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Förord
Göteborgs kyrkoförvaltning inventerar ett urval av Svenska kyrkan i Göteborgs kyrkobyggnader. Doku-
mentationen har initierats av samfällighetens fastighetsnämnd. Projektledare är kyrkoförvaltningens 
fastighetschef Harald Pleijel. Texterna har utarbetats i samråd med förste antikvarie Tomas M Larsson 
och antikvarie Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt kyrkoantikvarie Mona Lorentzon 
vid Göteborgs Stadsmuseum. För denna rapport svarar bebyggelseantikvarie Matilda Dahlquist.

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 (GKF, FxIV:12). 

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.
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Inledning
Hagakyrkan uppfördes åren 1856-
59 efter ritningar av arkitekten 
Adolf Wilhelm Edelsvärd, till stor 
del finansierad av privata donatio-
ner. Hagakyrkan ligger invid Nya Al-
lén i anslutning till stadsdelen med 
samma namn. Hagakyrkan blev 
den engelskinspirerade nygotiska 
kyrkoarkitekturens genombrott i 
Sverige, och rönte på sin tid stor 
uppmärksamhet. 

Första tiden kallades Hagakyrkan 
också Nya Kyrkan. Till en början 
var den annexkyrka till domkyrkan, 
men vid territorialindelningen som 
genomfördes 1883 blev Hagakyr-
kan församlingskyrka med en egen 
kyrkoherde.

Exteriören som helhet präglas av 
nygotikens spetsiga former. Bygg-
nadskroppen är utformad som en 
treskeppig basilika med västtorn, 
tvärskepp med utbyggda vapen-
hus och smalare tresidigt kor i 
öster (ursprungligen avdelat som 
sakristia). En sakristia uppfördes 
1956-57 på kyrkans norra sida. 
Fasaderna är klädda med gult tegel 
på en sockel av huggen granit. Mu-
rarna genombryts av spetsbågiga 

Hagakyrkan från sydväst.
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portal- och fönsteromfattningar i sandsten och livas med strävpelare och bågfriser. Det smala väst-
tornet kröns av en smäcker hög spira flankerad av fialer. Kyrkans tak täcks med kopparplåt. 

Interiören är i huvudsak bevarad i ursprunglig form. Den öppna takstolen och snickerierna bidrar till 
den nygotiska karaktären. Mitt- och sidoskeppen avdelas med knippepelare i järn. Inredningen har en 
sammanhållen färgsättning i brunt. Kyrkorummets färg- och formrikedom är koncentrerad till koret, 
som kontrasterar mot långhusets vita murar. I koret märks Albert Eldhs glasmålningar som tillkom 
1924-35 och valvmålningen från 1914 av samma konstnär.

Kyrkorummet har i hög grad bibehållit sitt ursprungliga utseende.
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Edelsvärds ritning från 1852 
till kyrka i Haga. Fastställd av 
överintendentsämbetet 1856 
(ATA, originalet i Riksarkivet).
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Byggnadshistorik

Hagakyrkans tillkomst
ända fram till Hagakyrkans tillkomst fanns endast två kyrkobyggnader i Göteborg; Gustavi domkyrka 
och Christinæ kyrka. utöver dessa var den lilla Garnisonskyrkan inrymd i Kronhuset. Behovet av 
ytterligare en kyrka i staden blev med tiden allt större, inte minst i de hastigt växande bostadsom-
rådena utanför Vallgraven. 

På 1840-talet konstaterade man att det behövdes ytterligare kyrkolokaler i Göteborg, och en insamling 
påbörjades. Först gällde frågan en ny garnisonskyrka1 , men pga brist på medel avstannade projektet. 
Insamlingen fick ny kraft i slutet av 1852 då stadens ledande män presenterade ett nytt förslag på en 
kyrkobyggnad. Det avsåg nu istället en kyrka för alla de som bodde i ”Hagorna och Masthugget”. Man 
var från början på det klara med att kyrkan skulle vara i nygotisk stil eller i ”den nya stilen”, som 
man kallade den.2  Bakom förslaget stod den unge arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919) 3 , 
som nyligen hade flyttat till Göteborg. Insamlingslistor skickades ut till invånarna i staden, och snart 
började pengarna strömma till.4 

Som plats för den blivande kyrkan hade man tänkt sig Sprängkullen i Haga, som besiktigats av Edels-
värd i februari 1852. Men Göteborgs stad anvisade en annan plats nedanför höjden. Slutligen enades 
man om en tomt invid Sprängkullen:5  

Detta val betingades … af platsens egen beskaffenhet, skönt belägen såsom den är i omgifningen 
af Nya allén å ena sidan, af fruktbara fält å den andra, och med en bakgrund af Annebergs till en del 
trädbeklädda höjder. Dertill kom en ytterligare anledning uti den fasta berggrund, som här erbjöd 
sig, och som med något sprängningsarbete lämpade sig förträffligt för det afsedda ändamålet.6 

Hagakyrkan bekostades huvudsakligen genom frivilliga gåvor. En av de frikostigaste bidragsgivarna var 
grosshandlaren David Carnegie d y (1813-1890), som vid denna tid mestadels vistades i Skottland.7  
Förutom pengar skänkte han också ritningar, vilka införskaffats från ”Society for Promoting the En-
largement, Building and Repairing of Churches and Chapels in England and Wales”.8  Typritningarna 
bearbetades sedan av Edelsvärd. Huvuddragen förblev dock desamma.9  ”Naturligtvis hade jag stor 
nytta av engelska ritningen, men den gällde en liten, enskeppig kyrka för 6 á 700 personer, och här 
en större treskeppig för 1400 á 1500 personer, och då måste ju ett helt annat mycket större och 
annorlunda tempel konstrueras” menade Edelsvärd.10  



14

Fullständiga ritningar till den nya kyrkan var färdiga i juli 1852. Beräknad kostnad för kyrkobyggna-
den var 91 500 Riksdaler. Efter fyra års livliga diskussioner om kyrkans utformning enades man till 
sist om att de ritningar som Adolf Edelsvärd hade utarbetat sommaren 1852 skulle följas. 11  I februari 
1856 hade kyrkobyggnadsfrågan kommit så långt att en byggnadskommitté tillsattes. I denna ingick 
bl. a arkitekten Edelsvärd. Han ansvarade in i minsta detalj för Hagakyrkans projektering och även 
dess byggande.12  En drivande kraft vid kyrkbygget var också domprosten Johan Henrik Thomander, 
sedermera biskop i Lund.13 

Ritningarna fastställdes av över-
intendentsämbetet den 13 juni 
1856. Kyrkobyggnadsarbetet hade 
då redan satt igång. I mars 1856 
påbörjades förberedande spräng-
ningsarbeten. Grund-läggningen 
blev ganska kostsam pga den gro-
piga och sluttande terrängen.14  
Året därpå gick byggnadsarbetet 
ut på anbud. uppdraget gick till 
den tyske byggmästaren Joachim 
Dähn (1824-1894), som lagt det 
lägsta budet på 86 000 Riksda-
ler.15  

Hagakyrkan uppfördes i material 
som vid denna tid var ovanliga 
för kyrkobyggnader i Sverige. Ko-
lonner tillverkades av tackjärn, 
tak lades av engelsk skiffer och 
till fasaderna importerades gult 
hårdbränt Flensburgstegel.16  Från 
Skottland hämtades färdighuggen 
sandsten, till reducerad tullav-
gift, som kom till användning i 
portal- och fönsteromfattningar. 
Edelsvärd utformade varje inred-

En av de engelska förslagsritningarna som låg till grund för Hagakyrkans utformning 
(Haga församlings kyrkoarkiv, avfotograferad i GSM).
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ningsdetalj i kyrkorummet i ny-
gotisk stil. Till sin hjälp hade han 
den nyblivne arkitekten Adrian 
Crispin Peterson (1835-1912).17  
Kyrkans inredning tillverkades 
av snickaremästare August Bark 
(1818-1879). Måleriarbetena ut-
fördes av målarmästarna Ahlin och 
Strandman och för träskulpturar-
beten svarade bildhuggaren Carl 
Ahlborn (1819-1896).18  

Men efterhand började kostnads-
beräkningarna för kyrkbygget 
svikta. 1858 blev byggnadskom-
mittén tvungen att ansöka om 
ytterligare medel för att kunna 
fullborda kyrkobyggnaden. Göte-
borgs stad beviljade ett lån för att 
få kyrkan färdig, som kort därefter 
övertogs av David Carnegie. Sedan 
ytterligare gåvor influtit kunde 
byggnadsarbetet slutföras.19  

Vid invigningen saknade Haga-
kyrkan dock fortfarande bl. a 
uppvärmning och belysning, orgel 
och kyrkklockor. Efterhand kom-
pletterades kyrkans inredning. 
Totalkostnaden för hela kyrkan 
och dess inventarier slutade på 
170 000 Riksdaler.20 

Hagakyrkans interiör vid tiden för invigningen 1859. Litografi Petersens (GSM).
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Göteborgs vackraste kyrka?
Efter tre års byggnadsarbete stod kyrkobyggnaden färdig att tas i bruk. Invigningen skedde den 27 
november 1859 av domprosten Peter Wieselgren.21  Det var den första söndagen i advent och dagen 
därpå skrev man i Handelstidningen: 

Det lider intet tvifvel att ju denna kyrka /…/ utgör ett af de vackraste arkitektoniska verk, 
som blifvit på sednare tider i vårt land utförda. Der ligga behag och harmoni i det hela, och sär-
skildt erbjuder kyrkans inre, med dess mera begränsade rymder, något fridfullt och manande till 
en stilla andakt. Äfven i akustiskt afseende tycktes kyrkan fullt tillfredsställa de fordringar, som 
äro väsendtliga för den protestantiska kyrkan, men som icke alltid uppfyllas, att låta predikan-
tens ord höras väl å alla punkter af kyrkan.

Samhället har sålunda all anledning att fröjda sig åt det nya templet och bör ej glömma sin 
tacksamhetsskuld såväl till de gifvare, hvilka grundlagt detsamma, som ock till den byggnadskom-
mitté, hvilken ombesörjt och öfvervakat företaget.22 

Den nya kyrkobyggnaden i Göteborgs första utpräglade arbetarstadsdel fick stor uppmärksamhet. 
Författaren Viktor Rydberg menade att Hagakyrkan var betydligt vackrare än Domkyrkan: 

Nu ändtligen reser sig öfver husmassorna ännu ett torn, väl icke så högt som tyska kyrkans och 
domkyrkans, men kraftigare, bestämdare, andäktigare än de. /…/ Omständigheterna nödgade väl 
att uppföra henne i ”billig götisk” stil, att gifva henne ett inskränkt omfång /…/ men icke förthy är 
detta enkla lilla tempel det enda vi ega, som i arkitektoniskt hänseende förtjenar detta namn.23 

även i den danska pressen omnämndes Hagakyrkan. Illustreret Tidene informerade 1860 sina läsare 
om att den tillhörde tidens främsta moderna arkitektur, och Skandinaviens första kyrkobyggnad som 
byggdes i nygotik.

 Blandt de mange og store Foretagender der i det sidste Decennium ere blevne udfØrte i Göte-
borg, indtager Hagakirken en meget viktig Plads, ikke for sin StØrrelses Skyld, med ved sin skjØnne 
og smagfulde UdfØrelse, hvorved den paa en værdig Maade repræesenterer Nutidens bedre Smag24 

Haga församling bildas
Från början var Hagakyrkan en annexkyrka till domkyrkan. Haga församling bildades först vid ter-
ritorialindelningen den 1 maj 1883 och omfattade då större delen av Haga och Annedal. 25 
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Haga församling växte snabbt. Kring se-
kelskiftet började kyrkan bli alltför liten 
i förhållande till församlingens storlek 
och man diskuterade att bygga ytterligare 
en kyrka i församlingen. Läget var akut 
menade vissa i fullmäktige: 

Mångårig erfarenhet gifver vid 
handen, att stora, djupt ingripande 
olägenheter förorsakats af detta allt för 
knappa utrymme. Många församlings-
medlemmar, som bevista gudstjänsterna, 
störas och oroas nödvändigt därvid genom 
obehaget att stå packade i trängsel under 
inandning af mer eller mindre förskämd 
luft.26  

Frågan om en ny större kyrkobyggnad fick 
dock vänta.27  När Annedals församling 
bildades den 1 januari 1908 avskildes från 
Haga ett större område dit, dels ett min-
dre till domkyrkoförsamlingen. Samtidigt 
tillkom enmindre del som tidigare hört 
till Oscar Fredriks kyrka. 28  Byggandet av 
Annedalskyrkan löste trängselproblemet, 
och under följande år minskade snarare 
besöksfrekvensen. 

Förändringar på 1800-talet
Gåvor till kyrkan
Korfönstren var från början avsedda att prydas med glasmålningar. Till kyrkans 25-årsjubileum år 
1884 insattes i det mittersta korfönstret en glasmålning föreställande Kristi uppståndelse. Det ut-
fördes efter ritningar av kyrkokonstnären Reinhold Callmander (1840-1922)29  hos P G Heinesdorffs 
konstfabrik i Berlin. Vid samma tillfälle skänktes en ljuskrona i mässing, som fick sin plats i koret.30  
även dopfunten och altarets träkrucifux anskaffades detta år.31 

Litografi efter teckning av O A Mankell före 1887 (ATA).
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Ytterligare entréer m m 

1884 upptogs två mindre dörröppningar på ömse sidor om huvudentrén av brandskyddsskäl för att 
kyrkan lättare skulle kunna utrymmas. Dessutom gjordes de tidigare dörrarna utåtgående. För 
ritningarna svarade Adrian C Peterson. 32  Några år senare försågs tvärskeppen med ytterligare ut-
gångar, främst avsedda för sidoläktarna. Vapenhusen breddades och kom att sträcka sig utmed hela 
tvärskeppsgavlarna i enlighet med arkitekt Carl Fahlströms förslag.33  under 1880-talet försågs också 
kyrkan med innanfönster. Vidare förbättrades kyrkans ventilation. Ovan koret placerades en takryt-
tare ”för utsläppning av den skämda luften”.34 

Hagakyrkan från söder med ombyggt vapenhus vid tvärskeppet. Foto omkring sekelskiftet (ATA).
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Ommålning av kyrkorummet
Kyrkan ommålades invändigt år 1894 efter förslag av Adrian C Peterson. 20 år hade då passerat sedan 
förra ommålningen. En upprustning var högst angelägen ansågs det i församlingen:

Bänkarna äro delvis barslitna, väggarna äro slätfärgade, hvitmenade och ingalunda fläckfria, och 
taket har väl aldrig varit annat, än hvad man kallar grundmåladt; ty ingalunda torde meningen från 
början hafva varit den, att takmålningen skulle anses fullbordad med denna tjärliknande fernissning, 
hvilken mera påminner om taket utseende i det inre av en banhall än om ett kyrktak.35 

Arkitekten och församlingen hade tänkt sig att hela kyrkorummet skulle dekoreras, men förslaget 
avslogs i kyrkofullmäktige. I stället fick man nöja sig med en ommålning i samma färgsättning som 
tidigare,36  dvs vita murar och pelare och snickerier i ”tonfärger” – grått, gult och brunt.37  Samma år 
införskaffades ett nytt altarbord istället för ”det gamla utfört af simpla bräder utan ringaste form-
behandling af mycket primitiv beskaffenhet”. Altaret ritades av Carl Fahlström.38 

Hagakyrkan under 1900-talet
Elektrisk belysning 
Redan 1901 installerades elektrisk belysning i Hagakyrkan. Detta ansågs helt nödvändigt ”för att 
minska den abnorma uppvärmningen samt luftförskämningen” som delvis orsakades av gasförbrän-
ningen. Den befintliga gasbelysningen bibehölls dock i reserv. Nya ljuskronor uppsattes i mittskeppet 
och den tidigare armaturen byggdes om för elljus. Kyrkans arkivrum (det runda utrymmet vid korets 
södra sida) blev elcentral. Arkivet flyttades till lilla rummet vid norra sidoingången.39  

Yttertaken täcks med kopparplåt
Tornet reparerades 1903 och försågs med ny kopparplåt vid småspirorna.40  1904 ommålades samtliga 
kyrkbänkar ”i ek”.41  1908 ersattes den trasiga skifferklädseln på sidoskeppens tak med kopparplåt. 
Det framhölls att skadorna till största delen uppkommit ”därigenom att taken varit utsatta för per-
sontrafik”.42  Fyra år senare fick de övriga takytor koppartak. Ovanpå den befintliga, glesa undertaket 
lades spåntade furubräder, och mellan den nya takpanelen och yttertaket sågspånsisolering. Sannolikt 
byttes taknockens järnkam mot en ny av koppar och strävpelarna avtäcktes med kopparplåt. 43  

Orgelombyggnad
1911-12 byggdes hela orgeln om efter dåtidens moderna principer. Arbetet utfördes av orgelbyggaren 
J Magnusson i Göteborg. Den gamla mekaniken ersattes av rörpneumatik med ett fristående spelbord. 
Orgelfasaden och större delen av det gamla pipmaterialet bibehölls.44 
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Dekorering av kyrkorummet år 1914
Sommaren 1914 ommålades hela kyrkorum-
met. Arkadbågarna försågs med dekorations-
målningar efter förslag av ”artisten” Albert 
Eldh (1878-1955).45  övre delen av väggen 
bibehölls vit medan pelarna möjligen målades 
i grönaktig marmorfärg.46  Korvalvet försågs 
med en målning av Albert Eldh. Koret i övrigt 
målades i mörkare färger.47  

Kyrkklockorna
1916 installerades elektrisk klockringning. 
Strax därefter inträffade en olyckshändelse 
då storklockan föll ned från sin ställning 
mitt under en begravningsringning. Själva 
klockan klarade sig men klockstolen måste 
repareras.48 

Församlingshus på Sprängkullsgatan
Det nuvarande församlingshuset (byggt 1864) 
med pastorsexpeditionen mittemot Hagakyr-
kan i hörnet av Sprängkullsgatan och Haga 
östergata inköptes år 1918. Det kom även att 
fungera som bostad för församlingens präster 
och andra anställda.49  

Glasmålning i koret av Albert Eldh
Glasmålningen i korets mittfönster från 1884 ersattes år 1924. Kristusbilden hade med tiden blivit 
”alldeles förvanskad” med nästan helt urblekta färger. Den nya glasmålningen utfördes av Stockholms 
glasmåleri efter en skiss av Albert Eldh. Korfönstret bekostades av på frivillig väg insamlade medel 
i församlingen. 50 

Konstnären Albert Eldhs förslag till dekorering av koret daterat den 
28 augusti år 1914 (ATA).



21

Nytt uppvärmningssystem
Efter upprepade reparationer av den gamla värmeapparaten försågs Hagakyrkan 1925 med ett nytt 
uppvärmningssystem med varmvatten. I väggen under fönstren höggs nischer för radiatorer och en ny 
skorsten murades på korets takås.51  Samtidigt med värmeinstallationen lades nytt golv av ekparkett 
i kyrkans kor och brädgolv i gångarna. Golvgallren tillhörande den tidigare värmeanläggningen revs 
bort. 52  

Kyrkorummet utseende efter ommålningen 1914 (ATA, foto E Thorén).
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Utvändiga reparationer
1926 åtgärdades en betydande sättningsskada vid norra sidoingången i tvärskeppet. Delar av väg-
gen ommurades och grunden omlades. De slitna och trasiga kalkstenstrapporna vid norra och västra 
entrén ersattes av nya trappor av granit.53  En större reparation av Hagakyrkans torn utfördes 1931. 
Läckor i kopparplåten hade orsakat omfattande vittring i tornspirans murverk. Det skadade teglet 
ersattes av starkt cementbruk i håligheterna. För att få fäste för plåten kläddes tornspiran med 
bräder, tjärstrukna på undersidan, som bekläddes med takpapp. Den gamla takplåten återanvändes 
till stora delar, men med ny falsning.54 

75-årsjubileum
På ömse sidor om mittfönstret insattes 1934 till kyrkans 75-årsjubileum ytterligare två glasmålningar 
och samtidigt fick man som gåva de två återstående som kom på plats året därpå. Målningarna gjordes 
efter förslag av Albert Eldh hos Stockholms Glasmåleri, Neuman & Vogel.55  Kyrkorummet försågs också 
med ny belysningsarmatur. ”Den gamla är nämligen anskrämlig” menade arkitekten R O Swensson 
(1882-1959) som ritade de nya ljuskronorna.56  1936 ändrades bänkinredningen, hatthyllorna under 
sitsarna togs bort och nya fotbräder sattes in.57 

Förändringar under 1940-talet
I början av 1945 brandskadades rökgången till kyrkans värmeapparat. Delar av rökgången måste 
muras om och en ny skorsten uppfördes vid takfoten.58  under 1940-talet omkonstruerades orgeln för 
elektropneumatik. Den försågs med ytterliggare stämmor och ett nytt spelbord.59  1943 gavs tillstånd 
till att inreda en toalett i norra tvärskeppets vapenhus, men detta tycks aldrig ha utförts.60 

Nya kyrkfönster
I flertalet av Hagakyrkans fönster insattes 1949 antikglas i blyspröjsar enligt förslag av arkitekten 
K Nordenskjöld.61  I samma veva åtgärdades skador på fasaderna, huvudsakligen koncentrerade till 
kyrkans södra sida. Arbetet innefattade putslagningar och komplettering av skadat tegel samt föns-
terrenovering.62  

Ny sakristia
Den nuvarande sakristian byggdes 1956-57 efter ritningar av Göteborgsarkitekten Sigfrid Ericson. För 
detaljritningarna svarade Erik Holmdahl. Behovet av en större sakristia hade funnits länge. Redan 
i slutet på 1800-talet fanns planer på att bygga en koromgång vid kyrkans östra sida. På 1940-talet 
togs frågan upp på nytt och flera lösningar diskuterades.63  Slutligen kunde man enas om en placering 
i hörnet mellan långhusets norra vägg och tvärskeppets östra (f ö densamma som på den engelska 
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mönsterritningen). Fönstren i sidoskeppet igenmurades och en dörröppning togs upp mellan sakristian 
och kyrkorummet. Samtidigt installerades en toalett i norra vapenhuset. 64  

Automatisk lucköppning i tornet installerades i slutet på 1950-talet. Vid denna tid fick också kyrkan fa-
sadbelysning, ytterligare fönster försågs med antikglas och en fjärrvärmeanläggning installerades.65 

Omfattande restaurering 1970
På 1960-talet var Hagakyrkan i behov av en omfattande restaurering. underhållet hade under lång tid 
varit eftersatt. Kyrkorummet var i princip oförändrat sedan byggnadstiden, och någon målning hade 
inte skett på över 50 år. Byggnadsrådet David Dahl anlitades för att göra ett renoveringsprogram. 66  
Men vissa av de föreslagna åtgärderna stötte på motstånd. Varken församlingens önskan att flytta 
glasmålningarna i koret för att göra kyrkorummet ljusare eller att sänka predikstolen och orgelläk-
taren kunde accepteras av de 
beslutande instanserna. 67 

Det blev istället Göteborgsarki-
tekten Sven Brolid (1913-1980) 
som fick svara för Hagakyrkans 
nya utseende. Restaureringen 
påbörjades i slutet av 1969 och 
blev färdigt under våren 1971. 
Väggarna återfick sin ursprung-
liga vita färg och schablonmål-
ningarna från 1915 målades 
över.68  Korpartiet byggdes om. 
De två främsta bänkraderna 
avlägsnades liksom sittplat-
serna på ömse sidor om koret. 
Dessutom försvann bänkarna 
utmed långsidorna. Bänkinred-
ningen gjordes bekvämare och 
ommålades. Hela golvet lades 
om. Golvet i bänkkvarteren be-
lades med plastad korkparkett. 
Kyrkorummets övriga golvytor, 
undantaget koret69 , försågs med heltäckningsmattor och i vapenhuset lades ny kalksten.

I södra sidoskeppet anordnades ett dopkapell och under den norra läktaren byggdes förvaringsut-

Hagakyrkans sakristia tillbyggdes på 1950-talet.
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rymmen. Längst bak i vindfånget till den 
norra sidoportalen inreddes en toalett. 
Framför alla radiatornischer sattes gal-
ler. De färgade glaset i tvärskeppens 
gavelfönster (förmodligen de gamla kor-
fönstren) ersattes med glas likt kyrkans 
övriga fönster. Slutligen fick kyrkan nya 
armaturer, specialritade av Brolid.70 

Kyrkan åtgärdades även utvändigt. 
Klängväxterna på fasaden avlägsnas, 
och fuktskador åtgärdades. Murverksre-
parationerna blev särskilt omfattande 
på södra tornfasaden.71  Norra sidoskep-
pet behövde grundförstärkas. Plåttaket 
lades delvis om och rötskador i taksto-
larnas upplag reparerades.72  Skorstenen 
borttogs, då den inte längre behövdes 
sedan kyrkan fått fjärrvärme. Takrytta-
ren ersattes med det kors som tidigare 
suttit på kortaket. Vidare målades kyr-
kans portar och smide. Södra sidoentrén 
fick en ny granittrappa istället för den 
söndervittrade trappan av kalksten. Kyr-
kan försågs också med handikappramper. 
Korets mittfönster och fönsterbågarna på 
tornets södra fasad byttes mot nya, och 
tornluckorna kläddes med kopparplåt.73  
Det färgade glaset i kyrkfönstrens inner-
bågar byttes mot klarglas.74  Entreprenör 
för Hagakyrkans restaurering var Axel 
Engströms Byggnadsfirma i Göteborg. 
Som underentreprenör för målningarbe-
ten anlitades Ivar Calander AB.75  

Kyrkorummets nuvarande utseede.
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Omgjutning av lillklockan
År 1977 var man tvungen att gjuta om den spruckna lillklockan i Hagakyrkan. Skadan hade uppkom-
mit 1974 men lagningen misslyckades.76  

Förändringar och reparationer under 1980-talet.
under hösten 1984 genomfördes utvändiga renoveringsarbeten. Åtgärderna innefattade bl a reparation 
av tornfasaderna, översyn av avvattningssystemet, fönstermålning och ny fasadbelysning. 77  

utrymmet under norra läktaren inreddes 1988 enligt förslag av DeFyra Byggnadsvårdskonsult AB. Om-
byggnaden innebar att befintliga skärmväggar ersattes med nya bakom vilka en handikappanpassad 
toalett och förråd inrymdes. Befintliga toalett- och förrådsutrymmen omdisponerades.78  Samma år 
renoverades kyrkans golv. Den slitna heltäckningsmatta revs bort och parkettgolvet reparerades.79  

Ny barockorgel
Hagakyrkan försågs med ytterligare en orgel vintern 1991-92. Orgeln, som placerades på norra tvär-
skeppsläktaren, är ett verk av orgelbyggaren John Brombaugh, uSA. Den är byggd som en nordtysk 
barockorgel med förebilder från tidigt 1600-tal. Orgelns tillkomst, som var omdiskuterad, är resultatet 
av ett samarbetsprojekt med Musikhögskolan. Barockorgeln används också som utbildningsinstru-
ment. 80  Innan orgeln kom på plats förstärktes läktaren. 81  En del av de bänkar som måste avlägsnas 
tillvaratogs och magasinerades. 82 

Takomläggning och grundförstärkning
I början av 1990-talet omlades hela koppartaket på korsarmarna. även kyrkans lågdelar (sidoskepp, 
vapenhus m m) försågs med ny kopparplåt och takavvattningen renoverades. Taken var så dåliga att 
det läckte in vatten i kyrkan på dessa ställen. Arbetet utfördes av Fjellmans plåtslageri. Invändiga 
putsskador reparerades liksom skadade tegelytor.83  En grundförstärkning under norra korsarmen med 
järnpålar utfördes 1992.84  

Sandstensportalerna  konserveras
1994-95 reparerades kyrkans sandstensportaler. Tidigare saltning av ingångarna vintertid hade orsakat 
kraftiga saltsprängningsskador, men även vittring och sättningssprickor förekom. Arbetena utfördes 
av stenkonservator Julio Amorim enligt åtgärdsprogram upprättat av Restaurator AB. Konserveringen 
omfattade rengöring, konsolidering samt lagning med stenlagningsbruk.85  Tornfasaden åtgärdades 
senast 1996. Arbetet omfattade omfogning, tegelutbyte samt omförgyllning av tornuret.86 
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Orgelrestaurering
Våren 2002 påbörjades en restaurering av Haga-
kyrkans huvudorgel. Orgeln skall återställas till 
1861 års skick med ursprunglig verksuppställning 
och disposition (med tillägg av en stämma). Orgeln 
återfår också sitt mekaniska system med kägellå-
dor. Ombyggnationen kommer emellertid inte att 
synas utanpå, eftersom orgelns fasad ser likadan 
ut nu som när den byggdes. 

Redan 1997 börjande förberedelserna för en 
omfattande restaurering av Hagakyrkans orgel. 
Orgelverket, senast ombyggt 1944, var sedan 
länge uttjänt. Hösten 1998 var ett orgelprogram 
klart, upprättat av orgelkonsulten Jan H Bör-
jesson. Därefter gick ombyggnadsarbetet ut på 
anbud. Kostnaden var så stor att upphandlingen 
enligt Lagen om offentlig upphandling måste gö-
ras på Eu-marknaden.87  Som leverantör anlitades 
Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB i Knivsta. Först 
i november 2001, efter tre år, lämnades tillstånd 
efter många och långa diskussioner och därefter 
kunde ombyggnaden börja.88 

Huvudentréns västportal är särskilt utsmyckad.



27

Hagakyrkan med omnejd. Foto från 1870 (GSM).
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Exteriör byggnadsbe-
skrivning

Grundmurar och socklar
Hagakyrkan är huvudsakligen belägen 
direkt på Sprängkullens berggrund. Grå-
stenen som sprängdes bort inför grund-
läggningen användes till grundmurar för 
kyrkan. Den ojämna terrängen medförde 
att kyrkans fotmur på sina ställen blev 
relativt hög. Kyrkans grund är lagd 
med kallmur på de djupaste ställena. 
Troligtvis användes portlandcement vid 
grundläggningen.89  Sockeln är av hug-
gen granit med bakmurning av tegel. 
Graniten hämtades från Råda socken.90  
Sakristians grund är utförd av betong.91  
Grundförstärkningar har gjorts vid det 
norra tvärskeppet 1926, 1970 samt 1992, 
vid det sistnämnda tillfället genom pål-
ning (järnpålar).92 

Stomme och fasad
Kyrkans murverk är av rött tegel. Den 
kopparklädda tornspiran är också till 
största delen uppmurad av tegel.93  Mu-
rarna är utvändigt klädda med hårdbränt 
gult fasadtegel, s.k. Flensburgstegel i 
kryssförband.94  Vid de senaste murrepa-
rarationerna har danskt tegel från Fal-
kenløwe (fd Sindahls tegelbruk) använts, 
och omfogning skett med hydrauliskt 
kalkbruk.95 

Fasaderna livas med strävpelare och 

Hagakyrkan har fasader av gult Flensburgstegel.
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mönstermurad dekor i form av blinderingar samt spets-
bågs- och tandsnittsfriser. Tornets strävpelare, som är 
delade i flera avsatser, kröns av små hörntorn; fialer. 
Strävpelare hade från början avtäckningar av Kinnekul-
lekalksten96  men de flesta ovansidorna täcks numera 
av kopparplåt. En sockelgesims och en kappgesims, 
täckta med skiffer, löper runt hela kyrkan. 

Sakristians ytterväggar är murade av tegel med fasad-
tegel liknande kyrkans övriga murverk. Det handslagna 
fasadteglet från Holland levererades av AB Telko.97  

Fönster
Karakteristiskt är Hagakyrkans höga smala spetsbågiga 
s.k. lansettfönster som sammanfogats i grupper om 
två eller tre. Långhuset belyses av sex fönster mel-
lan strävpelarna och mittskeppet får sitt ljus från de 
mindre tvillingfönstren ovanför sidoskeppen. (Denna 
fönsterrad kallas klerestorium.) Tvärskeppsgavlarna 
har var sitt stort tredelat fönster. Ett likadant finns 
över huvudingången i väster. 

Fönstren, liksom tornets ljudluckor, pryds av rikt 
ornerat gotiskt masverk i form av omväxlande tre- 
och fyrpass respektive fiskblåsemönster. Fönsteromfattningarna och masverket är av ljus gulaktig 
sandsten, som importerades monteringsfärdiga från firman Thomas Bonnae i Edinburgh, Skottland.98  
Sandstensornamenten är i fogarna hopsatta med järndubbar. Fönsteromfattningen i korets mitt är 
(av oklar anledning) bemålad. De mindre fönstrens solbänkar täcks av Kinnekullekalksten.99  

Korets fem fönster är försedda med blyinfattade glasmålningar. Mittfönstret tillkom 1924, och er-
satte en tidigare glasmålning från 1884.100  Vid sidorna om detta insattes 1934 ytterligare två glas-
målningar och de två återstående kom på plats 1935. Glasmålningarna är gjorda efter kartongskisser 
av konstnären Albert Eldh hos Stockholms Glasmåleri, Neumann & Vogel.101  ytterbågarnas klarglas 
är försedda med sprängskyddsfilm (s k makrolonglas) för att undvika skador på de innanförliggande 
glasmålningarna.102 

Sandstenen till fönsteromfattningarna hämtades från 
Skottland.
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Glasmålningarna skildrar julens, påskens 
respektive pingstens motiv. 103  De är nedtill 
försedda med bibelcitat. Mittfönstret före-
ställer Kristus med segerfanan. Han avbildas 
som ”Majestas domini” inom en mandorla 
och nedanför ses kvinnorna vid graven. 
Fönstrets text lyder: JAG LEVER I SKOLEN OCH 

LEVA/JOH 14:19//MINA öGON HAVA SETT DIN FRäLSNING/

LuK 2:30. Fönstret till vänster om mittfönstret 
avbildar scener med anknytning till Jesu fö-
delse med inskriptionen: äRA VARE GuD I HöJDEN/

LuK 2:14. Fönstret längst till vänster framstäl-
ler scener ur Gamla testamentet, bl. a ses 
Lagens mottagande på Sinai. Texten lyder: 

JAG äR HERREN DIN GuD Du SKALL INGA ANDRA GuDAR 

HAVA JäMTE MIG// HELIG HELIG HELIG äR HERREN SEBAOT 

ALLT VAD ANDA HAR LOVA HERREN HALLELuJA. Fönstret 
till höger om mittfönstret avbildar Andens 
utgjutelse på pingstdagen samt Cornelis dop. 
Texten lyder: I SKOLEN FRÅN HöJDEN BLIVA BEKLäDDA 

MED KRAFT/LuK 24:49//GuDS NÅD HAR uPPENBARATS TILL 

FRäLSNING FöR ALLA MäNNISKOR/TIT 2:11. Fönstret är 
nedtill signerat: AE 1934 STOCKHOLMS GLASMÅLERI. 

Fönstret längst till höger är bl. a försett 
med framställningar av Saligprisningarna. 
Texten lyder: SALIGA äRO DE SOM HuNGRA OCH 

TöRSTA EFTER RäTTFäRDIGHET Ty DE SKOLA BLIVA MäT-

TADE//GuD äR KäRLEKEN SÅ BLIVA DE DÅ BESTÅNDANDE 

TRON HOPPET KäRLEKEN DESSA TRE MEN STöRST BLAND 

DEM äR KäRLEKEN. 

ursprungligen var kyrkans fönster försedda med mattslipat glas i dubbel tjocklek.104  1883 försågs 
kyrkfönstren med innanfönster. 105  I flera av kyrkorummets fönster insattes 1949 svagt färgat antikglas 
i blyinfattning.106  1970 byttes det färgade glaset i innerbågarna mot klarglas.107  De flesta av de yttre 
fönsterbågarna är av metall. Innerbågarna av trä är täckmålade i en grå nyans. Fönstren är invändigt 
försedda med inre vattenavledningsrör med kondensvattenlådor. Sakristians fönsterpartier är utförda 
i ek med antikglas i såväl ytter- som innerbågen.

Glasmålningarna i koret insattes under 1920- och 30-talen, och 
utfördes efter skisser av Albert Eldh.
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Dörrar
Västportalen genom tornet är kyrkans hu-
vudingång. Sidoingångar finns i tvärskeppet 
på den norra och södra sidan. På 1880-talet 
försågs tvärskeppet med ytterligare ingångs-
dörrar för sidoläktarna och på ömse sidor om 
huvudentrén upptogs mindre dörröppningar 
för att underlätta utrymningen av kyrkan.108  
Ingångarna har tidigare varit försedda med 
gallergrindar.109  Både den tidigare och den 
nuvarande sakristian är försedda med sepa-
rata entréer. De senare tillkomna ingångs-
dörrarna brukas inte längre, och vissa är 
igensatta. 

De tre portalerna har i likhet med kyrkans 
fönster spetsbågiga skulpterade omfatt-
ningar av skotsk sandsten. Huvudportalen 
mot väster är särskilt accentuerad. Ingången 
flankeras av två par kolonnetter med gotiska 
bladkapitäler. Ifrån dessa utgår en rikt or-
nerad arkivolt med lövverksdekorationer. 
De båda mindre nord- och västportalerna är 
enklare. Sidoingångarna omges av kolonnet-
ter med skivkapitäl och släthuggna arkivolter 
med kvadrar i de yttre posterna.
 

Sandstenen har varit bemålad och även inoljad med opigmenterad linolja. Vid konserveringen av 
portalerna 1994-95 påträffades spår av tidigare färgsättning. Kvarvarande oljefärgsrester tyder på 
att portalerna målades senaste gången i olika kulörer; västportalen med ockra, nordportalen med 
grön umbra och sydportalen med ett odefinierat grått pigment.110 

Själva ytterdörrarna utgörs av spåntade bräddörrar, satta i par. Dörren till f d sakristian är dock enkel. 
På insidan har dörrarna mer karaktären av fyllningsdörrar. ursprungligen var dörrarna (troligtvis i furu) 
ekådrade och fernissade.111  De är idag täckmålade i mörkbrunt med stora, dekorativa gångjärn och 

Den tidigare glasmålningen från 1884. Fotot taget före 1914 (GSM)
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låsbeslag i svartmålat smide. Träsnickerierna  har spetsbågig avslutning med överljusinsläpp. Märken 
i västentréns dörrvalv tyder på att ytterdörren tidigare varit inåtgående. Sakristians dörrparti är av 
ek, som fernissats. Dörrbladet har ett fönster i form av ett fyrpass. 

yttertrapporna var ursprungligen av kalksten, men har vid merparten av ingångarna med tiden ersatts 
av granit, senast vid restaureringen 1970. 

Kyrkklockor
Hagakyrkans två klockor skänktes 1882 och göts vid Göteborgs Mek. Werkstad (sedermera Götaverken). 
1977 var man tvungen att göra en omgjutning av lillklockan, sedan en spricka uppstått som inte gick 
att reparera. Den ursprungliga kläppen återanvändes dock. 112  Klockstolen är ursprunglig.

Lillklockan, som hänger överst, väger 1 415 kg. Klockans diameter och höjd är 128 cm. Klockan bär 
följande inskription: 

GÅVFVA AV HANDLANDEN I GöTEBORG
ANDERS FREDRIK NILSSON

GJuTEN ÅR 1882 VID
GöTEBORGS MEK. WERKSTAD 
OMGJuTEN ÅR 1977 AV
BERGHOLTZ KLOCKGJuTERI AB
I SIGTuNA

I DAG OM I FÅN HöRA GuDS RöST
SÅ FöRHäRDEN ICKE EDRA HJERTAN
EBR 3. 7. 8

Storklockans vikt är 3200 kg, diametern 180 cm och höjden 183 cm. Dess inskription lyder: 

GÅVFVA AV HANDLANDEN I GöTEBORG
ANDERS FREDRIK NILSSON
GJuTEN ÅR 1882 VID
GöTEBORGS MEK. WERKSTAD 
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HALLELuJA
LOFVEN GuD I HANS HELGEDOM.
LOFVEN HONOM MED VäLKLINGANDE CyMBALER
ALLT DET ANDA HAFVER LOFVE HERRAN
HALLELuJA

DAVIDS PSALM 150. 113 

Till kyrkans tornur hör två slagklockor (se nedan).

Tak och takavvattning
Kyrkans tak täcks av kopparplåt. Koppartaket lades i omgångar åren 1908-12. 114  De flesta lägre 
takfallen är omlagda med ny koppar på 1980-talet. I början av 90-talet försågs tvärskeppet med ny 
skivtäckning. yttertaket (undantaget tornspiran) täcktes ursprungligen av engelsk skiffer och nocken 
pryddes av en gotisk järnkam, som samtidigt fungerade som åskledare.115  Takprydnaden ersattes san-
nolikt 1912 av en motsvarande i koppar. 

Västtornet kröns av en reslig spira som flankeras av fyra småfialer som försågs med korsblommor av 
finhuggen sandsten (idag troligtvis kopparinklädda). Själva tornspiran slutar med ett förgyllt kop-
parkors. Den från början mycket smäckra spiran har genom senare reparationer och ombyggnaden 
1931 blivit något grövre.116  

Kyrkan har tidigare varit försedd med värmeledningsskorsten och takryttare (egentligen en ventil), 
som avlägsnades 1970. Samtidigt återuppsattes det kors som fram till 1887 prydde kortaket. även 
gavelspetsarna kröns av kors eller korsblommor av järn.

undertaket var ursprungligen av ohyvlat och okantat virke. Då koppartaket lades förbättrades tak-
bottnen och sannolikt lades en spåntad takpanel ovanpå den gamla. Taket försågs samtidigt med 
sågspånsisolering.117 

Från början var kyrkans fot- och hängrännor av ogalvad järnplåt (svartplåt), som efterhand ersattes 
av galvaniserad plåt och i början på 1900-talet av koppar. Den nuvarande vattenavrinningen utgörs 
av ståndrännor och stuprör med skarpa knäckar. Avvattningssystemet renoverades senast i början 
av 1990-talet.
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Kyrkoplan
Hagakyrkan är belägen strax söder om Nya Allén på ett lågt bergsparti, resterna av den sprängda 
kulle som gett Sprängkullsgatan sitt namn. Haga kyrkoplan markerar gränsen mellan den gamla ar-
betarstadsdelen Haga och Vasastaden med sina mer påkostade hus i öster. Kyrkan ligger fritt på en 
sluttande och parkliknande tomt som trots sitt läge mellan trafikerade vägar är relativt avskilt och 
lugnt. Parken har en öppen karaktär med planteringar och några få äldre träd. Slingrande gångar 
leder till den grusade planen framför huvudingången genom västtornet. 

Sprängkullen var ett lantligt, nästan helt obebyggt område då Hagakyrkan uppfördes. Omkring kyrkan 
anlades en liten park efter engelsk förebild med gräsmattor, fontän, inhägnader och planteringar. På 
det stora torg som planerades söder om kyrkan uppfördes Stadsbiblioteket år 1900. 

Övrigt
Tornuret är tillverkat av firman F W Thornberg i Stockholm, och kom på plats 1913. Det har fyra 
urtavlor av gjutjärn, med romerska guldbelagda siffror samt visare av förgylld kopparplåt. Glaset 
är stöpplat på baksidan så att urtavlorna dagtid visar svart och guld men i mörker blir transparenta 
vid belysning.118  Till uret hör två slagverksklockor. 1965 blev uppdragningen helautomatisk.119  Kyrkans 
första tornur uppsattes 1860 och levererades från fabrikör A W Wictorin i Lidköping.120  Dess slagklockor 
ersattes 1882 av de befintliga, gjutna vid Göteborgs Mek. Verkstad.121  

Hagakyrkan mäter 46 m i längd, 16 m i bredd (över tvärskeppet 23,4 m) och har ett, spiran inräknad, 
49 m högt torn. Korsprydnaden som kröner tornspiran är 3 m. Höjden i mittskeppet och tvärskeppet 
är 14,8 m.122 
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Interiör byggnadsbeskrivning

Golv
Golvet i kyrkorummet utgörs av ett lackat brädgolv utom i koret som har ekparkett. Heltäckningsmat-
tan som inlades vid restaureringen 1970 revs bort i slutet av 80-talet.123  1970 byttes också furugolven 
i bänkkvarteren och på sidoläktarna mot nya trägolv som belades med plastad korkparkett (Kork-O-
Plast) på träfiberskivor. På västläktaren ligger en, troligtvis samtida, plastmatta. Samtidigt försågs 
entréerna med ny kalkstensbeläggning på betongunderlag.124  Även golvet i sakristian av finslipad 
Ekebergsmarmor har ett golvbjälklag av armerad betong.125  ursprungligen täcktes kyrkans trägolv 
delvis av kokosmattor.126  Korgolvet var oljemålat och fernissat som ek i rutmönster.127 

Väggar
Kyrkorummets putsade väggar är med undantag av koret, 
som har en blå färgton, helt vita. Väggarna var också 
från början vitmålade, men 1914 försågs arkadbågarnas 
undersidor med utsmyckningar av Albert Eldh.128  Ornament-
bårderna övermålades vid den senaste renoveringen 1970 
i syfte att återgå till kyrkans ursprungliga färgsättning. 
En del av dekorationerna har dock bevarats längst ned 
i kyrkans sydvästra hörn. Mittskeppets murar bärs upp 
av åtta knippepelare av järn och fyra kraftiga murade 
pelare i korsmitten. Samtliga är vitmålade. Väggarna var 
ursprungligen målade med limfärg, till fönsterhöjd olje-
målade (möjligtvis i en annan kulör).129  Avfärgning tycks 
därefter skett med oljefärg. Vid den senaste invändiga 
målningen 1970 användes alkydfärg.130  Sakristians väggar 
och tak ströks troligtvis med temperafärg. 131 

I beskrivningar från 1800-talets slut nämns det att murarna 
är vita och i övrigt går färgerna i grått, gult och brunt. 

132  under större delen av 1900-talet har kyrkan haft en 
mer färgrik interiör. På 1930-talet uppges väggarna vara 
ljusgula (korväggarna blå) med ljusgröna pelare.133  Fram 
till restaureringen 1970 var väggarna sannolikt grågröna 
med brunröda färgtoner i panelhöjd.134 Bevarad schablonmålning från 1914 i valvbåge vid 

orgelläktaren.
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Sakristians innerväggar är panelklädda med betsad rödbok och i småutrymmena putsade och målade. 
Mellanväggarna utgörs av 3” plattväggar, väggen mellan sakristia och entré är murad.135 

Innertak
Kyrkorummet har en öppen takstol i trä. Innertaket består av spåntad brädpanel i furu. Taket i mitt-
skeppet bärs upp av synliga spetsbågade takstolar, s. k. saxar. Varje sax är uppbyggd av en båge, som 
går upp till hanbjälken och nedtill vilar på takstolstassen. Bågen förstärks dessutom av ett stödben 
från tassen. Saxändarna stöder sig mot konsoler fästa vid mittskeppsmuren. Varannan takstol är 

Kyrkorummet sett från koret.
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neddragen längre på väggen. Mellan huvudtakstolarna finns mellantakstolar, som liknar smala ribbor. 
Sidoskeppens panelade tak har en lägre höjd än mittskeppet och uppbärs av konsoler. Samma tak 
återfinns i vapenhusen. Hagakyrkans trätakkonstruktion kallas ”hammer beam roof”. Denna taktyp 
med synliga takstolar är karakteristisk för den engelska nygotiken, men ganska ovanlig i Sverige.136  
Hela taket fernissades för att virkets naturliga färg skulle framgå. Det har med tiden mörknat be-
tydligt. Vid restaureringen 1970 rengjordes taket.

Kortaket är försett med en målning av Albert Eldh. Målningen tillkom 1914 samtidigt som valvbågsdeko-
rationerna.137  Ribbvalvet är indelat i 12 sammanstrålande fält. I mittenpunkten svävar en duva i relief, 
omgiven av änglahuvuden på guldgrund och därunder stjärnor mot blå botten. De olika fälten pryds av 
medaljonger med symboliska tecken, bl. a lammet med korsfanan, kalken, växt- och korsformationer 
samt tecknen för alpha och omega. ursprungligen var kortakets brädpanel ådringsmålad.138 

Sakristians innertak är ett spetsbågigt tunnvalv av trä som putsats och vitkalkats. även andaktsrum-
met är tunnvälvt, försedd med oljelaserad furupanel i blågrönt.139 

Innerdörrar
Innerdörrarna är av liknande typ som de yttre.  överstycket till dörren mellan tornvapenhuset och 
kyrksalen var ursprunggen  glasat i ett annat mönster. Själva pardörren är av spåntade bräder med 
profilerade tvärslåar.Övriga innerdörrar är mer utpräglade fyllningsdörrar. Dörrarna och dörromfatt-
ningarna är laserade och fernissade i samma färgton som övrig träinredning. Sakristians dörrar är 
från 1950-talet och delvis integrerade i väggpanelen. Dörrarna är klädda med rödbok mot sakristian 
och på motsatta sidan med ek. Dörrbladet av stålplåt på korets norra sida tillkom 1970 då öppningen 
i kor-väggen mot norr igensattes. även järngrinden till orgelläktarens trappa insattes 1970. 

Kyrkbänkar
Hagakyrkan hade i slutet på 1800-talet omkring 1100 sittplatser. Nära 900 personer rymdes i den fasta 
bänkinredningen och 230 i lösa bänkar.140  Omkring en tredjedel, varav samtliga lösa bänkar, var s k 
friplatser som inte var förhyrda utan öppna för allmänheten.141  Efter 1970 års renovering har antalet 
sittplatser minskats till omkring 700. 

Bänkinredningen är huvudsakligen sluten. På läktarna är dock bänkarna öppna. Tidigare stod även 
öppna bänkar i koret och utefter sidoskeppens väggar.142  Bänkkvarterens gavlar och dörrar är ut-
smyckade (undantaget läktarbänkarna) med rik båg- och växtdekor i gotisk stil. På dörrarna finns 
låsen kvar sedan den tid då man hade nycklar till sin köpta bänkplats. De höga bänkgavlarna kröns 
av ett trepass. Kyrkbänkarna i furu är mörkbruna med en ljusare nyans i orneringen. Bänkarna var 
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från början målade i gul ekfärg och numrerade.143  

1936 avlägsnades bänkarnas hatthyllor under sitsarna.144  Hela bänkinredningen byggdes om 1970 
för att bli bekvämare. Sitsarna förlängdes och försågs med lösa sittdynor och bänkarnas inbördes 
avstånd ökades. Härigenom måste gavlarna kompletteras med gavelstycken från de bänkar i kyrkan, 
som samtidigt avlägsnades (bänkraderna närmast koret och i sidoskeppens främre hörn). Bänkarna 
ommålades i en mörkare nyans, anpassad till innertakets färgton.

Läktare
Läktare finns i korsarmarna samt i mittskeppet invid tornet i väster, där kyrkans huvudorgel är 
placerad. Västläktaren ligger något högre än de båda sidoläktarna i tvärskeppet. Läktarna vilar på 
smäckra träpelare med snidade partier upptill. undersidorna är panelklädda likt taket. Läktarskran-
ken är rikt snidade i gotisk stil, målade i bruna nyanser med fyrpassfriser i blått som huvuddekor 
och i nederkanten en bård med korsbladornament. Orgelläktaren försågs 1970 med en överliggare i 
mässing. På den södra tvärskeppsläktaren finns bänkarna kvar, på den motsatta står numera kyrkans 
barockorgel. I samband med orgelinstallationen förstärktes läktaren med stöttor och stålprofiler, 
varav de sistnämnda döljs inne i bjälklaget.145 

Orgel
Kyrkans huvudorgel byggdes åren 1861-62 av den danska orgelbyggaren Marcussen & Søn i Aabenraa 
i romantisk stil med 37 stämmor, kägellådor och mekanisk traktur och registratur. Hela orgelverket 
bekostades av en privatperson; grosshandlare Levgren.146  En genomgripande ombyggnad efter rörpneu-
matiskt system gjordes 1911-12 av J Magnusson i Göteborg. Fasaden och största delen av pipverket 
behölls, med väderlådorna ersattes av nya och orgelns olika verk fick en annan uppställning.147  1944 
gjordes en ny ombyggnad av samma firma, som innebar en modernisering av dispositionen samt in-
stallation av ny elektropneumatisk traktur och ett nytt fristående spelbord, som senare flyttats till 
nuvarande plats i fasadsockeln.148  

Efter den senaste ombyggnaden är Hagaorgeln en av de större i Göteborg med 45 stämmor, tre 
manualer och pedal.149  Orgeln har ett stort bevarat pipmaterial. Hela 25 av de ursprungliga stäm-
morna finns kvar från Marcussens orgel.150  Våren 2002 påbörjades, efter flera års föreberedelser, en 
restaurering som innebär en återgång till 1861-62 års orgelverk med ursprunglig verksuppställning, 
disposition (en extra stämma tillkommer) och mekaniskt system med kägellådor. Arbetet utförs av 
Åkerman & Lund Orgelbyggeri i Knivsta.151 

Orgeln fasad kvarstår i oförändrat skick, dock med senare bemålning. Den resliga nygotiska fasaden 
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är rikt snidad och brunmålad med bronserade detaljer. Fasaden är delad i tre spetsbågiga fält med 
synliga pipor. De större fasadpiporna är ljudande.152  Fälten skiljs åt av pilastrar med krönande fialer 
och korsblommor. 

På sidoläktaren i den norra korsarmen står sedan 1991 ytterligare en orgel, kallad Opus 28 Soli Deo 
Gloria. Orgeln är byggd av John Brombaugh i uSA som en barockorgel i nordtysk stil från tidigt 1600-
tal. Orgelfasaden är av ytbehandlad amerikansk vit ek med målat och förgyllt listverk. 

Altare 
Koret avdelas av ett högt skrank i brunbetsat trä, som bildar fond åt altaret. Bakom detta inrymdes 
tidigare sakristian. Altarskranket är rikt dekorerat med målade detaljer i rött och guld. Det kröns 
av ett gotiskt ramverk av genombrutna bågfriser som omges av tornliknande spiror och spiralvridna 
halvkolonner.153  Altaret står i mitten av skärmväggen.

Vid Hagakyrkans invigning var den nuvarande blå altartavlan försedd med ett förgyllt kors och Kris-

All inredning såsom 
altarskranket i ny-
gotisk stil ritades av 
Edelsvärd.
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tusmonogram154  omgivet av transparenta stjär-
nor. Det skulpterade träkrucifixet, tillverkat i 
München hos Mayersche Kgl Hof Kunstanstalt 
für kirchliche Arbeiten, skänktes år 1884.155  På 
ömse sidor om krucifixet pryds altartavlan av 
stiliserade blomrankor.

Själva altarbordet tillverkades 1894 efter rit-
ning av Carl Fahlström. Det tidigare, proviso-
riska altaret var mycket enkelt .156  Altarbordet 
är skulpterat på sidorna med rektangulära 
fält, inneslutande en druvklase, tecknen för 
alfa och omega samt korsformationer. Altaret 
är betsat med detaljer i guld, blått och rött. 
Altaret sänktes 1970 och försågs med en ny 
träskiva. Framför altaret finns en femsidig 
altarring i trä med spetsbågiga öppningar och 
vridna småkolonner emellan. 

Predikstol
Predikstolen är placerad vid den nordöstra 
pelaren i skärningen mellan tvärskepp och 
mittskepp. Den brunmålade predikstolen är 
rikt snidad med skulpturer i ek. Den femkan-
tiga korgen är indelad i spetsbågiga nischer 
som pryds av Kristus och de fyra evangelisterna 
och deras symboler. Skulpturerna flankeras av 
spiralvridna halvkolonner med krönande fialer 
och korsblommor. Predikstolen vilar på en pe-
lare. En hög spiraltrappa med snidat träräcke 
leder upp till korgen. Predikstolen ritades av 
Edelsvärd och skulpturerna tillverkades av 
bildhuggaren Carl Ahlborn i Göteborg.157  Av 
ekonomiska skäl försågs predikstolen aldrig med ljudtak.158  Predikstolen var ursprungligen fernissad 
och målad i ljus och mörk ek.159  

Den rikt snidade predikstolen är ursprunglig.
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Dopfunt
Dopfunten av förkopprad zink an-
skaffades 1884, troligen från Tysk-
land.160  Den har åttasidig fot och 
cuppa med en gjuten dekor av tre- 
och fyrpass, blad- och spetsbågefri-
ser. Dop-funten stod ursprungligen i 
koret mittemot altaret, men flytta-
des vid den senaste restaureringen 
1970 då ett dopkapell anordnades i 
långhusets sydöstra hörn. Den har 
numera återfått sin plats i koret.

Övrigt
Kyrkans nuvarande belysning är spe-
cialritad av Sven Brolid och tillkom i 
samband med kyrkans restaurering 
1970. Dessförinnan belystes kyrkan 
av armaturer från 1934, ritade 
av      R O Swenson (på orgelfasaden 
har lampetterna fått vara kvar).161  
Redan 1901 försågs kyrkan med 
elbe-lysning. Från början användes 
gasljus som ljuskälla. Ljuskronan 
i dopkapellet hängde fram till 
1970 i koret. Den skänktes 1884 
till Hagakyrkans 25-årsjubileum, 
liksom väggklockan i rikt snidat 
och brunmålat trä. Kristusbilden 
ovan predikstolen är också från 
1800-talets slut.162  Nummertavlorna, 
som ombyggdes i samband med 
restaureringen 1970, är troligtvis 
ursprungliga. 

Kyrkorummets utseende omkring 1920 (ATA).
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Notförteckning 
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156. 
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hade han en egen arkitektbyrå i Göteborg med många stora uppdrag. Trots att hans verksamhet i Göteborg endast omfattade 10 
år, fick han ändå en stor betydelse för stadens arkitektur. Edelsvärd införde den kyrkliga, engelskinspirerade nygotiken i landet. 
Förutom Hagakyrkan ritade han Engelska kyrkan och S:ta Birgittas kapell. Dessa byggnader är stark influerade av den kyrkoarki-
tektur som Edelsvärd beundrade på den studieresa han företog i början av sin karriär. År 1855 utnämndes han till chefsarkitekt 
vid SJ och debuterade som sådan med Göteborgs centralstation. Kjellin, Maja [1959]: s 7-10. Linde Bjur, Gunilla [2000]: s 9ff. 
Zusmanis, Vilma [1983]: s 1-5.
 4 Insamlingslistorna förvaras på Landsarkivet i Göteborg (OI:6).
 5 Kjellin, Maja [1959] s 11-14. Zusmanis, Vilma [1983]: s 7.
 6 GSM, Kyrkan i Haga (odat. artikel).
 7 David Carnegie var vid denna tid en inflytelserik person i Göteborg, såsom innehavare av de Carnegieska bruken vid Klippan. 
Göteborgs-Posten [1974-11-29]: I tisdags blev hon 120.
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Bjur, Gunilla [1999]: s 156.
 9 Lindahl, Göran [1955]: s 78-80. Zusmanis, Vilma [1983]: s 10.
 10 GLA, Maja Kjellins arkiv A424, AIba:4: A W Edelsvärds Byggnadsalbum sådant det kunnat bli 1916.
 11 Det fanns flera olika förslag till den nya kyrkan i Haga. Edelsvärd gjorde i juni 1852 ett alternativt förslag till en enskeppig 
kyrka. Själv förordade Edelvärd detta projekt, som han ansåg mera lämpat för tomten och som dessutom skulle bli billigare och 
lämna fler sittplatser. Man övervägde också att låta en arkitekt i Skottland, mr John Lessels, utföra en del av arbetet på distans. 
Slutligen bestämde sig byggnadskommittén för det omarbetade ”Gamla Engelska projectet”, daterat i juli 1852. GLA, OI:6, 
ödmjukt PM, A W Edelsvärd 1853-05-25 samt 3 st kostnadsberäkningar 1855-07-20. Hagakyrkans originalritningar av Edelsvärd 
finns på Region- och Stadsarkivet i Göteborg samt i Haga församlings kyrkoarkiv. Här förvaras också några av de engelska förlager-
itningarna. Edelsvärds förslag i GSM, Architectonisk Album 9770. Han lade ned stor möda på tornets utformning och presenterade 
olika alternativ för byggnadskommittén, som också finns bevarade. Se även Kjellin, Maja [1959], s 14f, 18f, Linde Bjur, Gunilla 
[1999]: s 156.
 12 Kjellin, Maja [1959], s 15-17. Linde Bjur, Gunilla [1999]: s 157f.
 13 Göteborgs-Posten [1994-11-13]: Hagakyrkan fyller snart 135 år.
 14 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1859-11-28].
 15 Linde Bjur, Gunilla [1999}: s 158.
 16 Lindahl, Göran [1955]: s 83. Linde Bjur, Gunilla [1999]: s 158.
 17 Linde Bjur, Gunilla [1999]: s 158.
 18 Fredberg, C R A [1919-22]: s 613, Kjellin, Maja [1959]: s 20, 23.
 19 Kjellin, Maja [1959]: s 19-23. Zusmanis, Vilma [1983]: s 11.
 20 Zusmanis, Vilma [1983]: s 12.
 21 Jacobsson, John [1933]: s 14.
 22 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1859-11-28].
 23 GSM samt GLA, Maja Kjellins arkiv A424: A1ba:4. Artikeln är osignerad, men sannolikt skriven av Viktor Rydberg (1828-1895), 
som under lång tid var verksam som journalist vid Handelstidningen i Göteborg.
 24 Illustreret Tidene [1860-06-24]: Hagakirken i Göteborg.
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4/4.
 27 I början av 1900-talet fanns också lösa planer på att uppföra ett kapell invid Skanstorget med 400-500 sittplatser att användas 
som predikosal och läsrum för konfirmanderna samt pastorsexpedition. Detta förslag realiserades dock aldrig. GKF, Göteborgs 
kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1903: P 14/2, H 22.
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myr Lövgren, Birgitta [2000]: s 45ff.
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Dessa visar emellertid endast en sidoingång öster om den befintliga sidoportalen. Troligtvis tillkom den västra dörren för att ge 
tillbyggnaderna en symmetrisk form.
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Kronologisk sammanfattning
1856 Kyrkbygget tar sin början.

1859 Hagakyrkan invigs första söndagen i advent den 27 november.

1861-61  Kyrkans orgel installeras.

1882  Kyrkan förses med ringklockor och nya slagklockor till tornuret.

1883  Haga församling bildas.

1884  En glasmålning av konstnären Reinhold Callmander insätts i korets mittfönster.   
 Dopfunten och altarkrucifixet anskaffas. 

1880-tal  Ny ingångar i tvärskeppet och vid sidorna om huvudentrén. Tvärskeppets vapenhus  
 breddas. Kyrkan förses med innanfönster.

1894 Ommålning av kyrkorummet. Nytt altarbord införskaffas.

1901  Elektrisk belysning installeras. Armaturen kompletteras.

1908-12  Takets skifferklädsel ersätts med kopparplåt. 

1911-12  Orgeln byggs om efter pneumatiskt system.

1914  Kyrkorummet dekoreras med schablonmålningar i arkadbågarna och korvalvet förses  
 med en muralmålning efter förslag av konstnären Albert Eldh.

1924, 34-35 Nya glasmålningar i koret med motiv av Albert Eldh.

1925  Nytt uppvärmningssystem med varmvatten installeras. Nya golv läggs i kyrkorummet,  
 koret får ekparkett.
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1931  Renovering av tornspiran. Murverket repareras med cement och den befintliga   
 takplåten läggs om.

1934  Kyrkorummet förses med ny belysningsarmatur.

1944-51  Genomgripande om- och tillbyggnad av orgeln.

1949  I långhusets fönster insätts blyinfattat antikglas. Fasadrenovering på södra sidan.

1956-57  Den nuvarande sakristian byggs efter ritningar av Sigfrid Ericson och Erik Holmdahl.   
 I tvärskeppets norra vapenhus inreds en toalett.

1969-71  Omfattande restaurering av Hagakyrkan efter förslag av Sven Brolid. Kyrkorummets  
 ursprungliga färgsättning återställs, schablonmålningarna övermålas. Korpartiet 
byggs  om och bänkinredningen görs bekvämare. Golvytorna förnyas. Nya specialritade                 
 armaturer i kyrkorummet. utvändiga underhålls- och reparationsarbeten.

1977  Omgjutning av den spruckna lillklockan.

1984  utvändiga reparationsarbeten.

1988 Inredning av nya förvaringsutrymmen i norra tvärskeppet. Heltäckningsmattan bort 
 rivs och golvet renoveras.

1990-93 Byte av koppartak på tvärskeppet m fl takytor. Takavvattningen renoveras.

1991-92 Barockorgeln installeras på norra sidoläktaren. Förstärkning av läktaren. Grundför  
 stärkning under norra korsarmen.

1994-95 Konservering av sandstensportalerna.

1996  Tornfasaden repareras.

2002  Restaurering av huvudorgeln på västläktaren till ursprungligt skick.








