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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.1 

Inventeringen är framför allt baserad på tillgänglig litteratur, arkivuppgifter, intervjuer och okulärbe-
siktning. Stor vikt har lagts vid att ge korrekta källhänvisningar. uppgifterna kan därmed kontrolleras 
och vid behov kan ytterligare information om någon viss åtgärd eller byggnadsdetalj inhämtas.
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Inledning
Oscar Fredriks kyrka uppfördes åren 1889-93 
efter ritningar av Helgo Zettervall, vid denna 
tid en av landets ledande kyrkoarkitekter. 
Kyrkan fick sitt namn efter dåvarande kungen 
Oscar II.Den katedralliknande kyrkobyggnaden 
är en typisk representant för den nygotik som 
i slutet av 1800-talet blev kyrkostilen på mo-
det. Oscar Fredriks kyrka blev Zettervalls sista 
stora kyrkobyggnadsföretag och torde vara 
den som bäst svarade mot hans kyrkoideal. 
Stilelement och detaljer hämtades från äldre 
medeltida förebilder; i synnerhet den nord-
europeiska tegelgotiken, främst företrädd i 
Tyskland. Byggnadsteknik och material var 
där-emot för sin tid högst moderna.

Den rikt artikulerade exteriören tillsammans 
med höjdläget ger Oscar Fredriks kyrka en 
dominerande roll i stadsbilden. Fasaderna 
har ett rikt nygotiskt formspråk präglat av de 
många spetsiga smågavlarna, stora spetsbåge- 
och rosettfönster med spröjsverk (masverk), 
fialer och strävpelare. Kyrkobyggnaden är 
treskeppig med tvärskepp och kraftigt utskju-
tande polygonalt kor som omges av en lägre 
kapellkrans, inrymmande bl. a sakristian.2  
Tornet – det högsta bland kyrkorna i Göteborg – 
har en ovanlig placering på korets nordsida.3  

Planformen är originell; ett mellanting mel-
lan rektangeln och det latinska korset. Tvärskeppen är mycket korta, varför själva kyrkorummet får 
närmast en rektangulär form. Karaktäristiska är läktarnas trapphus, som skjuter ut från västfasaden 
och i vinklarna mellan kor och tvärskepp. 

Kyrkan har fasader av rött tegel med band av svartbränt tegel och detaljer av cement, mönsterlagt 
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skiffertak och koppartäckta tornspiror. Genom dekorativt måleri och användandet av olikfärgat ma-
terial har starka färgkontraster uppnåtts som accentuerar de olika arkitekturelementen och deras 
konstruktiva funktion. Exteriören domineras av de stora fönstren, mellan dem finns bara kraftigt 
framspringande strävpelare. Det yttre systemet av strävpelare avlastar valvtrycket och möjliggör det 
höga mittpartiet. I det inre blir denna upplösning av muren ännu mer påfallande.

utmärkande för interiören är långhuset med sina höga spetsbågiga stjärnvalv och korpartiets målade 
glasfönster och dekormålningar, skapade av konstnären Albert Eldh under 1900-talets första hälft. 
Liksom korsarmarna hade långhuset ursprungligen längsgående sidoläktare. Dessa borttogs i samband 
med 1940 års restaurering. Oscar Fredriks kyrkas nuvarande utseende är ett resultat av den senaste 
omfattande restaureringen under 1970-talet.
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Byggnadshistorik

Masthuggs församling bildas
Alltsedan Göteborgs grundläggning 1621 fram till slutet av 1800-talet fanns i staden endast två för-
samlingar; den tyska och den svenska med varsin kyrka, Christinæ respektive Gustavi (sedermera 
domkyrkan). Först år 1883 bildades sex territoriella församlingar, bland dessa Masthuggs församling. 
Masthuggs församling omfattade västra delen av Haga samt stadsdelarna Olivedal, Masthugget och 
Stigberget.4  Denna stora församling saknade till en början någon egen kyrka utan fick för sina guds-
tjänster använda sig av den inom församlingens gränser belägna S:t Johanneskyrkan. Kyrkan hade 
uppförts på frivillig väg 1866, ritad av arkitekten J A Westerberg. Men den ansågs med sina 770 fria 
bänkplatser alltför liten. År 1883 bodde 13 000 personer i den nya församlingen.5  

Planer på en ny kyrka 
Samma år som församlingen bildades väcktes i kyrkofullmäktige förslag om att låta uppföra en 
ny, större kyrka.6  Byggmästaren F O Peterson fick i uppdrag att undersöka tre tomtplatser inom 
Masthuggsförsamlingen; vid nuvarande Plantagegatan, söder om Masthuggstorget samt på det s.k. 
Dahlinska berget. Den sistnämnda ansågs vara den mest lämpliga med tanke på grundförhållanden, 
tillgänglighet och det vackra läget.7  

Planerna fortskred vidare under följande år. En kommitté utsågs för att anskaffa ritningar för den 
blivande kyrkan. Till en början planerades en pristävlan, men slutligen beslöt man att anlita över-
intendenten8  Helgo Zettervall (1831-1907) i Stockholm som arkitekt.9  Zettervall var vid denna tid 
det stora namnet inom svensk byggnadskonst med en rad betydelsefulla uppdrag bakom sig, varav 
ett flertal kyrkor och kyrkorestaureringar. För Masthuggsförsamlingen ritade han ett förslag till en 
kyrka i nygotisk stil som godkändes efter smärre förändringar. Därefter utarbetades kostnadsförslag 
och fullständiga byggnadsritningar, vilka fastställdes av överintendentsämbetet i Stockholm den 24 
oktober 1887.10  

Till den snabbt växande Masthuggs församling ville man ha en stort tilltagen kyrka. Enligt de ursprung-
liga planerna skulle kyrkan rymma 3000 personer men kyrkans storlek minskades undan för undan. 
Församlingen fick i det slutliga förslaget nöja sig med 1685 ”lösa och fasta” sittplatser, vilket ändå 
gjorde kyrkan till den största i Göteborg.11  Som en lustig detalj i byggnadsförslaget kan nämnas att 
Zettervall vid beräkningen av bänkutrymmena anslog 50 cm för en man och 60 cm för en kvinna!12  
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Kyrkan uppförs och invigs
Våren 1888 utbjöds arbetet på entrepre-
nad. Beräknad kostnad för kyrkbygget var 
350 000 kr. Men de anbud som kom in var 
alltför höga. Till sist anlitades byggmästa-
ren F O Petersson som huvudentreprenör 
med vissa ändringar och förenklingar av 
Zettervalls byggnadsförslag. Bland annat 
slopades arkitektens ursprungliga tanke 
att kyrkorummet skulle likt exteriören 
ha fasadtegel i horisontella band i olika 
färger.13 

I början av 1889 satte mark- och spräng-
ningsarbetena igång. Byggstarten sam-
manföll med kung Oscar II:s 60-årsdag. 
På kungens födelsedag den 21 januari 
1889 beslöt därför kyrkostämman att 
hedra kungen genom att anhålla om att 
få uppkalla den nya kyrkan Oscar Fredrik. 
Kungen gav sitt tillstånd och kyrkan hade 
fått sitt namn.14  Den 18 juli 1889 lades 
kyrkans grundsten.15  

Helgo Zettervall ledde byggnadsarbetet, 
huvudsakligen på distans från Stockholm, 
och levererade löpande detaljritningar 
under byggets gång. Därtill tycks Zetter-
valls son Folke (1862-1955), som också var 
arkitekt, ha svarat för en väsentlig del av 
kyrkobyggnadens projektering.16  Arkitekt 
J Emil Billing hade en central ställning 
som byggnadskontrollant. Han ritade även 
kyrkans armaturer och viss inredning.17  
Bland ledamöterna i byggnadskommittén 
kan nämnas göteborgsarkitekten Adrian C 
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Peterson.

Kyrkans uppförande hade i mycket karaktär av 
experimentbygge där Zettervall knöt till sig 
den främsta expertisen i landet. I byggnaden 
kan man finna exempel på det sena 1800-ta-
lets tekniska landvinningar och sökande efter 
nya metoder och material - vissa hittills oprö-
vade. AB Skånska Cementgjuteriet levererade 
prefabricerade fönsterramverk m m av gjuten 
cement och från Kullgrens Enka i uddevalla 
hämtades huggna granitdelar till pelare, trap-
por och stenfot. Fasadteglet kom från Börringe 
tegelbruk i Skåne. Kyrkans värmeanläggning in-
stallerades med pannor för högtrycksånga och 
varmluft enligt ett av ingenjören O E Westin i 
Stockholm utarbetat program.18  Målnings- och 
dekorationsarbetet utfördes av Måleribolaget S 
A Wahlström i Göteborg under kyrko konstnären 
Reinhold Callmanders (1840-1922) ledning och 
överinseende.19  

Efter fyra års byggnadstid stod slutligen kyrkan 
färdig.20  Påskdagen den 2 april 1893 invigdes 
Oscar Fredriks kyrka av biskop E H Rodhe, as-
sisterad av församlingens förste kyrkoherde 
Edvard K Osterman. Vid invigningen av kyrkan 
var folkmängden inte mindre än 24 000 per-
soner.21  

Invigningshögtiden
I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning kunde man läsa om invigningshögtiden: 

Det var långa vagnsrader och stora skaror af fotgängare, som i det granna vårvädret på Påskda-
gens morgon styrde kosan till det nya templet. Man vandrade uppför den branta backen och dröjde 
gärna en stund på dess krön, innan man steg in i kyrkan. 

Ty härligare läge än hon fått, ha ej många tempel. Högt ligger hon öfver stadens myllrande 
och kvalm, som andakten bör lyfta sig ur hvardagstankarne; fritt med vida utsikter, ljust och gladt. 
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Det finns ingenting i kyrkans läge och yttre af det dystra och unkna, som präglar så många svenska 
”Guds hus”. Och har man genom något af de öppna hvalfven med sina mångfärgade lyktor trädt in 
i helgedomen, vidmakthålles äfven därinne det glada, vänliga intrycket. 

Det är högt i tak, pelarne växa smärta ur det mosaikbelagda golfvet; hvalfven spännas käckt 
och äro hållna i färger, som framhäfva deras luftiga daning; ljuset flödar in genom väldiga fönster, 
mildradt af deras färgade rutor; och totalintrycket stärkes, när man fått tid att se sig om bland 
mängden af fina detaljer. 

Det är blott en sak, som stöter: läktarne, som värka tunga, skymmande och skrymmande. Man 
må ej förundra sig öfver, att de icke kunnat rätt sammansmältas med det hela. De stora djupa 
läktarne höra nämligen till predikokyrkan, men te sig alltid som något ”påhängdt” i ritualtemplet. 
Och ett sådant är till hela sin anläggning denna nya lutherska kyrka. 22  
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Blev kyrkan för vacker?
Färgprover visar att kyrkan ursprungligen var ljus och färgrik med många ornamentala målningar. 
Korfönstren hade glasmålningar av konstnären Reinhold Callmander.23  Inredningen var genomgående 
utformad i en nygotisk stil. Väggarna och valven var lätt gulfärgade. Väggar och dörrar var inramade 
med bruna och röda lister. Detta stod i kontrast till bänkarna och läktarna som var oljelaserade i en 
mörk ekimitation. 

Oscar Fredriks kyrka var på sin tid ett imponerande blickfång. Den höjde sig högt över alla andra hus 
i området. ”Liggande på en höjd invid Vegagatan, har kyrkan fått ett fritt, öppet läge, hvarigenom 
de fina linierna i den götiska arkitekturen med sina spetsbågsfönster, sina smäckra tornspiror och 
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talrika utbyggen från byggnadens 
hufvuddel komma till sin fulla rätt, 
något som torde blifva fallet i än 
högre grad, då man hinner att få 
den fula, skymmande bergsklinten 
i N.V. bortsprängd” skrev tidning-
arna.24  Efter några år sprängdes det 
”vanprydande” berget bort. Kyrk-
platsen ställdes därefter i ordning 
med planteringar och markbelägg-
ning etc.25 

Men kritiska röster höjdes också mot 
kyrkbygget. ”Genom att förbigå 
våra egne framstående arkitekter 
och utan pristäfvlan antaga en rit-
ning från en visserligen framstående 
arkitekt i Stockholm, har [man] fått 
till stånd ett storartadt projekt”, 
men till en alltför hög kostnad.26  Av 
flera anledningar fördyrades dess-
utom bygget.27  Notan slutade på 
drygt 515 000 kr, en summa som på 
den tiden ansågs oerhört hög. Oscar 
Fredriks kyrka var också föremål för 
livlig debatt i pressen och fick under 
lång tid gå under namnet ”Halvmil-
jonskyrkan”.28  

Vissa menade att kyrkan var för påkostad och ”alltför vacker” för området. Man stötte sig på bygg-
nadsstilen, såsom främmande för vårt land. Både en och annan ansåg att Masthugget knappast var 
värd en sådan fin kyrka. I en stadsdel med en utpräglad arbetarbefolkning, kunde ett enklare utfö-
rande ha varit nog.29  Men kritiken tillbakavisades i kyrkofullmäktige. ”Det bereddes dem, som icke 
ha råd eller tillfälle att besöka andra offentliga, tilltalande lokaler, en ädel och billig njutning, då 
de kunna ha glädjen att en stund i detta tempel få fägna sig åt ljusets och färgernas skönhet /…/ 
den glädjen få vi icke missunna dem.”30  
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Oscar Fredriks kyrka under 1900-talet
Redan då kyrkan hade varit i bruk ett decennium tycks efter hand vissa problem ha uppstått. Den 
gamla värmeanläggningen måste delvis kasseras 1905.31  År 1909 upprättades förslag till ytterligare 
byte och ändringar av värmesystemet. Svårigheterna med att uppvärma kyrkan gjorde att man efter 
några år tvingades montera in innanfönster i långhuset. under åren 1908-09 installerades elektrisk 
belysning i kyrkan liksom elektrisk drift av klockringningen.32  
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Församlingen växer lavinartat
Masthuggsförsamlingen växte snabbt och 1908 genomfördes en ny församlingsdelning. Då hade be-
folkningen nästan fördubblats sedan kyrkan uppförts. Den äldre delen fick namn efter kyrkan; Oscar 
Fredrik, och den nya delen, fick behålla det tidigare församlingsnamnet. Den nya Masthuggsförsam-
lingen använde Oscar Fredriks kyrka till dess att Masthuggskyrkan kunde invigas år 1914.33 

Fuktskador
I början av 1910-talet konstaterades skador på byggnadskroppen som visade på behovet av en ge-
nomgripande restaurering.34  Domkyrkoarkitekten i Lund Theodor Wåhlin anlitades för att besiktiga 
kyrkan och ge förslag på reparationsåtgärder. Fasaderna hade omfattande vittringsskador som följd 
av den bristfälliga avvattningen. I synnerhet var det svartbrända fasadteglet ”af mycket elakartad 
beskaffenhet”. Fukt hade trängt in i murverket och förorsakat fuktskador i kyrkans inre. För att skydda 
valven hade man bestrukit deras översida med asfalt. Wåhlin hade också estetiska synpunkter på kyr-
korummets utformning, som var alldeles för mörkt och överdekorerat. I stället borde ”hvalbågarnes 
och strålarnes färg /…/stämma öfverens med granitpelarna, så att den uppåtsträfvande verkan ej 
må förtagas”. Även inredningen och snickerierna ”böra hållas i ljusare och gladare ton”.  35  

Restaureringen 1913-1915
Åren 1913-1915 utfördes en omfattande restaurering av kyrkobyggnaden efter förslag av arkitekten 
Gustaf E Pettersson, Stockholm, som i princip följde Wåhlins utlåtande. Arbetena leddes av arki-
tekten C F Ebeling.36  Reparationerna på tak och fasader innebar bl. a att skadade cementdetaljer 
togs ned. Fialer och skorstenar avkortades och listverk inkläddes med kopparplåt.37  Takavvattningen 
förbättrades. Invändigt målades hela kyrkan i en ljusare, gul färgton.38  Nya vägg- och takmålningar 
i kor och sidokapellen utfördes av göteborgskonstnären Albert Eldh (1878-1955).39 

Allt sedan kyrkans invigning hade man haft problem med den dåliga akustiken. I samband med rest- 
aureringen flyttades därför predikstolen från korets södra sida längre fram i kyrkorummet till den 
nordvästra korsmittspelaren.40  

Förändringar och smärre reparationer
I koret uppsattes år 1922 innanfönster för att minska draget, på sikt var tanken att skaffa helt nya 
glasmålningar.41  Påföljande år installerades elektrisk uppvärmning med varmvattenssystem i kyrkan.42  
1924 utvidgades orgelläktaren, samtidigt som orgeln tillbyggdes.43  År 1931 blev det åter aktuellt att 
bygga om läktaren, efter förslag av Kungl. byggnadsstyrelsens arkitekt Axel Forssén (1888-1961).44  
1929 upptogs en dörröppning mellan kyrkans arkivrum och kyrkorummet.45  
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Nya glasmålningar i koret 
De Callmanderska glasmålningarna i koret ersattes successivt av nya under 1930-talet.46  De var vid 
denna tid i mycket dåligt skick. Figurernas konturer hade utplånats och delar av den dåligt inbrända 
färgen var förstörd, blyinfattningarna var vittrade och glaset löst. ur estetisk synpunkt ansågs de dess-
utom helt värdelösa.47  Albert Eldh fick 1931 i uppdrag att komma med ett förslag till ny dekoration av 
de mittersta fem korfönstren. Glasmålningarna tillverkades sedan underhand, allt eftersom gåvomedel 
flöt in, och blev färdiga år 1938.48  Målningsarbetet utfördes sannolikt av firman N P Ringström.49  

1940 års restaurering 
Vid 1930-talets slut var Oscar Fredriks kyrka i behov av genomgripande underhålls- och renoveringsåt-
gärder. Dessutom önskade man vissa förändringar i själva kyrkorummet. 1939 utarbetade Axel Forssén 
ett restaureringsförslag av kyrkan såväl ut- som invändigt. Förslaget godkändes av byggnadsstyrelsen 
efter smärre anmärkningar, och restaureringen genomfördes under påföljande år.50  

Långhusets två längsgående sidoläktare togs ned för att förbättra akustiken, men också av estetiska 



21

skäl. Mittgången gjordes smalare och bänk-
kvarteren byggdes om. I rumskransen kring 
koret gjordes vissa ändringar. Kyrkans in-
vändiga ytskikt förnyades fullständigt. All 
träinredning luttvättades och ommålades. 
Väggar och valv, undantaget korvalvet, 
kalkades i en gråvit ton. I kyrkorummet 
insattes nya fönster med antikglas i inner-
bågen.51  Vidare anskaffades nya armaturer, 
och el-, värme- och sanitetsanläggningen 
förnyades.52  

Ny altarprydnad
I samband med restaureringen väcktes frå-
gan om anskaffande av en ny altarprydnad 
istället för den gamla vilken ansågs vara ”av 
mycket enkel beskaffenhet”.53  För uppdra-
get anlitades konstnären Erik Abrahamsson 
i Göteborg. 1945 stod altarskåpet färdigt, 
skuret i furuträ av skulptörerna och brö-
derna Ivar och Lars Lindekrantz. Efter hand 
fick triptyken även bildframställningar på 
flyglarnas yttersidor.54 

Bisättningsrum under kyrkan 
1956 inreddes ett bisättningsrum i källar-
våningen under sakristian. Två fönster med 
smidesjärnsgaller och en entrédörr av ek 
togs upp i fasaden mot Fjällgatan.55  

Förändringar under 1960-talet
1966 anordnades under läktaren i norra tvärskeppet ett sidokapell för mindre gudstjänster. Den be-
fintliga bänkinredningen ändrades och orienteras i kyrkans längdriktning. I kapellet placerades kyr-
kans ursprungliga altaruppsats i enlighet med göteborgsarkitekten Sven Brolids (1913-1980) förslag.56  
Samma år lagades målningarna ovan entréerna och i förhallarnas valv av målerifirman Ivar Celander, 
Göteborg. Målningarna var då i mycket dåligt skick och nästan helt urblekta. Konserveringsarbetet 
utfördes av den tyske konstnären Roland Hörbart.57 
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År 1969 uppfördes ett nytt orgelverk av 
orgelbyggaren Olof Hammarberg, Göteborg. 
Den ursprungliga orgelfasadens utseende 
bevarades i oförändrat skick. I läktar-barri-
ärens mitt byggdes ett ryggpositiv, utformat 
av Hammarberg. 58  

I anslutning till stadsförnyelsen av Masthug-
get - som genomgripande kom att förändra 
kyrkobyggnadens omgivning – revs år 1968 
den s.k. Församlingshyddan från 1898 vid 
Fjällgatan. I dess ställe uppfördes 1970 det 
nuvarande församlingshemmet intill kyrkan 
efter förslag av arkitektkontoret Lund & 
Valentin, Göteborg.59 

Omfattande restaurering 1974-1978
I början av 1970-talet var kyrkan återigen i 
stort behov av en upprustning. Det påfres-
tande västkustklimatet hade gått hårt åt 
byggnadens yttre. Skadorna på fasadteglet, 
främst orsakat av salt- och frostsprängning, 
var omfattande och kopparplåten på taket 
i dåligt skick, trots utförda punktinsatser. 
Dessutom hade byggnadsdelar börjat falla 
ned från kyrkobyggnaden. även kyrkorum-
mets underhåll var starkt eftersatt och 
många utrymmen nedslitna. Fukt hade trängt in i byggnaden och åstadkommit stora, svårartade 
fuktskador i såväl väggar som tak. Sprickbildningar fanns såväl i golvet som i valven.60  

Oscar Fredrik var på 1970-talet inte längre en folkrik ytterförsamling utan snarare en utglesad in-
nerstadsförsamling. Restaureringen föregicks av en debatt huruvida man överhuvudtaget skulle satsa 
pengar på att bevara kyrkobyggnaden eller istället ersätta den med en mindre, mer funktionsduglig 
kyrka. Men kritiken fick aldrig riktigt fotfäste, utan restaureringen utfördes som planerat.61  

Arbetet uppdelades i tre etapper. Först åtgärdades kyrkans yttre, och därefter interiören. Som res-

Kyrkorummet efter 1940 års renovering (ATA, foto Axel Forssén).
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taureringsarkitekt anlitades Börje Blomé, Stockholm (1921-1998). 62  De utvändiga arbetena påbörjades 
1975 efter ett mycket omsorgsfullt projekteringsarbete.63  

Fasadreparationerna blev mycket omfattande, särskilt på den östra och södra sidan. Då svart tegel 
likt det befintliga inte gick att finna, var man tvungen att bränna svart lasyr på det röda teglet.64  Efter 
diskussioner om lämplig brukssammansättning beslutades att använda ett relativt starkt kalkcement-
bruk. Kopparplåten på tornspiran, sidoskeppen och koromgången ersattes i sin helhet. Skiffertaket 
över koret lades om, övriga ytor reparerades.65  Fuktskadade delar av takkonstruktionen byttes mot 
tryckimpregnerat virke. Kyrkvinden isolerades med mineralull och en ny åskledaranläggning instal-
lerades.66  Vidare försågs de hårt utsatta fönstren i kapellkransen med skyddsglas.67  Planerna att 
återställa kyrkans ursprungliga exteriöra utsmyckningar, vilka avlägsnades på 1910-talet, fick dock 
slopas av ekonomiska skäl.

Kyrkans utvändiga restaurering avslutades 1977. Samma år påbörjades den invändiga restaureringen. 
Den stora frågan var hur man skulle kunna skapa ett bättre fungerande och mer flexibelt kyrkorum, 
anpassat till olika typer av förrättningar och gudstjänster. 

Mest slående blev förändringarna i koret. Ett nytt fristående altare placerades i mitten av koret när-
mare församlingen. Pre-
dikstolen flyttades tillbaka 
till sin ursprungliga plats 
på södra sidan. De främre 
bänkraderna ersattes av 
stolar. under orgelläktaren 
inreddes ett samlingsrum. 
Restaureringen innefat-
tade också viss ombygg-
nad av bänkinredningen, 
entréer och handikappan-
passning av kyrkan samt 
VVS- och elinstallations-
arbeten. En ny högtalar-
anläggning togs i bruk. I 
kapellkransen utfördes 
också en del ändringar.68  
Vidare fick kyrkorummet 
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en helt ny färgsättning. Dekoren på valvbågar och pelarkapitäl, som överkalkades 1915 och 1940, 
togs fram och retuscherades.69  Takmålningarna rengjordes och konserverades. Vidare frilades Albert 
Eldhs dekorationer från 1915 på korets väggar. Konserveringsarbeten utfördes även på inredning och 
inventarier.70 

Ommålning av bänkinredningen
I början av 80-talet ommålades bänkinredningen. Färgsättningen på bänkarnas utsida från 1940 års res-
taurering bibehölls, i likhet med den befintliga målningen på dörrar, läktarbarriär och predikstol.71  

Underhåll och reparationer
I mitten av 1990-talet förstärktes och ommålades kyrkans portar. Dubbeldörrarnas dörrblad försågs 
med panikreglar för bättre inbrottsskydd.72  Då reparerades även tegelfasaden vid norra förhallen. 
underhåll och översyn av kyrkans fasader har skett kontinuerligt under följande år.73  

även bättring av den invändiga målningen har varit nödvändig pga fuktgenomslag orsakat av orensade 
stuprör, främst vid norra sidoentrén.74  Heltäckningsmattorna i kyrkorummet togs bort 1999.75  Samma 
år renoverades kyrkans orglar.76  
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Exteriör byggnadsbeskrivning

Grundmurar och socklar
Oscar Fredriks kyrka vilar direkt på berggrunden. Kyrkan har grundmurar i cementbruk. Bottenbjälk-
laget är av betong.77  Socklarna är av finhuggen granit. Hålkälslisten som löper ovan sockeln var ur-
sprungligen utförd av cement, men byttes 1913 till den nuvarande granitlisten.78  Sockelns bakmurning 
utgörs av gråsten eller tegel i cementbruk.79  På marken närmast sockeln ligger betongplattor.

Stomme och fasad
Murverket utgörs av en stomme av tegel fogat med kalkcementbruk. Kyrkan har fasader av hårdbränt 
rött tegel med mönstermurning i band av svartbränt tegel. Fasadteglet är murat i koppförband. 
Kyrkans tegel kommer från det numera nedlagda Börringe tegelbruk i Skåne.80  

under årens lopp har det varit nödvändigt att reparera fasaderna vid upprepade tillfällen. Särskilt 
utsatta har kyrkans östra och södra fasader varit. På närmare håll kan man åtskilja originalteglet 
från vid senare reparationer insatt tegel. De exceptionellt tunna fogarna utgörs huvudsakligen av 
cementbruk, men även hydrauliskt kalkbruk förekommer. Vid restaureringen på 1970-talet användes 
för fogningen av fasadteglet ett pigmenterat KC-bruk.81  Allt nytt tegel, hämtat från Almnäs Bruk i 
Hjo, försågs med i leran inbränt årtal ”1975”. Det 1915 insatta teglet kan urskiljas genom sin högre 
ytglans.82  Vid senare reparationer har danskt tegel från Falkenløve (f d Sindal Tegelværk) använts, 
och till fogningen hydrauliskt kalkbruk.83 

Kyrkans fasader har rika utsmyckningar av gjuten cement såsom listverk, bågfriser, konsoler och fi-
alspiror. I samband med restaureringen på 1910-talet avlägsnades en del fasadelement och åtskilliga 
av de kvarvarande kläddes med koppar.84  Cementdekorationerna är målade med Keim mineralfärg i 
gulaktig kulör (pigmenterad med järnockra) likt det ursprungliga utseendet.85  

Fönster
Kyrkobyggnaden genombryts av höga, spetsbågiga fönsteröppningar med blom- och fyrpassdekorer 
upptill. Varje fönster delas av mittkolonnetter och horisontella järnspröjsar. Fönstrens ram- och spröjs-
verk (s.k. masverk) är utförda av formgjutna cementblock, vilka är gulmålade  (färgtyp se ovan). 

Fem korfönster har blyinfattade glasmålningar utförda av konstnären Albert Eldh åren 1931-38. 
Genomgående motiv är ”uppenbarelseljusets framträngande i världen”. Mittfönstret visar Kristus 
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på förklaringsberget. Nordsidans båda gammaltestamentliga fönstermotiv skildrar Moses på Sinai 
och Abraham under stjärnhimlen, svarande mot sydsidans nytestamentliga scener med Johannes på 
Patmos och Pauli omvändelse utanför Damaskus.88  

Kyrkorummets övriga fönster har ytterbågar av klarglas med innerbågar av fur med patinerat antik-
glas i blyspröjs från 1940. Klarglaset i det övre masverket härrör från den senaste restaureringen på 
1970-talet, liksom det ofärgade antikglaset i korets västligaste fönster.89  De målade rosettfönstren 
i norra tvärskeppet och på västra gaveln är ursprungliga. Detsamma gäller sannolikt huvuddelen av 
fönstren i koromgången och trapphusen. På insidan av det gamla arkivrummets fönster sitter galler 
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av stålsmide. Dessa, liksom övriga glasmålningar i kapellkransen samt västra fasaden, skyddas sedan 
1970-talet av s.k. isolerglas.90  Torn- och vindsfönstrens färgade glas sitter däremot fortfarande direkt 
i cementmasverket.

Dörrar
Kyrkans huvudportal ligger i väster. Visuellt är dock kyrkans norra entré invid koret den mest fram-
hävda. Hit leder en monumental trappanläggning av huggen bohusgranit, tillverkad av Kullgrens Enka 
i uddevalla.91  Ingången är, i likhet med motsvarande entré i söder, försedd med en öppen förhall som 
vindfång. Ytterligare ingångar finns längre ned i skeppet. Nuförtiden brukas den norra sidoingången 
som huvudentré. 

Kyrkans ytterdörrar är panelklädda pardörrar av fernissad ek med svartmålade dekorativa beslag 
av järnsmide. Tympanonfälten över entréerna samt norra och södra förhallens valv är dekorerade. 
Muralmålningarna, vilka är utförda i al fresco-teknik, komponerades av Reinhold Callmander på 
1890-talet.86  På 1960-talet restaurerades och konserverades målningarna med silikatfärg.87 

Kyrkklockor
Kyrkans tre klockor hänger ovanför varandra i 
tornet. Klockstolen, som är ursprunglig, är en 
järnkonstruktion av modell ”Götaverken”. Alla 
klockorna har inskriptionen: 

GJuTEN FöR OSCAR FREDRIKS KyRKA ÅR 1892

Å ERIKSBERGS MEK. VERKSTAD VID GöTEBORG.

Storklockan väger 1 857 kg, och har en höjd av 
153 cm och en diameter på 150 cm. Klockan har 
tonen A-moll. Inskriptionen på stora klockan 
lyder: 

ALLT DET ANDA HAFVER LOFVER HERRAN
FöR DEN NÅD HAN BÅDE NäR OCH FJERRAN
HAR BERETT VÅRT KRISTNA SVENSKA FOLK
JAG FöR DETTA LOF VILL VARA TOLK

Ps 150:5
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Mellanklockan väger 1 354 kg, höjden är 138 
cm och diametern 135 cm. Den har tonen C-
moll. Inskriptionen på mellersta klockan:

”KOMMEN, TY ALLTING ÄR REDO”
SÅ LJöD DEN HIMMELSKE KONuNGENS BuD 
”KOMMEN, TY ALLTING ÄR REDO”,
SÅ BJuDER äVEN MITT MANANDE LJuD

LuC 14:17

Lillklockan väger 836 kg, höjden är 117 cm 
och diametern 115 cm. Tonen är E-moll. In-
skriptionen på lilla klockan:

I SORGEN OCH GLäDJEN JAG HöJER MIN RöST
OCH TOLKAR DE KäNSLOR SOM RöRAS
I SöRJANDE SöKANDE MäNNISKORS BRöST

VAR GÅNG DÅ JAG LÅTER MIG HöRAS.92 

Högt upp i tornspiran finns även två mindre 
slagklockor som hör till tornuret. Klockorna är 
gjutna 1892 av K G Bergholtz i Stockholm.93 

Tak och takavvattning
Kyrkans mittskepp täcks av ett sadeltak. Tvärskeppet liksom sidoskeppens fönster har utskjutande 
sadeltak. utmärkande är korets branta tälttak. Takfallen täcks av mönsterlagd svart skifferklädsel 
med bårdmönster i grått. Skifferplattorna levererades av Grythyttan och är lagda med galvaniserad 
spik.94  Korsmitten kröns av en takryttare i koppar. Tornet har en kopparklädd spira med fyra mindre 
hörnspiror. även koromgångens pulpettak och långhusets takkupor är belagda med kopparplåt. Kyr-
kans koppartak har reparerats upprepade gånger. Tornspiran omtäcktes i sin helhet 1975. Samtidigt 
ersattes tornspirans och takryttarens järnsmidda toppbekröning med förgyllda kopior i rostfritt stål.95  
Gavelspetsarna kröns av kors eller korsblommor. Långhuset har en spetsig gotisk takstol. Takbotten 
är i huvudsak sedan byggnadstiden.
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Kyrkan är försedd med rännor och vattenutkastare av koppar och cementbetong. Vattenutkastarna 
i koppar har formen av dekorativa djurhuvuden. En del vattenutkastare avlägsnades vid restaure-
ringen på 1910-talet. Avvattningssystemet har kompletterats under 1900-talets lopp med stuprör 
och hängrännor av koppar.
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Kyrkoplan
Oscar Fredriks kyrka är belägen på en hög stenterrass, som skjuter fram från berget. Terrassen utgör 
kyrkplatsens östra avgränsning. Västerut avgränsas den av en bergvägg, bildad genom planspräng-
ningen för kyrkan. Marken närmast kyrkan är asfalterad. Före saneringen av Masthugget på 60-talet 
slingrade sig Fjällgatan förbi kyrkans östra och södra sida. uppfartsvägen är numera en återvändsgata 
med namnet Oscar Fredriks kyrkogata. Längs med vägen löper ett räcke av smidesjärn, som ritades 
på 1890-talet av arkitekten J Emil Billing.96  

Övrigt
Tornuret i ”Götisk stil” på tornets fyra sidor tillverkades av urfabrikör G W Linderoth i Stockholm, 
och uppsattes 1891. År 1916 fick tornuret transparenta urtavlor med elektrisk belysning. 97  Tornuret, 
som ursprungligen hade urtavlor i mörklackerad kopparplåt, har idag förgyllda romerska siffror samt 
tim- och minutvisare. Den senaste renoveringen skedde 1975, då ytterglaset och visarna byttes ut.98  
Till tornuret hör två slagklockor (se ovan).

Kyrkans höjd och längd är densamma; 60 meter. Kyrkan är 18 m bred (i tvärskeppet 28 m). Den in-
vändiga höjden i mittskeppet är 16 m. 99  Tornet mäter från marken t o m tornspirans övre del 71 m, 
vilket gör det till Göteborgs högsta kyrktorn. Själva krönprydnaden är 8 meter.100 
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Interiör byggnadsbeskrivning

Golv
Golvytorna i kyrkorummet, vindfången och entréhallarna är belagda med mönsterlagda konststens-
plattor i beige, gult, rött och svart. Bänkkvarteren omges av dekorativa bårder. Detta bårdmönster 
är idag delvis skymt där bänkarna har förlängts. I bänkkvarteren ligger ett grönmålat trägolv ovanpå 
betonggolvet. Cementmosaikgolvet levererades sannolikt från Skånska Cementgjuteriet i Limhamn. 
Där kyrkbänkarna och altarringen tagits bort är golvet ilagat på 1970-talet med rödbruna cement-
plattor. Relativt kraftiga sprickbildningar finns i korsmitten.101 

Trapphusen har golvytor av granit. Sakristian i likhet med koromgången i övrigt har ekparkettgolv 
från 1940-talet. I dessa utrymmen låg ursprungligen linoleummattor. Orgelläktargolvet täcks av 
en heltäckningsmatta från 70-talets restaurering medan tvärskeppsläktarnas brunmålade brädgolv 
fortfarande exponeras. 

Väggar
Väggfälten på korets ömse sidor är dekorerade med muralmålningar av Albert Eldh från 1915. Mål-
ningarna, utförda i al seccoteknik, skildrar till vänster De tre vise männen och Jesu dop, och på 
högra sidan Korsfästelsen och uppståndelsen. Scenerna kröns av ett textband och ett fyrpass med 
evangelisternas respektive attribut. Inskriptionerna lyder från norr till söder: PÅ HONOM SKOLA HEDNINGARNE 

HOPPAS/HAN FRäLSTE OSS GENOM NyA FöDELSENS BAD/DET äR FuLLKOMNADT/HAN LEFVER I SKOLEN OCH LEFVA. Väggfälten 
ovan sidokapellen, vilka ursprungligen fungerade som dop- och begravningskapell, pryddes från början 
med allegoriska målningar föreställande Livet respektive Döden.102  

I blindarkaden på korväggens nedre partier finns ornamentala dekorationer i brunt och grönt, vilka 
framtogs vid den senaste restaureringen. Dekoren tillkom 1915, ursprungligen fanns här gröna dra-
perimålningar.103  

Innerväggarna i Oscar Fredriks kyrka är i övrigt odekorerade och putsade med kalkputs. Kyrkorum-
mets väggar är målade i gulvitt med gröna partier nedtill upp till fönsterhöjd och kring dörröppning-
arna. ursprungligen var kyrkorummets valv och väggytor avfärgade med kalkfärg, och nederst med 
oljefärg. övriga utrymmen ströks med limfärg.104  Väggarna målades med akrylatfärg vid den senaste 
restaureringen, och underhåll har därefter skett med samma färgtyp.105  Bland annat vid orgelläktaren 
finns prov på kyrkorummets tidigare färgsättning från 1893, 1915 samt 1940.106 
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Innertak
Kyrkans innertak är välvt. Valven är uppmurade i tegel och putsade. Korsmitten täcks av ett väldigt 
stjärnvalv, övriga travéer av fyrkappiga ribbvalv. Valvkapporna återfick vid restaureringen på 70-talet 
en gul bottenfärg i överensstämmelse med framtagna prov. Valvribborna accentueras av en mörkare 
gul nyans.107  De höga, spetsiga valvbågarna är rikt dekorerade med bladslingor i rött och gult från 1893, 
vilka frilades från övermålade färgskikt vid nämnda restaurering. Valven bärs upp av granitpelare i 
form av kolonnknippen med målade och förgyllda kapitäl, sannolikt av cement.108 

östra delen av kyrkorummet har den rikaste takutsmyckningen. Korets kupolvalv målades 1915 av 
Albert Eldh med en krans av stiliserade änglar med olika attribut, kors- och växtdekorationer på blå 
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grund. Kortaket var tidigare ornerat med växtmotiv i mörkbrunt.109  även sidokapellens tak pryds av 
rika ornamentsmålningar från 1915. Kyrkorummets ursprungliga vägg- och valvdekorationer utfördes 
enligt Reinhold Callmanders skisser.110 

Innerdörrar
Kyrkans dörrsnickerier härrör huvudsakligen från kyrkans byggnadstid, och levererades från Jön-
köpings snickerifabrik.111  Innerdörrarna i kyrkorummet är av samma typ som ytterdörrarnas insidor, 
dvs. rikt utsirade fyllningsdörrar av fernissad brunlaserad ek med tätningslister av läder. De glasade 
vindfången vid sidoingångarna är från 1970-talet. År 1929 upptogs en dörröppning mellan kyrkans 
dåvarande arkivrum och norra sidokapellet.112  Dörröppningen från koromgången till södra kapellet 
tillkom 1940.113  Här insattes på 70-talet nya dörrar av fernissad bok. Dörrsnickerierna mellan sam-
talsrummet och hallen i koromgången är också från denna restaurering.114 

Kyrkbänkar
Kyrkans öppna bänkinredning ritades av Helgo Zettervall, i likhet med kyrkans övriga snickerier. 
Bänkinredningen i furu är oljelaserad i ärggrönt med snidad dekor i form av tre- och fyrpass, stjärnor 
samt växtformationer på bänkgavlar och bänkskärmar. Kyrkbänkarna hade fram till 1970-talet en 
färgsättning i brunt. ursprungligen var de främre bänkarna försedda med gallerdörrar i järnsmide. 
Dessa sittplatser var uthyrda och inte tillgängliga för allmänheten.115  Tidigare fanns också ett flertal 
lösa träbänkar i kyrkorummet. 

Vid 1940 års restaurering förlängdes mittskeppets bänkar en halvmeter och de främre bänkskärmarna 
tillkom. På 1970-talet avlägsnades ett antal bänkrader längst fram respektive bak i kyrkorummet, 
samtliga under orgelläktaren och i norra sidoskeppet. Kyrkbänkarna ommålades i början på 1980-talet 
med alkydlackfärg, men bänkgavlarnas ekimiterande färgsättning från 1940 bibehölls.116  På läktarna 
finns avsatsbyggd bänkinredning av samma slag, dock med annan färgsättning. På orgelläktaren 
återstår endast ett fåtal bänkar.

Läktare
Av de ursprungliga läktarna återstår idag tvärskeppets läktare samt orgelläktaren, vilken sträcker sig 
över hela kyrkans bredd i väster. Läktarna utmed sidoskeppen revs 1940. Läktarskranken är av snidat 
furu genombrutna med fyrpassformationer. undersidorna är panelklädda och indelade i kassetter med 
dekorerade partier. Färgsättningen i gråbrunt härrör från 1940-talet. Träbjälklaget vilar på järnbalkar, 
som bärs upp av målade gjutjärnskolonner. Läktarskranken liksom kyrkbänkarna levererades av   C 
D Elfvin & Co Möbelfabrik i Göteborg.117 
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Från början var orgelläktaren mindre, men den har utökats vid ett flertal tillfällen, senast 1940. 
Orgelläktarskranket är idag brutet med framskjutande mittparti, där ryggpositivet är placerat. 
Läkt-arna i korsarmarna drogs in ett stycke i samband med 1940 års restaurering.118  Vid den senaste 
restaureringen av kyrkan försågs läktarbarriärerna med överliggare av mässing.

Orgel
Läktarorgeln i Oscar Fredriks kyrka är byggd av Olof Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg år 1969. 
Orgelverket har 45 stämmor fördelade på tre manualer och en pedal. Den är byggd med sleiflådor, 
mekanisk traktur och elektrisk registratur. Kyrkans gamla orgel med 27 stämmor byggdes av orgelbyg-
gare Salomon Molander & Co 1893, samma år som kyrkan invigdes. Denna orgel reparerades och bygg-
des om upprepade gånger men ansågs på 1960-talet vara helt uttjänt. I samband med installationen 
av den nya orgeln byggdes läktaren om och försågs med ett ljudande ryggpositiv i läktarbarriärens 
mitt. Ryggpositivet ritades av Hammarberg. Den ursprungliga orgelfasaden bibehölls utan några för-
ändringar.119  Den senaste renoveringen av orgeln skedde 1979 efter avslutad invändig restaurering. 
Kororgeln från 1953 av samme orgelbyggare kan också spelas från läktarorgeln.120 

Läktarorgeln har en niodelad fasad med gråbrunt ramverk som pryds av olika gotiska formelement i 
rött och guld. Även fasadpiporna är dekorerade. Härutöver finns tvärgående, rikt utsirade och genom-
brutna smidesband vid sidorna. Fasaden är lägst i mitten, så att det bakomliggande rosettfönstret 
inte skyms. Färgsättningen härrör troligtvis från 1940.

Altare
Det nuvarande altaret anskaffades 1978 i samband med omdispositionen av koret. Altarbordet av 
bok är fristående och placerat i korets mitt med altarskåpet som fond. Det omgärdas av en tvådelad 
altarring och lösa stolar. Korets inredning är ritad av arkitekt Börje Blomé. 

Altartriptyken från 1946 är ett verk av göteborgskonstnären Erik Abrahamsson, tillverkat i furu av bild-
huggarbröderna Ivar och Lars Lindecrantz. Mittdelen (corpus) är indelad i sex fält; flyglarna i vardera 
fyra. Fälten är försedda med snidade figurer i klara färger mot en förgylld bakgrund. Scenerna i den 
övre raden skildrar från vänster till höger: Bebådelsen, Herdarnas tillbedjan, Inridandet i Jerusalem, 
Korsfästelsen, uppståndelsen, Himmelsfärden samt Andens utgjutande. I nedre raden från vänster till 
höger ses: Petrus kallelse, Jesus välsignar barnen, Jesus och den samaritiska kvinnan, Nattvardens 
instiftelse, Jesus uppväcker Jaïri dotter, Jesus i Emmaus och slutligen Stefanus stenande. På flyglarna 
baksidor framställs scener ur Passionshistorien och Jesu liknelser.121  Till altarskåpet hör en predella, 
som avlägsnades vid den senaste restaureringen. Predellan visar Petrus omgiven av Johannes och 
Paulus samt ytterst de svenska helgonen S:ta Birgitta och S:t Sigfrid.122  
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Den gamla altaruppsatsen som vid restaureringen på 1970-talet fick sin plats i det södra av kyrkans 
sidokapell ritades av Helgo Zettervall. Den rikt smyckade altarprydnaden i nygotisk stil har ett fram-
skjutet mittparti i form av en spetsbågig nisch med en Kristusbild. Sidopartierna kröns av änglafigu-
rer. Den är, i likhet med predikstolen, tillverkad i massiv ek av Jönköpings Mek. Snickeri-fabrik och 
skulpturerna av bildhuggerifriman Junghändel & Richter, Göteborg.123  Podiet byggdes 1966. I källaren 
(f d bisättningsrummet) förvaras det ursprungliga altaret som, i likhet med altarskranket, är utfört 
av ek. Den gamla altarringen återfinns i tornförrådet. 

Predikstol
Kyrkans predikstol från 1893 ritades av Helgo Zettervall. Länge var det svårigheter att placera den så 
att den akustiskt sett fungerade i det stora kyrkorummet. Flera olika försök gjordes under 1900-talets 
lopp för att finna den bästa placeringen. Predikstolen återfick vid restaureringen 1978 sin ursprungliga 
plats vid kortrappans södra sida. 
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Predikstolen är rikt snidad i ek och målad i beigebruna nyanser med detaljer i guld. Korgens spets-
bågiga nischer har skulpturer avbildande de fyra evangelisterna med sina attribut. Predikstolen är 
försedd med svängd trätrappa med utsirat smidesräcke samt ett underrede av kolonner i olika höjd. 
Ovanför hänger en baldakin med krönande änglaskulpturer i hörnen och genombruten tornprydnad. 
Predikstolen har sannolikt kvar sin färgställning från 1940. 

Dopfunt
Kyrkans dopfunt från 1893 står strax nedanför kortrappan. Funten tillverkades av gotländsk sandsten 
av skulptören Erik Kjellström, Stockholm.124  Den har en rund cuppa som övergår i åttakantig form 
upptill, fyrsidig fot och skaft i form av fyra kolonner i rödbrun marmor. Dopfatet är av hamrad mäs-
sing. ursprungligen stod dopfunten i dopkapellet norr om koret. 125 

Övrigt
De stora, rikt utsirade ljuskronorna från 1893 tillverkades i smidesjärn av smedmästaren Olof Olsson126  
efter ritningar av byggnadskontrollanten och arkitekten J Emil Billing. Från början var de målade i 
svart och guld, men vissa är nu helt förgyllda. Ljuskronorna drevs ursprungligen med gas.127  Belysningen 
kompletterades i början av 1900-talet. År 1940 anskaffades nya elektriska takkronor av mässing från 
Erik Jonssons Ciselör- och Guldsmedsaffär i Skara (troligtvis borttagna).128  Armaturen i mattslipad 
mässing med kupor av blåsigt glas tillverkades 1978 av Hans Agne Jakobsson AB i Markaryd.129  I kyrkans 
biutrymmen återfinns äldre armaturer.

Kyrkans nummertavlor i nygotisk stil är från byggnadstiden. I södra vapenhuset hänger en tavla av     
B Beskow från 1896 som skildrar kyrkans tillkomsthistoria. En snidad stol vilken färdigställdes till kung 
Oscar II som skulle närvara vid kyrkoinvigningen, men fick förhinder, står fortfarande kvar i koret. 
I norra sidokapellet står det ursprungliga skrudskåpet med äldre textilier. ursprungliga stolar med 
rikt snideri finns bl a i sakristian.
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Korets takmålning av Albert Eldh från 1914.
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Kronologisk sammanfattning
1889  Grundstenen till Oscar Fredriks kyrka läggs den 18 juli.

1893  Kyrkan invigs påskdagen den 2 april.

1905-1909 Värmesystemet måste repareras och delvis förnyas. Långhusets fönster förses med  
 innanfönster. 

1908  Ny församlingsdelning. Nuvarande Masthuggsförsamlingen bildas, och den gamla för- 
  samlingen får namnet Oscar Fredrik.

1908-1909  Elektrisk belysning och drift av klockringningen installeras.

1913-1915  utvändig och invändig renovering av kyrkan. Vissa cementdekorationer avlägsnas 
och    takavvattningen förbättras. Hela kyrkorummet ommålas. Nya kormål-
ningar utförs av    konstnären  Albert Eldh. Predikstolen flyttas till mittskep-
pets norra sida.

1922  I koret insätts innanfönster.

1923  Nytt uppvärmningssystem med varmvatten installeras.

1924, 1931  Orgelläktaren utvidgas.

1929  En dörröppning tas upp mellan arkivrummet och norra sidokapellet.

1931-1938  De callmanderska glasmålningarna i koret ersätts successivt av nya, utformade av Al 
  bert Eldh. Målningarna finansieras huvudsakligen av gåvomedel. 

1940  Restaurering och genomgripande förändring av interiören. Sidoskeppens läktare rivs,  
  valvdekorationer övermålas och i långhusfönstren insätts patinerat antikglas. Bänk- 
  arna  byggs om, och all inredning ommålas. Nya armaturer anskaffas.
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1945 Nytt altarskåp av konstnären Erik Abrahamsson ersätter den gamla altarprydnaden. 

1956  Ett bisättningsrum anordnas i källarvåningen under sakristian.

1966  Ett sidokapell iordningsställs under läktaren i norra tvärskeppet. Den befintliga bänk- 
 inredningen orienteras i kyrkans längdriktning. Samma år restaureras de utvändiga  
  målningarna ovan entréerna och i förhallarnas valv.

1969 Kyrkan får en ny, större läktarorgel uppförd av orgelbyggaren Olof Hammarberg i 
Göte-  borg. Den gamla orgelfasaden bevaras oförändrad.

1970 Ett nytt församlingshem uppförs intill Oscar Fredriks kyrka. Ett par år tidigare har 
dess   föregångare, den s.k. ”församlingshyddan”, rivits.

1974-1978 Kyrkan restaureras utvändigt och invändigt. Fasaderna renoveras och tornet får 
ett   nytt koppartak. Invändigt skapas en lillkyrka i koret och ett samlings-
rum inreds under   orgelläktaren. Viss bänkinredning tas bort. Kyrkorummet 
får en ny färgsättning. Delar   av tidigare ornamentsmålningar återställs. 
Predikstolen flyttas till sin ursprungliga plats.

1983 Ommålning av bänkinredningen. Ny högtalaranläggning installeras.

1993 Förstärkning och ommålning av kyrkans ytterdörrar.

1995 utvändig målning av portarna. 

1995-1996 Reparation av tegelfasaderna.








