
Göteborg.8 Samma firma byggde återigen om orgeln år 1970 varvid bland annat fasadpiporna åter-
ställdes till sitt ursprunliga skick, vilket gjorde att orgeln fick ett trettiotal nya stämmor.9

1 Bæckström, Arvid [1917]: s. 198-200.
2 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: P:4.
3 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: OI:2.
4 Bæckström, Arvid [1917]: s. 198-200.
5 ATA, vit mapp: Byggnadsbeskrivning av Christinæ kyrka, 1830-06-29.
6 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: OI:2.
7 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: LI:66.
8 GKF, Fia:2; Kostnadsförslag för om- och tillbyggnad av orgeln i Kristine kyrka, januari år 1923.
9 GKF, FIxV 10: Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Christinæ kyrka.
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1 Bæckström, Arvid [1917]: s. 201-204.
2 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: OI:2.
3 Bæckström, Arvid [1917]: s. 201-204.
4 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: OI:2..
5 Bæckström, Arvid [1917]: s. 201-204.
6 Bæckström, Arvid [1917]: s. 200f.
7 GLA, Christinæ kyrkoarkiv: OI:2.
8 Bæckström, Arvid [1917]: s. 201-204.
9 GKF, FxIV 10: Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i  Christinæ kyrka.
10 ATA, vit mapp: Byggnadsbeskrivning av Christinæ kyrka, 1830-06-29. Roni Wallin.

Predikstol
Den äldsta kända predikstolen färdigställdes av snickarmästarna Schwandt, Henneberg och Brandt år 
1654. Predikstolen förstördes dock i den stora stadsbranden år 1669.1 Istället skänkte borgmästaren 
Heinrich Braunjohan en ny predikstol till kyrkan år 1672, som var tillverkad av snickarmästaren Marcus 
Jæger från Stralsund.2 Den nya predikstolen skadades emellertid svårt i samband med stadsbranden år 
1746, men kunder återställas av mäster J. M. Zimmerman.3 I augusti år 1797 såldes 1600-talspredikstol 
till Lysekils kyrka i Bohuslän för 50 Rdl.4 Den nuvarande predikstolen och prästestolen tillverkades av 
Mattias Wingmarck och kunde invigas den 2 december år 1798.5 Predikstolen är väggfast och utförd 
i snidat trä. Den gråmålade korgen är tvåsidig med raka sidor som är försedda med förgylld dekor. 
Ovanför korgen finns ett spetsbågigt väggparti i snidat trä som inramas av två kannelerade pilastrar 
med joniska kapitäl. Pilastrarna bär en fyrsidig baldakin som kröns av en rikt snidad och förgylld 
triangel samt två puttis. Predikstolen är sammanbyggd med en så kallad prästestol – en äldre form 
av sakristia som förr var vanlig i de västra delarna av Sverige.

Altare
Det finns inga uppgifter om hur den äldsta stenkyrkan från år 1633 var inredd. Däremot är det klarlagt 
att Tyska kyrkan i Stockholm överlämnade ett altare till sin vänförsamling i Göteborg i samband med 
uppförandet av Christinæ kyrka år 1647. Detta första altare förstördes troligen i stadsbranden år 1669 
eftersom det redan år 16736 ersattes med ett nytt altare som skänktes till kyrkan av Magnus Gabriel 
de la Gardie.7 Sannolikt skadades detta andra altare i branden år 1746, för i oktorber år 1747 åtog 
sig bildhuggare J. J. Beckman att förfärdiga altartavlan och kläda in altarbordet. Altartavlan blev 
emellertid aldrig färdig och år 1798 tillverkades istället dagens altarbord och en altaruppsats.8

Den spetsbågiga altaruppsatsen är utförd i snidat trä och gråmålad med förgyllda detaljer. I mit-
ten återfinns ett krucifix med en lidande Kristusfigur omgiven av ett stads- och klipplandskap. På 
vardera sidan om altarmotivet reser sig en kannelerad pilaster med joniska kapitäl och nedanför 
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krucifixet står det ”DET ÄR FULLKOMNADT”. Altaruppsatsen i  är tillverkad av Mattias Wingmarck år 
1798 efter en akvarell av konstnären Jean Louis Desprez.9 Altarbordet är försett med spegeldekorer i 
form av och förgyllda lister. På framsidan återfinns fyra rikt snidade och förgyllda änglaansikten som 
sammanbinds av vinrankor samt flankeras av horisontella sädesaxknippen. Sidospeglarna är prydda 
med förgyllda kransar av vindruvsrankor och sädesax. Den tresidiga altarringen är 0,9 m hög och är 
utförd i snidat trä i from av balusterdockor och spegelpartier med förgylld utsmyckning. Sannolikt 
är den tillverkad år 1817.10

Den vackra barockpredikstolen från år 1672 är tillverkad av snickarmästaren Marcus Jæger och finns sedan slutet av 1700-talet i 
Lysekils kyrka. GSM.
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Kronologisk sammanfattning

1623 Tyska församlingen bildas.

1624 Tyska församlingens firar gudstjänst i ett träkapell ”wid stora Hamnen i Norr”.

1633 Christinæ kyrka börjar att uppföras.

1648 Christinæ kyrka invigs.

1669 Kyrkan förstörs i en brand.

1672 Församlingens tredje kyrkobyggad invigs.

1682-1683 Det Aschebergska gravkoret uppförs.

1699 Tornet, efter ritningar av Paul Ludwig Leyonsparre, står färdigt.

1746 Kyrkan eldhärjades.

1748 Kyrkan kunde invigas efter återuppbyggnaden.

1779-1783 Tornet uppförs efter ritningar av Carl Fredric Adelcrantz.

1780 En ny och högre läktare färdigställs.

1884 Innertaket förses med träpanel och kasettlister.

1879-1901 De målade fönster tillkom.

1899 Aschebergska gravkoret renoveras.

1892 Nytt tornur.



1896 Elektriskt ljus installeras i Christinæ kyrka.

1903 Brandmurar byggs på vinden och öppningen mellan bälgrummet och orgelläktaren   
 muras igen.

1905 En terass- och trappanläggning utförs enligt förslag av yngve Rasmussen.

1912 Centralvärme installeras i kyrkan.

1918-1923 Kyrkan renoveras. Det läggs nytt koppartak på tornet och långskeppets norra sida,  
  gravkoren under Christinæ kyrka täcks med ett cementgolv, ett nytt golv 
av    kalksten och hyvlade bräder läggs in i kyrkorummet och i 
koret läggs ett marmorgolv   samt ekparkett, kyrkan målas om invändigt, 
bänkarna moderniseras, sakristian    uppförs och klockringningen 
elektrifieras. 

1927 Orgelläktarbarriären höjs.

1935 En toalett installeras i kyrkans källare vid vapenhuset.

1938 Kyrkan målas om invändigt.

1939 Ny kopparplåt på långhusets södra sida.

1947 Altaret, draperimålningarna bakom predikstolen och nummertalvorna renoveras.
 
1951 Aschebergska gravkoret renoveras.

1955 Inre ommålning.

1961 Klockspel.

1962 Fönstren restaureras. Nya dörrar av ek tillverkas till kyrkan.



1967 Kyrkan ansluts till fjärrvärmenätet och får en ny skorsten.

1969 utvändig renovering av det Aschebergska gravkoret.

1972 Sakristian renoveras.

1978 Fönstermålningarna förstörs i samband med ett bombattentat mot rådhuset. De   
 restaureras av N. P. Ringströms AB i Stockholm.

1985 Takplåten på det övre södra takfallet omtäcks.

1992 Tornfasaderna renoveras.

1997 utvändig renovering av det Aschebergska gravkoret.

1998 Kopparplåten på det övre takfallet bytts ut.

2000-2001 Kyrkans fasader renoveras och takplåten ses över, dörrar och fönster   
renoveras,
 kyrkorummet och fast inredning målas om, predikstol och altare konserveras.
 Kyrkoplan nyordnas.






