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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 utarbetas 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. Kyrkogården och närområdet tas enbart 
upp schematiskt, och beskrivs istället närmare i den kyrkogårdsinventering som har genomförts av 
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum.1  Kyrkans inventarier 
dokumenterades 1987 av antikvarie Gunilla Folkesson och fotograf Christer Morát.2 

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
Mariakyrkan ligger invid Fattighusån i stadsdelen Stampen mellan ullevi och Stampens kyrkogård. 
Kyrkan uppfördes 1812-15 för stadens fattighusinrättning och kallades ursprungligen Fattighuskyrkan. 
Den stod färdig samma år som Gustavi domkyrka. Båda kyrkorna präglas av nyklassicismens formspråk 
och har samma upphovsman; stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg. Mariakyrkan fungerar numera 
som distriktskyrka inom domkyrkoförsamlingen. Det gamla Fattighuset väster om kyrkan används bl 
a som församlingshem.

Mariakyrkan har en rektangulär plan med utbyggda vapenhus i väster och mitt på långsidorna, varav 
det norra är omgjort till pannrum. Västpartiet med huvudentrén betonas genom en stor gavelfronton 
och en låg takryttare som bär upp klockorna. Långhusets sadeltak är valmat. yttermurarna är enkla 

Mariakyrkan ligger strax öster om det gamla Fattighuset. I förgrunden Fattighusån.
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och släta och genombryts av stora rundbågade fönster. Gult tegel täcker sydfasaden, medan övriga 
fasader och vapenhusen är vitputsade. Taken täcks sedan 1951 av kopparplåt, ursprungligen hade 
skeppet tegeltak. En sakristia uppfördes på norra fasaden 1965.

Kyrkans inre karakteriseras av enkelhet och ursprunglighet. Kyrkorummet täcks av ett spegelvalv 
med kraftig hålkälslist mot väggarna, som är marmorerade i gult. Inredningen är i stort bevarad 
sedan byggnadstiden. Altaruppsatsen utgörs av ett förgyllt kors med strålkrans. utmärkande är de 
två glasförsedda båsen – ”spårvagnarna” – som flankerar korpartiet. Läktarorgeln från 1824 är bland 
de äldsta i Göteborg.

Mariakyrkan restaurerades 1948 varvid en spåntad panel i taket avlägsnades. Vid den senaste res-
taureringen 1965 igensattes östingången och kyrkorummet erhöll sin nuvarande färgsättning efter 
förebild av den ursprungliga. 

Kyrkorummet har i hög grad bibehållit sitt ursprungliga utseende.
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Byggnadshistorik

Fattighuskyrkans tillkomst
Fattighuset på Stampen
Vid Stampen invid Fattighusån och Stampens kyrkogård ligger en vinkelbyggd röd träbyggnad i två 
våningar och en liten anspråkslös 1800-talskyrka – nuvarande Mariagården och Mariakyrkan. De är, 
jämte en uthuslänga, de bevarade byggnaderna efter Göteborgs stads fattighusinrättning.

Fattighuset öppnade år 1726, där obemedlade män och kvinnor kunde leva på ålderns höst. Byggna-
derna som inreddes för fattighusets behov var från början en klädesstamp. Fabriken anlades i början 
av 1700-talet, och kan vara den som gett stadsdelen Stampen sitt namn.3  Vid denna tid började 
området bebyggas, företrädesvis med mindre industrier. Till detta kom bostäder för arbetare och 
hantverkare. Fattighuset var inte den enda sociala inrättningen på Stampen utan här byggdes även 
stadens barnhem, Tukt- och spinnhuset för kvinnliga fångar samt Willinska fattigfriskolan.4 

Kölna ombyggs till kyrka
Fattighusets folk – och sedermera även fattigfriskolan och spinnhuset – bildade en särskild församling 
med egen präst, som bodde strax intill Fattighuset. Till en början hölls gudstjänsterna i en kölna; 
ett torkhus som förut använts till maltberedning. Byggnaden, som låg närmare Fattighuset än den 
nuvarande kyrkan, skall flera gånger ha byggts om och till under årens lopp. I avbildningar framträ-
der den som en korskyrka där östra och västra korsarmarna – ovanligt nog – är mindre än de norra 
och södra.5  

Fattighuset fick i huvudsak sitt nuvarande utseende år 1767. Den nya huvudbyggnaden ritades av 
stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg och här kunde man ta emot omkring 150 personer. Samma 
år ombyggdes den gamla kölnan ”till en ordentelig kyrkia” och norr om Fattighuset anlades en liten 
begravningsplats – idag en del av Stampens kyrkogård. Kyrkogården skall ha hetat S:t Johanni kyrko-
gård. Några år senare fick kyrkan en klockstapel i trä, där den nuvarande lillklockan hängdes upp.6 

Planer på en ny kyrka
Avsikten var egentligen att uppföra en riktig kyrkobyggnad i sten på Fattighusets tomt, men först år 
1808 hade man nått så långt att ritningar införskaffades. Det trähus som hade inretts till kyrka hade 
nu ”genom ålder och röta blivit så förfallet, att det ej utan risk för olyckshändelse kunde nyttjas”. 
På hösten utarbetade stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg (1746-1814)7  två alternativa förslag till 
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en kyrka av sten för 540 personer. Det ena förslaget var en korskyrka med klocktorn över korsmit-
ten, det andra en långhuskyrka utan tvärskepp.8  Den sistnämnda kyrkan skulle ligga friare och inte 
så inträngt mellan de övriga husen, men bli dyrare. Men eftersom byggnadskassan fortfarande var 
klen funderade man också på att endast rusta upp den gamla träkyrkan.9  

Carlbergs stenkyrka
Slutligen bestämde man sig för att bygga en ny kyrka. I mars 1811 signerade Carlberg en ny ritning 
med vissa ändringar. Kyrkan förkortades och takryttaren för klockorna flyttades fram till vapenhuset 
i väster – tydligen på överintendentsämbetets inrådan.10  

C W Carlbergs plan över Göteborgs stads Fattighus med omgivningar från april 1767. På kartan ses de gamla ombyggda fabrikslo-
kalerna. Den korsformade byggnaden är Fattighuskyrkan, som tidigare varit en kölna (RSG).
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under sommaren 1811 startade en insamling till den nya Fattighuskyrkan. Stadens invånare samlade 
ihop 13 333 riksdaler banco för ändamålet. Resten sköt fattighusfonden och stadskassan till.11  Till 
inredningen i kyrkan inflöt ytterligare medel framför allt genom särskilda kollekter.12  I juni utstakades 
platsen för den nya kyrkan i pastorns och fattighusets trädgårdar omedelbart öster om kölnan. På 
hösten 1812, sedan byggnadsritningarna godkänts av Kungl. Maj:t och överintendentsämbetet, igång-
sattes kyrkbygget. Arbetet lades ut på entreprenad under murmästareåldermannen Ludvig Dymling 
som erbjöd sig att utföra stommen ”med tak, fenster och dörrar” för 16 133 riksdaler.13  Följande 
år kom kyrkan under tak. Men sedan drog bygget ut på tiden. De ihopsamlade pengarna räckte inte 

Stadsarkiktekt C W Carlbergs ritning till den nya Fattighuskyrkan daterad den 26 mars 1811 (ATA, originalet i Riksarkivet).
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långt då kostnaderna hela tiden ökade. Förutom dålig ekonomi lär den långsamma arbetstakten ha 
berott på ”sämsta tänkbara väder”.14  Till detta kom Carlbergs något sävliga arbete med specialrit-
ningar, modeller m m, som kritiserades från vissa håll. På grund av arkitektens begynnande sjukdom, 
fullbordades kyrkan under annan ledning. Strax efter Carlbergs död 1814 frångick man ursprungs-
förslaget, och gavelröstet i väster med klocktornet utfördes av brädklätt korsvirke istället för sten. 
När den nya kyrkan var färdig, såldes den gamla på auktion och revs.15  Andra söndagen i Advent den 
10 december 1815 invigdes kyrkan. Pastor Mag. Samuel Kamp predikade och kontraktsprosten Johan 
ulrik Blomberg höll invigningstalet.16 

Vid tiden för kyrkans invigning hade själva fattighuset ändrat inriktning. Bara de ”hedervärda fattiga”, 
dvs fattiga med bättre social bakgrund fick nu komma dit. De intagna blev färre och allteftersom 
antalet minskade förbättrades försörjningen. 1815 fanns vid Fattighuset 167 personer och omkring 
15 år senare endast omkring 60 intagna.17  Men Fattighuskyrkan besöktes även av stadsbor som inte 
hörde till församlingen. Många av fattighuspredikanterna var mycket uppskattade och drog ofta stora 
åhörarskaror.18 

Kyrkans ursprungliga utseende
Fattighuskyrkan uppfördes i princip enligt ritningarna.19  Inredningen var anspråkslös och en del in-
ventarier överfördes från den gamla kyrkan, bl a två kyrkklockor. Även utvändigt fick kyrkan en enkel 
utformning nästan helt utan dekor, helt i stil med tidens ideal. Vid denna tid dominerades kyrkoarki-
tekturen av nyklassicistiska strömningar. upplysningstidens syn präglade kyrkorummet. Detta innebar 
att kyrkan var ljus och öppen men fattig på utsmyckning. Men Carlberg satte också sin personliga 
prägel på byggnaden. Flera drag känner man igen från Domkyrkan, som samtidigt återuppbyggdes 
efter ritningar av stadsarkitekten.

Den nuvarande predikstolen blev färdig 1821 och utfördes efter ritningar av J F Weinberg, C W 
Carlbergs efterträdare som stadsarkitekt.20  Orgelverket med 10 ½ stämmor och upptill prytt med 
”förgyllda musique-ornamenter”, invigdes år 1824. Den byggdes av P Z Strand i Stockholm för 2 700 
Rdr och är fortfarande i bruk.21  

I en inventering av kyrkan år 1830 beskrivs kyrkorummets utseende: 
”Predikstolen är hvit oljefärgad och har följande prydnader: Å sidorna av Guds allseende öga samt 
en uppslagen bok med embleme af Lag och Evangelium, förgyllde. På taket öfver Predikstolen hvi-
lar en Ängel och under det är en sväfvande dufva. Altaret, af träd, är beklädt med svart kläde... 
Altar-disken är målad med hvit oljefärg och ofvansett beklädd med blått kläde, hvilket ock gäller 
om foten. Ingen altartafla finnes, endast ett förgyllt större crucifix, ställt i fönstret midt för altar-
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bordet... Läktaren är med ol[je]färg hvitmålad och ådrad. Bänkarna äro gulbrunmålade.”22 

Förändringar under 1800-talet
Sydfasaden kläds med tegel
Trots att kyrkan hade reparerats flera gånger var den 1840 i ganska dåligt skick. Men varken de 
inkomster som bänkrumslegan23  eller kollekten gav räckte till. En insamling startades därför med 
uppropet: Skall Fattighuskyrkan repareras eller nedrifvas? Särskilt fasadputsen mot söder var illa 
medfaren. Man föreslog därför ”en varagtig beklädnad med jernplåtar eller gul sten – Troligtvis med 
den sidsta, enligt fleres önskan – å södra sidan”.24  Återigen strömmade pengarna in och härigenom 
fick sydfasaden sitt nuvarande utseende.25  

Ommålning och ny värmeapparat
År 1860 ommålades hela kyrkan. Taket, trappuppgångarna till läktaren och alla vapenhusen ”hvit-
limmades” medan kyrkans väggar, fönster och dörrar oljemålades. Södra väggen fogades utvändigt 
med cement på åtskilliga ställen, varefter de beströks med färg. En värmeapparat insattes i kyrkan 
i början av år 1862.26 

Orgeln byggs om
År 1875 var kyrkorgeln i så dåligt skick att den ansågs omöjlig att reparera och efter långvariga 
överläggningar med orgelfirman Marcussen & Søn i Aabenraa, Danmark ombyggdes orgelverket. Den 
nya orgeln invigdes i februari 1877.27 

Territorialindelningen 1883
Fattighusförsamlingen existerade fram till 1883, då den vid den kyrkliga territorialindelningen av 
Göteborg uppgick i Christinae svenska församling. Men Fattighuset hade även efter fattighusförsam-
lingens upplösning en egen predikant.28 

Fattighuset blir konvalescenthem
I slutet på 1800-talet ansåg man att det gamla Fattighuset inte längre uppfyllde de krav som kunde 
ställas på en bostad för äldre människor. År 1896 flyttades verksamheten till ett nybyggt ålderdoms-
hem vid Slottsskogen.29  Huvudbyggnaden togs i bruk som sjukhem medan en del av uthusen revs 
liksom prästbostället som låg närmast kyrkan. Där byggnaderna stått drogs Lilla Stampgatan fram 
utmed Fattighusån. Ett högt rött plank byggdes som inhägnad kring tomten, men lämnade kyrkans 
sydsida fri mot gatan.30  
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Fattighuskyrkans framtid osäker
under 1800-talets sista år förföll Fattighuskyrkan alltmer. Osäkerheten var stor om man överhuvud-
taget skulle satsa pengar på att rusta upp byggnaden, nu när fattighusinrättningen flyttat därifrån. 
Området där kyrkan stod skulle enligt gällande stadsplan komma att ingå i en öppen plats och det 
var ovisst hur länge den kunde få stå kvar.31 

Vid denna tid stod inte heller de nyklassicistiska kyrkobyggnaderna högt i kurs. Fattighuskyrkan ”var 
både ut- och invändigt ful som en bondkyrka i den ökända ladugårdsstilen, aflång som en cigarrlåda 
och utan tillstymmelse till dekorationer, inte ens en ljuskrona i det platta taket, hvars ursprungligen 
hvita färg bar spår af att rägnet banat sin väg genom det otäta tegeltaket. Orgeln var gammal och 
skrällig och lämnade hvad väder beträffar åtskilligt öfrigt att önska, hälst bälgarne trampades af 
skröpliga fattighusgubbar, hvilka ofta efter en tupplur under predikan glömde sin tjänst.” berät-

Ritningen till predikstolen av 
J F Weinberg daterad den 30 
augusti 1820 (RSG).
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tades det i tidningarna.32  

Christine kyrkas annex
Det fanns alltså långtgående tankar på att riva Fattighuskyrkan. Men kyrkorådet i Christinæ församling 
lyckades få kyrkofullmäktige på andra tankar och byggnaden fick stå kvar. 1897 upplät Göteborgs 
stad Fattighuskyrkan till den kyrkliga samfälligheten, som avgiftsfritt fick begagna kyrkan men själva 
står för reparationer och underhåll. I samband med överlåtelsen utfördes det mest nödvändiga för 
att försätta gudstjänstlokalen ”i behörigt skick”.33  Efter sekelskiftet ökade bostadsbebyggelsen vid 

Predikanten vid ålderdomshemmet Victor Lundberg och hustrun Sigrid med familj står framför Fattighuskyrkan. Till  höger är 
prästbostället, som revs i slutet av 1800-talet. Foto från 1895-96 (GSM).
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Fattighuset (ombyggt till lungsotsjukhus) och Fattighuskyrkan år 1916. Vid denna tid trafikerades Lilla Stampgatan av spårvagnar 
(GSM).
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Stampen och före detta Fattighuskyrkan övergick att bli en välbesökt stadsdelskyrka under namnet 
Christine kyrkas annex, i dagligt tal kallad ”Annexet”.34  

Mariakyrkan under 1900-talet
Välbehövlig renovering
Det dröjde först till sommaren 1908 innan kyrkobyggnaden fick en grundligare renovering.35  Arbetet 
innefattade utvändig målning och översyn av tak och murar. Invändigt målades hela kyrkorummet i 
ljusa färger. Nu infördes också elektrisk belysning med tidsenliga ljuskronor.36 

Planerat underhåll
Till skillnad från tidigare sköttes nu kyrkobyggnaden omsorgsfullt. Fastighetsbesiktningar gjordes 
varje år och tak-, målnings- och putsreparationer utfördes kontinuerligt.37 

Kyrkorummets utseende år 
1916. Taket är panelklätt 
och inredningen i ljusa 
färger. Kyrkan har nyligen 
fått modern elbelysning 
(ATA/GSM).
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Bänkombyggnad
1938 ändrades och ommålades kyrk-
bänkarna. Avståndet mellan bänkarna 
ökades med 10 cm. Bänkarna blev 
bekvämare med lutande ryggar och 
bättre fotstöd. Vidare byttes sitsarna 
mot nya. Arbetet samordnades med 
en rengöring av kyrkorummet.38 

Namnbyte
I början av 1930-talet ändrades kyr-
kans namn till Mariakyrkan på initiativ 
av den nytillträdde kyrkoherden Isaac 
Béen, eftersom Fattighuskyrkan ”icke 
hade så god klang i folks öron”. Hans 
motivering var att eftersom det vid 
den tiden fanns en katolsk S:t Josefs 
kyrka inom församlingens gränser (i 
nuvarande Nordstan) så kunde det 
passa bra med en evangelisk-luthersk 
Mariakyrka också.39 

Nybyggnadsplaner hotar Mariakyr-
kan
I början av 1940-talet var Mariakyr-
kan återigen rivninghotad. Det gamla 
Fattighuset – som nu fungerade som 
dispensär för vård av tuberkulossjuka40  
– och eventuellt även kyrkan skulle jämnas med marken och ersättas av nybyggda sjukhemslokaler. 
Planerna väckte emellertid starka protester och byggnaderna blev kvar.41  I stället rustades området 
upp. 1946 revs det stora planket mot ån, som delvis skymde kyrkan, och en häck planterades i dess 
ställe. Vidare togs en del uthus bort som hört till Fattighuset.42  

Restaurering 1948
1948 genomgick kyrkan en omfattande renovering, den första på många år, under ledning av arkitekt 
Axel Forssén (1888-1961). Renoveringen hade varit påtänkt i nära tio års tid men uppskjutits –        kyr-
kans framtid diskuterades fortfarande. Den mest påtagliga förändringen var att den listindelade pärl-

Kyrkorummets utseende 1947, året före den stora restaureringen (ATA, foto 
Axel Forssén).
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spontpanelen från sent 1800-tal avlägsna-
des från innertaket, som nyputsades. Hela 
kyrkan ommålades både ut- och invändigt. 
Kyrkorummets ljusa färger ersattes av en 
grå ton. Orgelfasadens och predikstolens 
äldre färgsättning återställdes. Vidare 
ersattes den ”synnerligen banala och 
okyrkliga armaturen” med nya takkronor. 
Betydande rötskador i golvbjälklaget åt-
gärdades. Sidoläktarna, som hade satt sig, 
uppriktades och predikstolens baldakin 
sänktes. På läktaren byggdes nya bänkar 
utan dörrar. Läktartrapporna utbyttes och 
i vapenhuset inreddes en toalett.

Arbetena omfattade även utvändig reno-
vering av tak och väggar. Tornets korskrön 
förnyades. De svårt rötskadade fönstren 
i söder och öster ersattes av nya liksom 
huvudingångens ytterdörrar. I korfönstret 
vid altaret insattes bränt antikglas i bly-
spröjsinfattning.43 

Till- och ombyggnad av orgeln
En renovering av orgeln utfördes 1951. I 
och med orgelns ombyggnad från pneu-
matiskt till mekaniskt system krävde 
orgelhuset större utrymme. Detta ledde 
till en utbyggnad på orgelns framsida 

och spelbordet flyttades till läktarens södra sida. Arbetet utfördes av A Magnussons orgelbyggeri i 
Göteborg.44 

Kopparplåt på yttertaket
Redan vid restaureringen 1948 var yttertaken illa medfarna men man nöjde sig med att bara reparera 
det mest nödvändiga. Men kort efter renoveringen uppstod det vattenskador som skadade det nymå-

Efter restaureringen (ATA, foto 
Axel Forssén 1949).
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lade innertaket. Kyrktaket måste nu bytas i sin 
helhet. I stället för tegeltaket beslöt man att 
det var lämpligare att övergå till kopparplåt; 
ett för takfallslutningen lämpligare material. 
Den befintliga lockbrädspanelen ersattes av 
ett nytt, tätare undertak av spontad panel 
med underlagspapp. även vapenhustaken som 
täcktes av järnplåt byttes mot kopparplåt, lik-
som stuprör och hängrännor. Takomläggningen 
skedde sannolikt år 1951.45 

Nya installationer
I början av 50-talet försågs värmepannan 
med ett oljeeldningsaggregat i syfte att för-
bättra uppvärmningssystemets kapacitet.46  
under 50-talet installerades också en elektrisk 
klockring-ningsanläggning från AEG, på grund av 
svårigheterna att få arbetskraft för den manu-
ella ringningen i kyrkan.47  Dessutom utfördes 
planerat underhåll och mindre reparationer 
dessa år.

Mariakyrkan överlämnas till samfälligheten
Långt in på 1900-talet var Göteborgs stad fort-
farande ägare till kyrkan. 1956 träffades dock 
ett avtal med kommunen, som överlät Mariakyr-
kan från och med den 1 januari följande år till 
den kyrkliga samfälligheten med full äganderätt 
och utan ersättning.48  

Restaureringen 1965
I mars 1965 stängdes Mariakyrkan för en stor restaurering som länge varit på tal. Att ärendet dragit 
ut på tiden berodde bl a på att flera komplicerade stadsplane- och trafikfrågor först måste lösas. 
Arkitekt var Sven Brolid (1913-1980) i Göteborg som delvis utgick från den framlidne Axel Forsséns 
förslag, vilken först anlitades för kyrkans restaurering.49  Restaureringen fortskred under hela året 
och återinvigningen i december sammanföll med kyrkans 150-årsjubileum. Huvudentreprenör var 
Axel Person & Co Byggnads AB, Göteborg.

Altarpartiet med den nya dopfunten och det nya korfönstret 
(ATA, foto Axel Forssén 1949).



24

Det är denna restaurering som präglar 
kyrkan idag. Man försökte återgå till 
kyrkorummets ursprungliga färgsättning. 
De gamla färgerna framskrapades och 
bättrades. under de grå väggarna dolde 
sig en marmorerad yta i en gyllene ton 
och runt fönstren återskapades samma 
gråmålade friser som fanns där 150 år 
tidigare. även inredningens tidigare 
bemålning återställdes.50  

Altarpartiet höjdes och altaret byggdes 
om. Dörrarna i östväggen togs bort, lik-
som ett par korbänkar i de främre hörnen 
och en bänkrad längst bak i kyrkorum-
met. Rötskadade dörrar ersattes med 
nytillverkade liksom fönstren mot norr 
och väster. I korfönstret insattes nytt 
antikglas. Orgeln flyttades längre bak på 
läktaren. Den ena av kyrkklockorna byt-
tes ut och en ny dopfunt ritades av Sven 
Brolid.51  På kyrkans norra sida tillbyggdes 
en sakristia.52 

Det omkring 30 år gamla varmvattenvärmesystemet byggdes om med bänkvärmare.53  I bänkkvarteren 
lades nytt trägolv och bänkarna gjordes mer sittvänliga. På övriga golvytor lades heltäckningsmatta. 
Takarmaturen kompletterades liksom vvs- och elinstallationer.

Taket renoverades och tornhuvens plåtinklädnad utbyttes mot kopparplåt.54  Restaureringen omfattade 
även lagning av sprickbildningar och putsskador, som förorsakats av den tunga genomfartstrafiken på 
gatan utanför kyrkan.55  Dränering ordnades kring kyrkan för att undvika fortsatta fuktskador. även 
tomten snyggades upp och kyrkan fick fasadbelysning.56  

Luftfuktanläggning m m
Till följd av torkskador på orgeln hämtades 1968 ett befuktningsaggregat från Nylöse kyrka som pla-
cerades i orgelhuset.57  Samma år ändrades klockringningsanordningen för att även kunna manövreras 

Sakristian under uppbyggnad, augusti 1965 (GSM).
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från sakristian.58 

Fasadreparationer
Renovering och målning av kyrkans västfasad utfördes 1972 med KEIM fasadfärg (silikatfärg). Hela 
gaveln samt delar av gesimsen putsades om. även fasadputsen på kyrkans södra vapenhus åtgärdades. 
Därtill utfördes målningsarbeten på de entréportar och fönster som berörts av reparationen.59  

Återinvigningen i början av december 1965 sammanföll med kyrkans 150-årsjubileum (KKA).
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Församlingshem i Fattighuset
Christinae svenska församling lades 1974 samman med Domkyrkoförsamlingen. Mariakyrkan kom 
därmed att tillhöra Domkyrkoförsamlingen. Samma år genomfördes en större ombyggnad av dispen-
särcentralen; det gamla Fattighuset. Lokalerna kom istället att uthyras som församlingshem och 
kontor, och huset fick namnet Mariagården efter kyrkan.60  I samband med ombyggnaden revs halva 
uthuslängan norr om kyrkan.61  Från början hade man egentligen tänkt förlägga ett nytt församlings-
hem bredvid kyrkan. I början av 60-talet fanns ett skissförlag av arkitekt John Eliason, men som 
stannade på pappret.62 

Underhåll och reparationer
Sedan restaureringen 1965 har endast mindre åtgärder utförts. I mitten på 70-talet tätades läktar-
bjälklaget. Orsaken var att springor i takpanelen under läktaren lämnade stoft och färgflagor etc på 
kyrkbänkarna.63  I sakristian insattes fönstergaller för att försvåra inbrott, troligen 1981.64  Ett par år 
senare byttes fläkten till orgeln. Arbetet utfördes av A Magnussons orgelbyggeri i Göteborg.65 

I början på 80-talet målades kyrkan invändigt undantaget de marmorerade väggytorna, som endast 
bättrades och lackades. Hela taket målades vid detta tillfälle.66  Några år senare utbyttes heltäck-
ningsmattan i hela kyrkorummet och taket tilläggsisolerades.67  Kring grusplanen vid huvudentrén 
uppsattes en kedja som inhägnad.68 

Omkring 1990 omlades taket på sakristian med ny kopparplåt. Taket, som var helt plant, läckte på 
flera ställen. Det nya plåttaket fick en bättre konstruktion med fall.69  I början på 90-talet borttogs 
heltäckningsmattorna i altarrundeln och på läktaren. Innanför altarringen lades ett nytt trägolv.70  1992 
målades kyrkans putsade fasader med en typ av plastfärg. Samtidigt målades alla fönster utvändigt 
med alkydoljefärg (Drygolin).71  

Lampstöld
Våren 1996 stals två av ljuskronorna i kyrkorummet; den ena tillverkad 1948 och den andra 1965. Ett 
par år senare ersattes de av kopior som tillverkades av Fongs Gelbgjuteri i Gränna.72  

Fjärrvärmeinstallation
Mariakyrkan fick fjärrvärme hösten 2000.73 
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Fattighuskyrkan år 1901. Långhusets tak täcks ännu av tegel och övriga takfall av målad järnplåt (GSM).
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Exteriör byggnadsbeskrivning

Grundmurar och socklar
Murarna är grundlagda på rustbädd, bestående av ett lager växelvis ändvänt rundvirke 8”-9” i topp 
beläget på ca 180 cm djup under markytan. Virket ligger inbäddat i lera. Grundmuren utgörs av stap-
lade naturstensblock upp till ca 50 cm under mark. På denna nivå är kyrkans tegelmur grundlagd. upp 
till ca 40 cm ovan mark är sockeln klädd med kalkstensplattor (Kinnekullekalksten).74  1965 försågs 
grunden med dränering, något den tidigare saknat.

Sakristians entrétrappa är beklädd med grå Bohusgranit på betongunderlag. Planstegen är räfflade. 
Huvudingångens entréplan av krysshamrade granithällar på betongplatta tillkom 1965.75  Den rödaktiga 
kalkstenströskeln i söder är betydligt äldre.

Stomme och fasad
Synligt murverk består av rött tegel i kryssförband. ytterväggarnas tjocklek är cirka 80 cm.76  Fasaderna 
är slätputsade och vita undantaget kyrkans södra sida, som kläddes med tegel år 1840 p g a uppre-
pade problem med putsens hållbarhet. Beklädnaden utgörs av gult Flensburgstegel i kryssförband av 
samma typ som använts för Gustavi domkyrka. Såväl mur- som fasadtegel mäter omkring 4x23 cm. 
under takfoten löper en putsad gesims. Gavelfrontonen på vapenhuset i väster är plåtinklädd och 
vitmålad. 

Fasaderna var i äldre tid strukna med kalkfärg i en vit eller gulaktig ton. även teglet har varit bemålat. 
Det bär dels spår av en vit, dels av en ockragul färg.77  För putslagning användes vid restaureringen 
1965 kc-bruk och avfärgning skedde med kalkfärg.78  1972 renoverades kyrkans västfasad. Hela gaveln 
samt delar av gesimsen omputsades och målades därefter med silikatfärg (KEIM).79  Samtliga putsytor 
målades senast 1992 med en typ av plastfärg.80  Sakristian, tillbygd 1965, har en stomme av putsat 
tegel.81  Kyrkan har haft problem med sprickbildningar i fasaden, sannolikt orsakade av ojämna sätt-
ningar i grunden bl a till följd av tidigare genomfartstrafik.

Fönster
Kyrkorummet belyses av stora spröjsade fönster med halvrunda överstycken. Fönsterkarmar och bågar 
är i trä och försedda med klarglas. Bågarna är kopplade. På utsidan är fönstren rödbruna, på insidan 
vitmålade. Fönstret i korväggen bakom altaret har färgade glasrutor i grönblått. Dessa insattes 1965, 
istället för den dåvarande innerbågen med blyinfattat bränt antikglas från 1948 års restaurering. 
Samtidigt fick det en ny fönsterbänk av betong. Trapphusens fönster har fönsterbänkar av polerad 
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kalksten. I sakristian finns ett kopplat enluftsfönster samt vid altaret ett ljusinsläpp prytt med röd 
glasmosaik. Sakristiefönstren försågs med utvändiga fönstergaller i början av 80-talet. Fönstren på 
kyrkans södra och östra sida ersattes av nya i furu 1948.82  övriga fönster utbyttes 1965.83  På taket 
finns tre små vindskupor. Kyrkfönstrens mellan- och utsidor målades senast 1992 med en alkydolje-
färg (Drygolin).84 

Dörrar
Ingångar finns genom vapenhusen i väster och söder. Den norra vapenhusentrén är igenmurad. Is-
tället leder en mindre dörr till pannrummet. 1965 igensattes dörröppningarna på ömse sidor om 
altaret (varav den södra endast var en blinddörr). De kvarvarande entrédörrarna nytillverkades 1965 
med utseende likt de befintliga.85  Pardörrarna är bruna, på insidan gråmålade, och spegelförsedda 
med överljusinsläpp i form av lunettfönster. Dörrbladen har sparkskydd av kopparplåt. I början av 
1900-talet tycks ytterdörrarna ha varit i fernissad ek.86  Sakristians dörr är av furu med ett korsprytt 
fönster med blåfärgat glas.87  

Såväl fönster 
som dörrar 
är av trä och 
rundbågade i 
nyklassicistisk 
stil.
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Kyrkklockor
I Mariakyrkans takryttare hänger två klockor. Storklockan tillverkades 1965 av klockgjuteriet M & E 
Ohlsson i ystad. Den skänktes av disponent Bo Risberg, vars son jordfästes i Mariakyrkan.88  Diametern 
är 71,4 cm och höjden 73 cm. Klockan väger 242 kg.89  Dess inskription lyder:

RING IN GuDSTJäNSTTID

TILL MINNET AV
CARL JOHAN RISBERG
F. 13/10 1942 D. 23/8 1964

GJUTEN ÅR 1965 AV M & E OHLSSONS KLOCKGJUTERI YSTAD

Kyrkklockan från 1965 ersatte en betydligt mindre gjuten 1747. Den gamla lillklockan har en brokig 
historia. Den tjänstgjorde ursprungligen som skeppsklocka på fartyget Hoppet vid Ostindiska kom-
paniet. 1969 utlånades klockan till Fridhems kyrkogård i Backa. Därifrån stals den 1977, men åter-
lämnades 13 år senare. Sedan 1997 hänger den i Asperö kyrka i södra skärgården.90 

Lillklockan, egentligen den tidigare storklockan, är betydligt äldre och hängde från början i Maria-
kyrkans föregångare. Gjutningsåret är 1771 och tillverkare Abraham Wetterholz. Diametern är 57 
cm, höjden 58 cm. Klockan väger 101 kg. På klockan står att läsa:

SOLI DEO GLORIA IN ExCELSIS NR 1771

NäR IAG LIuDER SäG EN TÅ

LÅTOM OS SAMHäLLIGT GÅ
TIL GuDS HuS OCH KyRKIA
HöREN ACHTSAMT HERRANS ORD
GÅN MED WöRDNAD TIL HANS BORD
EDER SIäL TIL STyRKIA

WARANDE KyRKIOHERDE
WID FATTIGHuSFöRSAMBLINGEN
HERR MAG. IOH: WILLIN FöRESTÅNARE

HERR NICOLAS MATSEN. HR BENIAMIN
BAGGE. HR MATH: GRHAL. BOKHÅLLARE

OLOF öSTBOM MED GuDS TILHIELP
GuTEN AF ABR. WETTERHOLZ.91 
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Vid storklockans uppmontering 
1965 avlägsnades den äldre 
klockbocken och ersattes av en 
ny klockstol.92  Samtidigt auto-
matiserades lucköppningen. På 
1950-talet installerades en elek-
trisk klockringningsanordning. 
Tidigare skedde klockringningen 
för hand med linor. I slutet av 
60-talet ändrades klockring-
ningsanordningen för att kunna 
manövreras från såväl sakristian 
som västra vapenhuset.93 

Tak och takavvattning
Mariakyrkans samtliga takfall 
täcks av kopparplåt. På långhu-
sets valmade sadeltak låg fram 
till år 1951 tegelpannor medan 
vapenhusens taktäckning var av 
målad järnplåt, liksom listverk 
och takgarnering. Vid takom-
läggningen detta år revs det 
befintliga undertaket av lock-
brädspanel och ett ny tätare 
spontad panel uppsattes.94 

Klocklanterninen har ett kloster-
tak med krönande kors. Tornet 
är av korsvirke och plåtbeslaget. 
ursprungligen var det utvändigt 
brädfodrat och oljefärgsmålat.95  
Det är dock oklart när tornet och 
klockportarna inkläddes med 
plåt. Åtminstone under 1900-ta-
lets första hälft var plåtbekläd-
naden på tornet vitmålad.96  Torn- Västgaveln med huvudentrén och klocktornet.
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takets plåtklädsel ersattes med kopparplåt vid restaureringen 1965. Samtidigt åtgärdades rötskadade 
delar i takstommen och krönkorset renoverades, varvid dess infästning förbättrades.97  Omkring 1990 
omlades plantaket på sakristian med ny kopparplåt. Takkonstruktionen ändrades så att det fick bättre 
fall.98  Kyrkans takavvattning var tidigare utförd av målad järnplåt, men har under 1900-talets andra 
hälft ersatts av kopparplåt. Stuprören är av äldre modell med skarpa knäckar. 

Kyrkoplan
Det gamla Fattighuset är beläget strax väster om Mariakyrkan, med det finns ingen skarp åtskillnad 
mellan kyrkans och Mariagårdens tomt. Kyrkobyggnaden omges av enkla planteringar samt några äldre 
lövträd. Västra och södra sidans öppna karaktär kontrasterar mot tomtens östra och norra del med 
vildvuxna grönytor och höga buskage. Intill kyrkans östmur ligger en liten lekplats med sittplatser 
som omges av ett enkelt nätstängsel. Framför kyrkans huvudingång finns en grusplan, inhägnad av 
en kedja som uppsattes 1986. Närmast entrén ligger smågatsten och granithällar. En grusgång finns 
även utmed kyrkans norra fasad. 

Lilla Stampgatan söder om kyrkan lades ut i början av 1900-talet sedan man röjt bort en del av Fat-
tighusets byggnader. Fram till 40-talet fanns ett högt plank som inhägnad kring tomten. Det anslöt 
till kyrkobyggnadens sydvästra och sydöstra hörn och lämnade sydsidan fri mot gatan.99  

Övrigt
Kyrkan är 30 m lång och 10 m bred. Klocklanterninen är med vapenhuset inräknat 20 m hög.100 
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Kyrkans vita putspartier kontrasterar mot den tegelklädda sydfasaden.
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Interiör byggnadsbeskrivning

Golv
Kyrksalen har golv av bräder, troligtvis med torpargrundläggning. På det gamla ospåntade golvet 
i bänkkvarteren lades ett nytt furugolv 1965 som är gråmålat, i överensstämmelse med den äldre 
färgställningen. Heltäckningsmattorna i gångarna och korpartiet inlades samma år. Samtidigt mine-
ralullisolerades sannolikt golvbjälklaget. I mittgången fanns tidigare järngaller, som släppte fram 
varmluft från rörkanaler i golvet.101  I mitten på 80-talet förnyades heltäckningsmattan.102  Mattan 
innanför altarringen borttogs i början av 90-talet, och ersattes av ett nylagt golv. Läktarens trägolv 
frilades vid samma tillfälle. Det består dels av ursprungliga breda golvplank, dels smalare tiljor 
sannolikt avsedda som undergolv (på läktaren låg tidigare linoleum- resp. heltäckningsmattor). I 
läktarens förrum ligger ett äldre trägolv som är lackat. 

även vapenhusen tycks från början haft plankgolv, som senare ersattes av kalkstensplattor.103  1965 
inlades Gustakalksten från Jämtland med försänkning för torkmattor i vapenhusen. I samband med 
golvomläggningen byttes det tidigare träbjälklaget mot ett nytt betongbjälklag.104  De befintliga in-
vändiga trätrapporna i ek, som är lagda på stenvalv, insattes 1948. Samma år åtgärdades betydande 
rötskador i golvbjälklaget.105  Sakristiegolvet täcks av en plastmatta.

Väggar
Kyrkorummets putsade väggar är marmorerade i en kraftigt gul färgton med fönsternischer och 
omfattningar i grått. Väggen avslutas upptill med en gråmålad gesims. Färgsättningen härrör från 
restaureringen 1965 och går tillbaka på väggarnas ursprungliga utseende.106  Kyrkorummets väggar 
har under större delen av 1900-talet varit gråvita. Vapenhusens väggar är putsade och målade i en 
ljusrosa färgton. En ljusmålad glasfiberväv täcker sakristians väggar. Invändig ommålning, undantaget 
de marmorerade väggytorna som endast klarlackades, skedde senast i början av 80-talet. Då målades 
väggarna med en alkydoljefärg (Jotun).107 

Innertak
Kyrkorummets täcks av ett spegelvalv; ett plant tak som omgärdas av en kraftig hålkäl. Taket, som är 
vitt, ommålat senast omkring 1983 med en alkydoljefärg (Jotun).108  Den bärande konstruktionen utgörs 
av träbjälkar, vilka är upplagda på ytterväggarna. På bjälkarnas undersida är spikad spräckpanel och 
dubbelrörning som putsats. På bjälkarnas översida finns blindbotten och 20 cm sågspånsfyllning.109  
Taket tilläggsisolerades med glasfiberull i mitten på 1980-talet.110 Vid restaureringen 1948 revs den 
listindelade pärlspontpanelen bort och takputsen återställdes. 1965 målades innertaken med plast-
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färg. Kyrkans tak tycks i äldre tid varit limfärgsmålade.111 

Innerdörrar
Dörrarna mellan vapenhusen och kyrkorummet är dubbla och spegelförsedda med tre speglar i varje 
dörrblad. utseendet påminner om ytterdörrarna. Pardörrarna i norra och västra vapenhuset samt 
dörrar mot wc och städ utbyttes 1965 mot nya fyllningsdörrar lika de befintliga. Kyrkans innerdörrar 
är gråmålade, men har tidigare varit bl a vitmålade. Dörröppningen till f d norra vapenhuset (nu-
mera pannrum) är igensatt.112  Den släta dörren till vindstrappan och sakristidörrarna är från 1965.113  
Pardörren till läktaren, som delvis är glasad, är av äldre datum.

Kyrkorummet sett från koret.
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Kyrkbänkar
Kyrkan hade ursprungligen sittplatser för omkring 500 personer. Numera ryms här runt 300 i fasta 
bänkar. Bänkinredningen är från kyrkans byggnadstid, men är något ombyggd. 1938 ökades avstån-
det mellan bänkarna med 10 cm. Ryggarna gjordes lutande och sitsarna breddades.114  1948 hängdes 
bänkdörrarna om och bänkskärmarna mot tvärgången försågs med utanpåliggande fyllningar.115  1965 
gjordes bänkarna mer bekväma med ytterligare ökad sitsbredd och nya fotstöd. Vidare utbyttes dör-
rarnas stängningsbeslag.116 

Kyrkbänkarna är indelade i fyra bänkkvarter. De främsta bänkarna är avfasade mot mittgången. 
Varje bänk har sin dörr som ursprungligen var försedd bänknummer och lås.117  Dörrar och skärmar 
är spegelförsedda. Mitt för tvärgångarna fanns i början av 1900-talet gallergrindar. 1938 målades 
bänkarna i en rödbrun ton. 1948 fick bänkarna en ny färgsättning i grått och rött med marmorerade 
speglar.118  Bänkarna är sedan 1965 målade i de ursprungliga färgerna; gulbruna invändigt och vinröda 
utvändigt med gråblå bårder.119  Bänkinredningen nere i kyrkan är i princip komplett. 1965 avlägsnades 
en bänkrad under läktaren samt ett par sidobänkar i koret. 1948 byggdes nya bänkar på läktaren utan 

Orgeln från 
1824 har en 
stor del äldre 
pipmaterial. 
Fasaden är 
ursprunglig. 
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dörrar.120  Av dessa finns sedan 1965 endast tre bänkar kvar. Samma år installerades varmluftvärme 
under bänkarna. 

utmärkande för Mariakyrkan är de två inbyggda fönsterförsedda logerna, ”spårvagnarna”, på ömse 
sidor om kyrkorummet. Den norra, som är hopbyggd med predikstolen, byggdes som ”prästbenck” 
och fungerade sedermera som sakristia medan den södra nyttjades som en särskild bänkloge. Idag 
är detta utrymme ett förråd.121  uppgången till predikstolen och ingången till sakristian nås via den 
norra avskrankningen. Logerna är liksom predikstolen och läktaren ljust marmorerade, men har också 
tidigare varit vitmålade. 

Läktare
Mariakyrkans läktare är tredelad. Den består av mindre sidoläktare i norr och söder och en djupare 
orgelläktare i väster. Läktaren uppbärs av tio fyrkantiga träpelare. Skranket är spegelförsett och 
marmorerat i varmt beige nyanser med blå uppläggningar. Mitt för orgeln finns en plats för för-
sångaren bevarad. Läktaren var ursprungligen ”hvitmålad och ådrad”.122  1884 uppges den vara ”kyligt 
pärlfärgad”.123  De flesta läktarbänkarna är borttagna, men gradängerna finns kvar. 1948 uppriktades 
sidoläktarna, som hade satt sig. Barriären kring orgeln byggdes 1965. I mitten på 70-talet tätades 
springorna i panelen på läktarens undersida.124  

Orgel
Kyrkans orgel, som är tillverkad av orgelbyggaren Pehr Zacharias Strand i Stockholm, invigdes 26 
söndagen efter Trefaldighet (troligtvis i november) år 1824.125  Den har sedan dess kompletterats med 
fler stämmor och byggts om vid två tillfällen; 1877 av Marcussen & Søn samt år 1951 av A Magnussons 
orgelbyggeri i Göteborg. Vid sistnämnda ombyggnad gjordes orgeln helt pneumatisk. 

Orgeln har idag  21 stämmor fördelade på två manualer och pedal.126  I orgeln ingår en stor del av 
det ursprungliga pipmaterialet samt stämmor från Marcussens ombyggnad. Den ursprungliga orgeln 
var en enmanualig orgel om 10 ½ stämmor med bihangspedal. Strandpiporna är bland de äldsta i 
Göteborg och är nästan kompletta.127 

Orgeln helrenoverades och flyttades bakåt i samband med kyrkans restaurering 1965. Spelbordet fick 
en fristående placering framför orgelfasaden (sedan 1951 hade det stått vid norra sidoläktaren). Ett 
befuktningsaggregat från Nylöse kyrka installerades i orgelhuset 1968.128  1983 byttes orgelfläkten.129 

Fasaden, som består av blindpipor, tycks vara från den ursprungliga orgeln. Den är tredelad och 
klassicis-tiskt utformad i grått med förgyllda detaljer, bestående av växtdekorer och musikinstrument 
längs ovankanten. Pipfälten avdelas genom kannelerade pilastrar. 
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Altare
Altaret är i snidat och gråmålat trä 
med förgyllda detaljer; en äggstavs-
fris överst och på framsidan ett spe-
gelfält. Fältet inrymmer en uppslagen 
bok, ett kors, en kalk samt två kors-
lagda palmkvistar. Altaret ombyggdes 
1965 med ny front, gavlar och bords-
skiva av lamellträ. Gavlarna försågs 
med luftintag till de inbyggda radiato-
rerna i altaret. Samtidigt höjdes hela 
altarpartiet.130  Altarringen är tresidig 
med rundade hörn i snidat, genom-
brutet och gråmålat trä med förgyllda 
rosetter. Ovansidan och knäfallet är 
stoppat och klätt med gråblå plysch. 
Ringen var ursprungligen vitmålad 
med blått kläde.131  Grinden på norra 
sidan är borttagen.132 

Altarprydnaden, som står i fönster-
nischen ovanför altaret, är i förgyllt 
snidat trä i form av Guds allseende 
öga inskrivet i en triangel och omgivet 
av en strålkrans. Triangeln är en sym-
bol för treenigheten; Fadern, Sonen 
och den helige Ande. Framför är ett 
förgyllt träkrucifix med gråmarmore-
rad fot. Kristusfiguren är av gotisk typ 
med törnekrona, ländkläde och föt-
terna placerade ovanpå varandra.133  
 

Den tredelade Mariaikonen på altaret 
är ett verk av ikonmålaren Erland Forsberg i Mölnlycke. Altartavlan invigdes på Jungfru Marie födel-
sedag den 8 september 1991. Huvudmotivet kallas ”Barmhärtighetens Moder”. Småbilderna visar 
händelser ur Marias liv. Guldfärgen och det blåa, vita och röda i ikonen är Marias färger.134 

Altarpartiet är i stort sett oförändrat sedan 1800-talet.
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Predikstol
Predikstolen är placerad på norra väggen och inbyggd med den norra sidologen. Den tillverkades 
1821 i klassicistisk stil efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten J F Weinberg.135  Predikstolen är 
beigemarmorerad med förgyllda detaljer. Dess ursprungliga färgsättning återställdes 1965. I äldre tid 
har predikstolen varit vitmålad. Korgens två sidor pryds av dekorerade spegelfält. Det ena inrymmer 
en uppslagen bok med symbolerna för lag och evangelium; en piska och en palmkvist. På andra sidan 
syns en strålkransomgärdad triangel – Guds allseende öga med det himmelska ljuset som strålar i 
bakgrunden. Predikstolens underdel är försedd med bladdekorerade konsoler och snäckformationer. 
Ovanför korgen finns en rikt dekorerad fyrsidig baldakin i blått med guld. Sidorna är försedda med 

Predikstolen med en av Mariakyrkans karaktäristiska loger. Bilden från 1916 visar en annan färgsättning än den nuva-
rande (ATA/GSM). 
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en snidad draperingsfris med tofsar. På baldakinen vilar en kerub och på undersidan svävar en duva; 
en symbol för den Helige Ande. 1948 sänktes baldakinen. Väggpartiet mellan predikstolen och bal-
dakinen är träbeklätt och pryds av en draperad blå tygmantel från 1965.136 

Dopfunt
Dopfunten i grå kalksten tillverkades 1965 och är ritad av arkitekt Sven Brolid.137  Den har rakt skaft, 
åttasidig cuppa med försänkta hörn och räfflade sidor. Dopfunten är fast förankrad i golvet med en 
åttadelad grå stenplatta. Mariakyrkan hade tidigare en dopfunt i målat och snidat trä som invigdes 
vid renoveringen 1948.138  

Övrigt
Kyrkorummets belyses av sex ljuskronor i mässing tillverkade 1948 respektive 1965. De sistnämnda 
tillverkades av Jonssons Gelbgjuteri i Skara i samma utförande som de äldre ljuskronorna, vilka sam-
tidigt försågs med levande ljus.139  Våren 1996 stals två av ljuskronorna som 1998 ersattes av kopior 
från Fongs Gelbgjuteri i Gränna.140  Takbelysningen i vapenhusen liksom lampetterna med opalfärgat 
glas är från 1965. På korväggen hänger mässingslampetter från 1800-talet.141  Kyrkans första takkronor 
med elektriskt ljus i jugendstil kasserades 1948.

Psalmnummertavlorna på ömse sidor om altaret är troligen ursprungliga. De har grå – från början 
svartmålade – nummerfält med snidad och förgylld ram prydd av växtornamentik och krönt av en lyra. 
Tavlorna förankras med spiraldekorerade väggfasta smidesarmar. Vid restaureringen 1965 fick num-
mertavlorna nya ramar då de gamla var förstörda av maskhål.142  De två nummertavlorna längre ned 
i kyrkorummet har funnits här sedan åtminstone 1900-talets början. Golvuret i snidat och gråmålat 
trä med förgyllda detaljer härrör från tidigt 1800-tal.143 
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Kronologisk sammanfattning
1726  Fattighuset öppnar med en egen kyrka inrymd i en f d fabriksbyggnad.

1767  Ny fattighusbyggnad uppförs. Träkyrkan byggs om.

1812-15  Den nuvarande kyrkobyggnaden uppförs efter ritningar av stadsarkitekt Carl Wilhelm  
 Carlberg. Invigningen sker  andra söndagen i Advent den 10 december 1815.

1821  Kyrkans predikstol utförs efter ritningar av arkitekt J F Weinberg.

1824  Ny orgel av orgelbyggaren P Z Strand i Stockholm.

1840  Sydfasaden inkläds med tegel.

1877  Orgelverket byggs om av Marcussen & Søn, Danmark.

1883  Fattighusförsamlingen införlivas i Christinæ svenska församling.

1897  Göteborgs stad överlåter dispositionen av Fattighuskyrkan till samfälligheten.

1908  Större renovering. Kyrkan får elektrisk belysning.

1930-tal  Fattighuskyrkan/Christinæ kyrkas annex byter namn till Mariakyrkan.

1938  Bänkombyggnad.

1948  Omfattande utvändig och invändig renovering ledd av arkitekt Axel Forssén. En del  
 fönster byts ut liksom entrédörrarna. Panelen i innertaket avlägsnas och putsen åter 
 ställs. Hela kyrkorummet ommålas. Nya armaturer och läktarbänkar m m. En toalett  
  installeras i kyrkan. 

1951  Renovering av orgeln. Arbetet utförs av A Magnussons orgelbyggeri i Göteborg. Te-
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gel-  taket på långhuset och vapenhustakens järnplåt ersätts av koppar.

1956  Göteborgs kyrkliga samfällighet blir ägare till Mariakyrkan.

1965  Genomgripande inre och yttre restaurering efter ett förslag av arkitekt Sven Brolid.        
 Kyrkorummets ursprungliga färgsättning återställs. Altarpartiet byggs om, dörrarna 
i   koret igenmuras. Vissa fönster och dörrar nytillverkas, bänkarna byggs om 
och golven   renoveras. I norr tillbyggs en ny sakristia. På tornhuven läggs kopparplåt. 
Kyrkan får en   ny kyrkklocka och dopfunt.

1972  Fasadreparationer och ommålning av västra och södra vapenhuset.

1974  Församlingssammanslagning; Mariakyrkan tillhör nu Domkyrkoförsamlingen. Det 
gamla   Fattighuset ombyggs till församlingshem (Mariagården).

1981  Fönstergaller insätts i sakristian som inbrottsskydd.

ca 1985  Invändig ommålning undantaget marmorerade väggytor. Heltäckningsmattan förnyas.  
 Taket över långhuset tilläggsisoleras.

ca 1990  Taket på sakristian läggs om med bättre fall. Trägolvet i altarrundeln och på läktaren  
 friläggs.

1992  Ommålning av kyrkans fasader.

2000  Fjärrvärme installeras.








