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1 Karolina von Mentzer och Anna Rygård, Kulturhistorisk inventering av Göteborgs kyrkogårdar, rapport 5, Örgryte gamla  
 kyrkogård.
2 Göteborgs kyrkoförvaltning (GKF), Kyrkonämnden, FxIV:34.

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

Huvudsyftet med projektet är att ge kyrkoförvaltningens fastighetsenhet en djupare kunskap om kyr-
kornas byggnadstekniska historia, som underlag för framtida åtgärder. Inventeringen inriktas främst 
på kyrkobyggnaden och rapporten innehåller både en byggnadshistorik samt en byggnadsbeskrivning, 
men innehåller inga antikvariska bedömningar eller råd. Kyrkogården och närområdet tas enbart upp 
schematiskt, och beskrivs istället i den kyrkogårdsinventering som har genomförts av Göteborgs kyr-
kogårdsförvaltning 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
Örgryte gamla kyrka ligger på en liten höjd i Örgryte i östra Göteborg. Byggnaden kringgärdas av en 
mindre kyrkogård som avgränsas av S:t Sigfridsplan i söder, av E6:an i väster samt av Danska vägen 
i norr.

ursprungligen var kyrkan en enskeppig stenkyrka med smalare kor. Kyrkan uppfördes förmodligen 
under första hälften av 1200-talet. År 1775 respektive år 1817 försågs emellertid byggnaden med 
korsarmar och uppvisar därför en osymmetrisk latinsk korsplan.  Åren 1735-36 revs det medeltida 
koret och i samband med det tillkom det nuvarande polygonala koret. Kyrktornet uppfördes år 1748, 
men fick sitt nuvarande utseende år 1806.
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Exteriört är kyrkan vitput-
sad med undantag för en 
mindre naturstenssockel 
på den norra korsarmen. 
Taket på långhus, kor och 
korsarmar är täckt med 
enkupigt lertegel, medan 
torntaket är klätt med 
kopparplåt.

In t e riört domineras kyrkan 
av ett nyklas sicistiskt ut-
tryck som bland annat här-
rör från en restaurering på 
1920-talet. Altaruppsats, 
pre dikstol samt de deko-
rativa tak mål ningarna är 
dock från andra hälften av 
1700-talet.

Till vänster: Örgryte gamla kyrka 
från söder.

Till höger: Kyrkans interiör.
Foto 2001.



12

Byggnadshistorik

Träkyrka
Enligt berättartraditionen skall det redan på 1000-talet har funnits en träkyrka på platsen där Örgryte 
gamla kyrka ligger idag. Det berättas att den helige Sigfrid1 under en av sina kristningsfärder begav sig 
till det hedniska Västergötland för att förkunna den kristna tron. När han kom till underås2 stannade 
han för att predika och döpa människor som kommit för att lyssna till hans ord. Sägnen gör gällande 
att det efter St Sigfrids besök uppfördes en kyrka på platsen där så många låtit döpa sig. Det finns 
inga tillförlitliga källor som bekräftar att traditionen om St Sigfrid är korrekt, men detta utesluter 
inte att det har funnits en träkyrka i Örgryte redan under tidig medeltid.

Örgryte gamla kyrkas ursprungliga utformning
Örgryte gamla kyrka uppfördes troligtvis under första hälften av 1200-talet, sannolikt omkring år 1250, 
och är således cirka omkring 750 år. Kyrkan bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus samt 
av ett smalare och lägre kor i öster. Totalt hade den medeltida kyrkan en yttre storlek av 9,5x18,5 
meter. Koret saknade absid och hade således en rak östvägg.3 Kyrkan uppfördes i romansk stil och 
murades homogent av valda och tuktade gråstenar i oregelbundna skiftgångar. Att byggnadsmaterialet 
är homogent talar för att det hämtades från en lokal stentäckt.4

Från början försågs kyrkorummet sannolikt med dagsljus genom några mindre fönster som var 
placerade på sydfasaden. Idag finns det dock inga spår av dessa fönster, så troligtvis har de varit 
placerade inom ramen för murpartier som under senare tider byggts om eller på något annat sätt 
förändrats. Den medeltida kärnkyrkans ingång var belägen på långhusets sydvästra del, vilket syns 
tydligt i murverket.5

1 Enligt Sigfridslegenden som upptecknades i Växjö stift under 1200-talet var Sigfrid en engelskfödd biskop som i början  
 av 1000-talet missionerade i Norge och Sverige. Bland annat sägs han ha döpt Olov Skötkonung vid Husaby källa samt  
 ligga begravd i Växjö domkyrka. Enligt de västgötiska biskops- och kungakrönikorna från 1200-talet knyts Sigfrid däre 
 mot till biskopssätet i Skara och sägs vara den som införde kristendomen i Västergötland. Alla uppgifter om Sigfrid är  
 mycket osäkra, varför det mycket väl kan röra sig om två eller till och med flera biskopar med namnet Sigfrid. (Källa:  
 Nilsson, Bertil [1998]: s. 57f.)
2 underås var ett stort kronohemman i närheten av Örgryte gamla kyrka.
3 ATA, vit mapp ”-1981”: PM över Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26, 1926-05-17.
4 ATA, vit mapp ”1981-”: Brev från Skaraborgs länsmuseum till Göteborgs Historiska Museum, 1981-06-17.
5 ATA, vit mapp ”1981-”: Brev från Skaraborgs länsmuseum till Göteborgs Historiska Museum, 1981-06-17.
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Romanska sockenkyrkor
I Skandinavien omfattar den romanska stilperioden tiden från 1000-talet fram till mitten av 1200-talet. 
Arkitekturstilen brukar även benämnas rundbågestil eftersom det mest utmärkande arkitektoniska 
elementet är rundbågar, pelare och valv. Byggnadsstilen är ett konglomerat av influenser från den 
romerska antiken, från den fornkristna och bysantiska arkitekturen samt från lokala och regionala 
byggnadstraditioner.

De romanska stenkyrkorna bestod normalt av ett rektangulärt långhus som var sammanbyggt med ett 
smalare och lägre kor i öster. Sakristia och vapenhus saknades. Ibland förekom det att kyrkorna hade 
ett torn i väster, men majoriteten av kyrkorna uppfördes utan torn. Tornet hade dock ingen sakral 
funktion under medeltiden, utan var snarare symboler för väldslig makt och beskydd.6 Normalt var 
församlingens huvudingång placerad på långhusets södra sida, några meter från långhusets västra hörn. 
I vissa fall fanns det även en ingång på norra sidan av långhuset och ibland hade prästen en separat 
ingång på korets södra sida, men det var däremot mycket ovanligt med en ingång i väster.7 Generellt 
fanns det några mindre fönster på kyrkans södra fasad, men det förekom även att kyrkan hade ett 
litet fönster i öster. Fönstren var små, smala och högt placerade. yttertaket var i regel täckt med 
spån, men även torv och tegel användes som taktäckningsmaterial under medeltiden.

Planen i de romanska sockenkyrkorna uppvisar en distinkt markering av kor och långhus, vilket åter-
speglar byggnadskropparnas olika funktioner. Långhuset var avsett för meningheten, medan koret 
var förbehållet prästen och det liturgiska skeendet. Koret avskildes från långhuset med hjälp av 
en triumfbågsmur med rundvälvd öppning, men det kunde också skiljas från långhuset genom olika 
former av s.k. korskrank i triumfbågen. Det var vanligt att ett större krucifix – ett så kallat triumf-
krucifix – placerades i eller framför triumfbågen.8 För att ytterligare skilja koret från långhuset var 
golvet i koret normalt något upphöjt jämfört med golvnivån i långhuset.

Interiört skilde sig de medeltida sockenkyrkorna betydligt från dagens kyrkorum. Långhuset domine-
rades normalt av en öppen trätakstol som ökade rummets höjd, men det förekom även plana inner-
tak av trä liksom välvda tak av sten.9 På väggarna, och i ibland även i taket, kunde det förekomma 
kalkmålningar i klara färger. I kyrkan fanns det alltid tolv konsekrationskors som tillkom i samband 

6 ullén, Marian [1998]: s. 204ff
7 Lindgren, Mereth [1995]: s. 82.
8 ullén, Marian [1998]: s. 206.
9 Stenvalven fanns oftas i koret samt i det eventuella tornets bottenvåning. Källa: Dahlberg, Markus [1998]: s. 230.
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med att kyrkan invigdes.1 Generellt saknades fast bänkinredning i de medeltida sockenkyrkorna, men 
utmed långhusets väggar kunde det i vissa fall finnas murade sittbänkar.2 Kyrkan hade vanligtvis tre 
altare – ett högaltare som var centralt placerat i koret och två sidoaltare vid långhusets östra vägg. 
Det norra sidoaltaret var normalt helgat åt jungfru Maria, medan det södra var ägnat åt kyrkans 
särskilda skyddshelgon. Vid ingången i långhusets västra del stod en dopfunt som en sakramental 
motpol till högaltaret.3

Det finns förhållandevis lite uppgifter om vilken typ av golvbeläggning som funnits i Sveriges kyrkor 
under medeltiden. I avhandlingen Skaratraktens kyrkor under äldre medeltid tar Markus Dahlberg 
emellertid upp tre exempel där den ursprungliga golvbeläggningen är känd: Vättlösa kyrka hade från 
början ett golv av stampat kalkbruk4 och i Bjurums och Götene kyrkor bestod golvtäckningen av kul-
lersten som var täckt av ett tunnt lager kalkbruk. Ett liknande kullerstensgolv återfanns i Nödinge 
kyrka utanför Göteborg, men det saknade helt spår av kalkbruk.5 I Skee kyrka i Bohuslän finns en 
golvbeläggning från medeltiden som består av mindre stenhällar.6

1 Lindgren, Mereth [1995]: s. 28ff
2 De murade avsatser som påträffats längs långhusets väggar i några av Sveriges medeltida kyrkor har av vissa forskare  
 antagits fungera som sittplatser. Teorin är dock omdiskuterad. Bland annat för Harald Wideens fram en teori som går ut  
 på att de murande klackar som bland annat påträffats i Sankt Olofs kyrka i Falköping kan ha burit upp golvbjälklag.  
 Källa: Dahlberg, Markus [1998]: s. 232.
3 Lindgren, Mereth [1995]: s. 28-33.
4 Dalhberg, Markus [1998]: s. 230.
5 Lorentzson, Mona [1989-90]: s. 111.
6 Byggnadsarkeologisk undersökning – det murade huset [1998]: s. 144-148.
7 ATA, blå mapp: Ritning nr. G179:13.
8 Hörman, Ernst [1915]: s. 22.
9 Hörman, Ernst [1915]: s. 24.
10 Hörman, Ernst [1915]: s. 25.
11 Hörman, Ernst [1915]: s. 23.
12 Hörman, Ernst [1915]: s. 18f.
13 Hörman, Ernst [1915]: s. 25
14 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:2.
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Örgryte gamla kyrka under 1600-talet
Vapenhus vid den västra gaveln
Det finns mycket knapphändiga uppgifter om hur Örgryte gamla kyrka såg ut när den uppfördes på 
1250-talet, liksom under de följande fyrahundra åren. Från slutet av 1600-talet kan emellertid kyrkans 
utveckling och förändring följas med hjälp av till exempel församlingens räkenskaper och socken-
stämmoprotokoll. Den första kända källuppgiften är från år 1681 och berättar att det uppfördes ett 
vapenhus vid kyrkans västra gavel.7 I församlingens räkenskaper står det bland annat att läsa att det 
införskaffades spik, 24 tunnor kalk, 500 takpannor, 40 ryggåspannor, diverse ”för murningsarbetet 
nödvändiga kärl m.m. samt erforderligt till ställningar”, 20 lass med ”sten och leer” samt tre plan-
kor.8 År 1682 klargör räkenskaperna att det dessutom köptes in bland annat 1.500 tegelstenar, 14 lass 
lera och 8 lass sand.9 Det är troligt att den ursprungliga ingången, som var placerad på långsidans 
sydfasad, murades igen samtidigt som vapenhuset uppfördes.

Nytt innertak
Örgryte gamla kyrka renoverades år 1685. Bland annat monterades ett innertak i långhuset. Taket 
målades vitt, vilket förstås av kyrkans räkenskaper som noterar att det köptes in 16 tunnor kalk till 
bestrykning av taket. Samma år står det också att det ”gjordes stoldörrar”, vilket sannolikt betyder 
att kyrkbänkarna försågs med dörrar.10

Fönsteröppning
Det togs sannolikt upp en fönsteröppning i korets norra fasad år 1686.11

Örgryte gamla kyrka under 1700-talet
Valv över västingången
År 1701 renoverades kyrkan och bland annat gjordes den rektangulära dörröppningen i kyrkans västra 
fasad om till ett rundbågit valv.12 Detta år tillverkades sannolikt även nya bänkar till kyrkan.13

Två fönster på den södra fasaden
År 1703 betalade församlingen murarmästaren Bengt från Göteborg för ”bägge kyrkofönstrens opmu-
rande”, vilket sannolikt innebär att de två ursprungliga fönstren på sydfasaden gjordes större.14
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Örgryte gamla kyrkas planform från 
medeltid till nutid. Källa: ATA, blå 
mapp: G179/14.

Vapenhuset byggs om
Vapenhuset vid kyrkans västra långhusgaveln byggdes om år 1705. 
En ny ingång togs upp på byggnadsdelens södra gavel. Tidigare 
huvudentrén varit placerad på västfasaden, men av någon anled-
ning ansågs det bättre med en ingång i söder.1 Kanske minskades, 
på detta sätt, vinddraget i kyrkan. År 1705 uppfördes det även en 
läktare på den västra långhusväggen.2

Nytt innertak
År 1706 sattes det upp ett innertak i koret.3 Det är möjligt att 
taket gavs en konstnärlig bemålning, för år 1706 talas det om ta-
ket i termer som ”kyrkohimmelen” och år 1720 står det i kyrkans 
räkenskaper att man ”låtit rengöra kyrkohimblen”.4

Vapenhuset byggs om på nytt
Kyrkans vapenhus byggdes återigen om under åren 1707-1708. En 
liten fönsteröppning togs upp i byggnadskroppen, som tidigare 
sannolikt helt saknat ljusinsläpp,5 och året därpå murades den 
ursprungliga västportalen igen. I församlingens räkenskaper för år 
1708 står det att läsa att man ”kört 16 lass gråsten till våkenhus-
dörrens igenmurning”.6

Nytt polygonalt kor
I takt med att Örgryte församlingsgränser utökades7 blev den med-
eltida kyrkan för liten och på 1730-talet började församlingen tala 
om att bygga ut kyrkan. I ett sockenstämmoprotokoll från den 14 
februari 1734 står det: ”det skulle vara nyttigt [att] förlänga kyrkan 
fram vid koret och göra henne större” och i ett protokoll från den 
24 februari samma år står det att läsa: ”denna kyrkan är mycket 
liten och således svårt för rum, isynnerhet som Majera [stadsdelen 
Majorna] är lagda till denna församling [...]. Fastställdes att till 
sommaren behörig kalk och flera nödiga materialier skola uppkö-
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pas och angående stenen, som härtill behöfves, lofvade försammlingen sins emellan vilja komma 
öfverens om den sammas brytande och framskaffande”. 8

utbyggnaden av kyrkan påbörjades år 1734, men huvuddelen av arbetet gjordes under nästkommande 
år. Det gamla medeltida koret revs och kyrkan förlängdes omkring 8 meter åt öster samt förseddes 
med ett fullbrett kor med polygonalt avslut.9 Ombyggnaden leddes av murarmästare Greger Däber 
som arbetade utifrån stadsarkitekt Bengt Wilhelm carlbergs ritningar.10

I samband med att kyrkan byggdes om togs det upp en dörröppning i koret11 samt två nya fönster 
i den norra korväggen. Dessutom gjordes kyrkans övriga fönsteröppningar större så att byggnaden 
efter ombyggnaden hade sex stora fönster. På hösten år 1735 står det att läsa följande i ett sock-
enstämmoprotokoll: ”Innevarande år är med församligen öfverenskommlese och godtfinnande det 
lilla gamla koret blifvit nedrifvet och kyrkan förlängd till en god del större så att hon nu är både 
rymligare och ansenligare, jämnväl äro nya och flera fönster insatta samt kyrkan öfver allt är täckt 
med proportionerlig och väl sammanbunden taktäckning och däpå ett behållet pannetak.”12

1 Setterwall, carl G. [1949]: s. 7
2 Setterwall, carl G. [1949]: s. 12
3 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:2.
4 Hörman, Ernst [1915]: s. 25.
5 Hörman, Ernst [1915]: s. 24.
6 Hörman, Ernst [1915]: s. 24.
7 Örgryte församling har upprepade gånger varit förenat med olika grannförsamlingar. År 1621 blev församlingen emel 
 lertid ett annex under Gustavi Domkyrkoförsamling. År 1712 blev Örgryte återigen ett eget pastorat och kom då även  
 att innefatta stadsdelen Majorna. När carl Johans kyrka uppfördes 1826 bildades carl Johans församling som var en 
 annexförsamling till Örgryte fram till 1883. I april år 1881 beslutade riksdagen att en kyrklig samfällighet skulle bildas i  
 Göteborg och från den 1 maj år 1883 fungerade den nya samfälligheten i praktiken. Samfällighetens geografiska gränser  
 är identiska med Göteborgs stad och därför har samfälligheten växt i takt med att nya stadsdelar införlivats i staden.  
 Genom en sådan komunsammanslagning år 1939 kom Örgryte församling att ingå i Göteoborgs kyrkliga samfällighet.
8 Hörman, Ernst [1915]: s. 26f
9 Hörman, Ernst [1915]: s. 28.
10 Tollbom, Arne [1981a]: B/3.
11 ATA, blå mapp märkt ”Göteborg, Örgryte gamla k:a”: Ritning G179/14.
12 Hörman, Ernst [1915]: s. 28
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Välvt innertak
År 1736 genomfördes flera förändringar i kyrkan, som till stor del ett resultat av den omfattande 
utbyggnaden av kyrkan år 1735. Bland annat medförde det nya koret att det blev nödvändigt att 
förse långhuset med ett nytt innertak. Taket utformades som ett välvt trätak och gavs en enkel av-
färgning.1 Ansvarig för upp sät tandet av det nya trätaket var åldermannnen i snickarämbetet Martin 
Zimmerman.2 Samma år genomfördes även en om byggnation av läktaren på den västra långhusväg-
gen3 och i samband med det kläddes gavelröstet bakom läktaren med brädor.

Svampangrepp
under 1730-talet hade det uppstått problem med svamp i anslutning till kyrkbänkarna och för att 
underlätta luft genom strömningen under bänkarna placerades de på tvärliggare.4

Dekorativ takbemålning
Fem år efter det att kyrkan erhållit sitt nya välvda innertak, ville församlingen att det skulle dekoreras 
av en konstnär och år 1741 skrevs kontrakt med målarmästaren Johann Ross från Göte borg.5 Tillsam-
mans med sin ge säll Michael car ow sky färdigställde han den ovanliga och mycket levande takmål-
ningen, vars motiv är inspirerat av Johannes uppenbarelse och skildrar den yttersta domen.6 Måleriet 
har mycket högt konstnärligt värde och anses vara ett av de första uttrycken för rokokkostilen i de 
västra delarna av Sverige.7 Johann Ross och Michael car ow sky prydde även orgelläktarens fasad med 
målningar på de fyra evange listerna samt mar morerade läktaren med grå oljefärg. utöver detta 
mar mor erades bänkarna liksom altartavlan.8

Kyrktornet byggs
Redan i början av 1700-talet började församlingen tala om att kyrkans klockstapel var gammal och 
i dåligt skick. År 1736 menade man att det var ”rådligast, att i ställer för en ny klockstapel af trä, 
låta, där vapenhuset står, för västra sidan af kyrkan uppföra ett torn af sten, hvarigenom kyrkan 

1 Hörman, Ernst [1915]: s. 29
2 Setterwall, carl G. [1949]: s. 8.
3 Setterwall, carl G. [1949]: s. 12
4 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:2.
5 ÖFA, O:7 a: Kontrakt 1741.
6 ATA, vit mapp ”-1981”: Brev till Kungliga Vitterhets Akademin från Landskansliet i Göteborg, 1866-10-31.
7 Hegart, Hanna [1923]: s.21f.
8 ÖFA, O:7 a: Kontrakt 1741.
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Detalj av Johann Ross och Michael carowskys takmålning från år 1741. ATA.
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vunne så mycket mer prydnad och anseende.”1 Det dröjde emellertid ända tills 1748 innan kyrktornet 
kunde finansieras genom gåvor, testamenten samt ett lån från köpman Eric Nissen på gården Underås.2 
Arbetet leddes av murarmästare John Wennerström och arkitekt Bengt Wilhelm carlberg.3 Tornet 
murades helt i sten och placerades i direkt anslutning till kyrkans västra gavel.4 På tornet lades ett 
lertegeltak och i toppen fästes en vindflöjel på en kula.5

Akvarell av den danske konstnären Adam Gottlob Gielstrup från år 1790 som visar Örgryte gamla kyrka. Notera särskilt tornets 
ursprungliga utseende. Källa: GSM.
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Takfönster
För att förbättra ljusförhållandena på läktaren 
togs två takfönster upp i långhusets södra del. I 
kyrkans räkenskaper för år 1759 står det ”2:ne 
stycken stora Glasrutors insättiande til Ljushål 
på Kyrkiotaket”.6

Tornet byggdes om
År 1771 fick kyrkporten till tornet samt torn glug
garna sitt nuvarande utseende. I kyrkans räken-
skaper står det att 30.000 murtegel beställdes 
till kyrkans utvidgande.7

Den norra korsarmen byggdes
År 1766 gjorde stadsarkitekt Bengt Wilhelm carl-
berg upp ritningar till en utbyggnad av Örgryte 
gamla kyrka. Hans förslag visar en symmetrisk 
korsplanskyrka med två identiska korsarmar.8 Vid 
den här tiden saknades det dock ekonomiska 
medel till förändringsarbetena, så det dröjde 
ända fram till mitten av 1770-talet innan delar 
av carlbergs intentioner kunde förverkligas. 
År 1774 inleddes arbetet med att uppföra en 
korsarm på den norra sidan av långhuset, men 
inte heller nu fanns det pengar till att bygga en 
korsarm på den södra sidan av kyrkobyggnaden. 

1 Hörman, Ernst [1915]: s. 31.
2 Hörman, Ernst [1915]: s. 31.
3 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:2 och LI:5.
4 ATA, blå mapp: Ritning nr. G179/13.
5 Setterwall, carl G. [1949]: s. 8.
6 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:5.
7 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:5.
8 ATA, blå mapp: Ritning nr. G179:1.

Bengt Wilhelm carlbergs förslag till ombyggnad av Örgryte 
gamla kyrka år 1766. Källa: ATA, blå mapp: G179/1.
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Byggnadsarbetena leddes av murarmästare Gustaf Grahn1 och byggnadsdelen murades i tegel samt 
slätputsades utvändigt.2 I anslutning till den norra korsarmen uppfördes även ett litet vapenhus i trä, 
som inte finns med på Carlbergs ritning från 1766.3

Fast inredning i den norra korsarmen
Året efter det att den norra korsarmen stod klar, byggde snickaren Anders Ljunggren en läktare samt 
tillverkade bänkar till den nya korsarmen i Örgryte gamla kyrka.4

Orgel inköptes till kyrkan
Örgryte gamla kyrka köpte sin första orgel år 1789 från Engelska kyrkan i Göteborg.5

Örgryte gamla kyrka under 1800-talet
Yttertak och nya fönster
Vid sekelskiftet 1800 byttes läkten och några av takpannorna ut på Örgryte gamla kyrka. Samma 
år monterades nya fönster i koret och köptes in åtta nya blyfönster med 48 rutor böhmiskt glas till 
kyrkan.6 Det är inte helt klarlagt vilka fönster som berördes, men utöver korfönstren fanns det åtta 
fönster i kyrkan vid den här tiden – tre stora fönster i långhuset, två stora fönster och ett litet fönster 
i den norra korsarmen samt två stora fönster i tornet. Den mest sannolika förklaringen är således att 
det var just dessa åtta fönster som ersattes med nya blyfönster år 1800.

Kyrktornet fick sitt nuvarande utseende
Kyrktornet fick sitt nuvarande utseende år 1806. Under ledning av byggmästare Arenander ersattes 
det ursprungliga tegeltaket med dagens kopparklädda takhuv.7

Den södra korsarmen uppfördes
I början av 1800-talet blev det aktuellt att förverkliga Bengt Wilhelm carlbergs intentioner från år 
1766 och göra Örgryte gamla kyrka till en korskyrka. Eftersom Bengt Wilhelm carlberg sedan länge 
var död, gick uppdraget till hans son carl Wilhelm carlberg. Emellertid hann även carl Wilhelm att 
gå bort innan arbetet kom igång och därför var det kapten Justus Fredric Weinberg som slutligen 
gjorde arkitektritningarna till den södra korsarmen.8 Byggnadsdelen murades i tegel och spritputsa-
des. I samband med tillbyggnaden av den södra korsarmen skedde även vissa förändringar interiört 
i kyrkan. Bland annat tillverkades nya bänkar till den nya flygelbyggnaden och dessutom sattes fyra 
nummertavlor upp på bänkarna vid korsningen mellan långhus och korsarmar.9
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Tornet putsas om
År 1828 putsade muraren Bengt Andersson om tornets fasader och vid samma tillfälle omputsades 
eller kalkavfärgades innerväggarna i kyrkan. I kyrkans räkenskaper för år 1828 står det att flera tun-
nor Gotlandskalk beställdes, vilket innebär att ren kalkputs användes.10

1 Eventuellt hette han Gustaf Wennerström. Tollbom, Arne [1981a]: Bilaga 3. I denna källa anges Gustaf Wennerström  
 som murarmästare för korsarmstillbyggnaden och inte Gustaf Grahn.
2 Setterwall, carl G. [1959?]: s. 10.
3 ATA, Blå mapp: Ritning nr. G179:1 samt G179:13.
4 Hörman, Ernst [1915]: s. 34.
5 Hörman, Ernst [1915]: s. 37.
6 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
7 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
8 Åberg, Bengt [1998]: s. 3.
9 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
10 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
11 ATA, blå mapp: Ritning nr. G179:13.
12 GSA: AcP 603.

Nytt vapenhus vid den norra korsar-
men
Enligt uppgift skall vapenhuset vid den 
norra korsarmen som byggdes år 1775 
ha rivits år 1853 och ersatts av ett nytt 
vapenhus av sten året därpå.11 Detta  mot-
sägs dock av en uppmätningsritning från 
1878 som tydligt redovisar ett vapenhus av 
trä vid den norra korsarmen.12 Av ritningen 
att döma ser vapenhuset snarare ut att 
vara byggt kring mitten av 1800-talet än 
vid slutet av 1700-talet, vilket sannolikt 
innebär att det antingen uppfördes ett 
nytt vapenhus i trä (och inte av sten) vid 
den norra korsarmen år 1854 eller att det 
gamla vapenhuset byggdes om.

Detalj av vapenhuset vid den östra fasaden. uppmätningsritning av 
Adrian crispin Peterson, 1878.
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”Ritning till orgelfasad uti Örgryte kyrka. [...] I Nåder gillad den 18 Januari 1868.” Källa: ATA, blå mapp: G 179/2.
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Nytt golv och ny trappa i vapenhuset
I kyrkans räkenskaper för år 1865 står det att ett nytt golv lades in i vapenhuset samtidigt som det 
byggdes en ny trappa till tornet.1 Kanske var det också vid detta tillfälle som en värmeledning instal-
lerades under kyrkogolvet.2

Takmålningen restaurerades
På 1860-talet ville kyrkorådet i Örgryte församling att det dekorativa takmålningarna från år 1741 
skulle målas över med vit oljefärg eftersom de blivt mycket smutsiga under de senaste 120 åren. 
Församlingsborna protesterade emellertid kraftigt mot idén. Föreståndaren för Göteborgs Musei 
ritskola G. Saloman undersökte målningarnas konstvärde och kom fram till att de var av mycket hög 
konstnärlig kvalitet. Protesterna bidrog till att takmåleriet bibehölls, och i stället för att måla över 
takdekorationen restaurerades målningarna år 1867.3

Ny orgel och invändig renovering
År 1868 köptes en ny orgel till Örgryte gamla kyrka4 och den gamla orgeln samt orgelfasaden såldes 
till Jonsereds församling.5 Den nya orgeln var tillverkad av den danska orgelfirman Marcussen & Søn 
och hade tolv stämmor samt två manualer.6 Det tillverkades också en ny orgelfasad som var rikligt 
utsirad med olika träsnickerier.7 Samtidigt byggdes även orgelläktaren om något, vilket bland annat 
resluterade i att 1700-tals bemålningen på läktarbröstningen försvann.8

År  1869 genomfördes flera renoveringsarbeten invändigt i Örgryte gamla kyrka. Bland annat byggdes 
bänkarna om något och en målarmästare dekorerade och förgyllde altartavlan och flera av de fasta 
inventarierna.9

1 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
2 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”, 1926-05-17.
3 ATA, vit mapp ”-1980”: Brev till Kungliga Vitterhets Akademin från Landskansliet i Göteborg, 1866-10-31.s
4 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från orgelbyggare Olof Hammarberg i Göteborg, 1956-06-13.
5 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”, 1925-05-17.
6 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från orgelbyggare Olof Hammarberg i Göteborg, 1956-06-13.
7 ATA, blå mapp: Ritning nr. G179/2.
8 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
9 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
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Örgryte nya kyrka invigs
På 1870-talet gjorde Adrian Chrispin Petterson ett förslag till ombyggnad av Örgryte gamla kyrka. 
Arkitektritningen visar en putsad korskyrka i nygotisk stil med rum för över 1.000 besökare.1 Av nå-
gon anledning övergavs förslaget och istället uppfördes Örgryte nya kyrka. Den nya kyrkan invigdes 
år 1890 och i samband med det upphörde Örgryte gamla kyrka att vara permanent gudstjänstlokal, 
varvid värmesystemet från 1860-talet togs bort och golvet bröts upp i kyrkans olika utrymmen.2

Förändringsarbeten
Eftersom den gamla kyrkans värmesystem togs bort när Örgryte nya kyrka uppfördes, installerades 
istället en kamin i kyrkan år 1895. Den placerades i den norra korsarmen och för att den skulle få 
plats revs läktaren i flygeln. I samband med förändringen murades den norra ingången igen och med 
största sannolikt revs även vapenhuset.3

Örgryte gamla kyrka under 1900-talet
Omputsning
År 1913 genomfördes en skadeinventering av kyrkans fasadputs och resultatet visade att putsen var 
i dåligt skick. under sommaren lagades därför stora putspartier med cirka 1 cm tjock cementputs.4

Omfattande restaurering
I början av 1920-talet beviljade Örgryte kyrkostämma 1.000 kronor till ”uppgörande af förslag till 
invändig restaurering af Örgryte gamla kyrka”. Förslaget arbetades fram av professor Sigurd cur-
man och arkitekt Axel Forssén och syftet framgår av följande citat: ”Restaureringen har afsedt dels 
att sätta kyrkan i stånd att på ett mera lämpligt sätt kunna användas för gudstjänstbruk, dels att 
återställa vissa i senare tider förvanskade anordningar för att därigenom låta kyrkorummet gam-
maldags skönhet åter komma till sin rätt.”5

1 GSA: APc 602.
2 Hörman, Ernst [1915]: s. 39
3 Setterwall, carl G. [1949]: s. 10.
4 Tollbom, Arne [1981a]: B/2.
5 ATA, brun mapp: PM över Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26 av Axel Forssén, 1926-05-17.
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Arkitekt Adrian chrispin Petersons förslag till ombyggnad av Örgryte kyrka år 1878. Källa: GSA: AcP 602.
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Exteriöra restaureringsarbeten
Restaureringen påbörjades i augusti år 1925 och exteriört genomfördes en mängd reparationsarbe-
ten. Bland annat knackades stora delar av fasadputsen bort och i samband med det återfanns den 
ursprungliga sydportalen samtidigt som murverkets karaktär gjorde det möjligt att datera kyrkan till 
första hälften av 1200-talet. Fasadytorna putsades om och fönster respektive dörrar målades. Tegel-
taket lades om och tak- respektive takpanelen renoverades. även takens garnering samt häng- och 
stuprännor byttes ut mot nya i kopparplåt och samtidigt revs kyrkans skorstenar. Slutligen schaktades 
mindre jordmassor bort från kyrkans norra sida för att förhindra fuktinträngning i byggnaden.1

Interiöra restaureringsarbeten
Invändigt genomfördes följande förändringar:
· Kyrkporten i den norra korsarmen som murades igen år 1895, togs återigen upp. Det sattes även 

in en ny dörr mellan tornet och långhuset.2

· Läktaren vid det norra tvärskeppet återuppbyggdes och under läktaren inreddes en loge. 3

· En ny trappa byggdes från vapenhuset upp till tornet, vilket resulterade i att den norra innerväg-
gen i vapenhuset fick ett helt nytt utseende. 4

· I långhuset skrapades väggarna rena från limfärg ner till 1700-talsputsen och avfärgades sedan 
med kalkfärg.5

· Golven i kyrkan togs upp och ersattes i gångar, vapenhus samt kor med bohuslänska skifferhällar. 
I bänkkvarteren och övriga utrymmen lades det däremot in nytt trägolv.6 När golven i kyrkan bröts 
upp återfanns sex gravar – en i vapenhuset, en i långhuset och fyra i koret.7 Golvet i gravarna 
bestod av stenplattor i orgelbundet mönster. Innan den nya golvbeläggningen lades fylldes de fyra 
östligaste gravarna (nr. 1-4) igen med jord.8

· Bänkarna byggdes om så att de blev bekvämare och försågs med dörrar för att ge bänkkvarteren 
ett mer slutet utseende. Det tillverkades även nya bänkar till den norra korsarmen.9 Dessutom 
togs de fyra nummertavlorna som var placerade på bänkarna vid kyrkans korsmitt bort och ersat-
tes med väggtavlor.10

· Det dekorativa trätaket i långhuset rengjordes och konserverades av dekorationsmålare Filip 
Månsson. De stora spännbockarna som bär taket mellan långhuset och korsarmaran byttes ut och 
taket i det norra tvärskeppet putsades om.11

· All fast inredning (bortsett från orgelfasaden) laserades och marmorerades. Bemålningen av al-
taruppsatsen och predikstolen skedde under överinseende av Filip Månsson.12

· Orgelfasaden flyttades söderut för att takmålningen skulle synas så mycket som möjligt. Samtidigt 
byggdes orgeln om något.13

· Det installerades en elektrisk värmeledning i kyrkan som dels bestod av en värmecentral vid den 
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södra korsarmen samt dels av flera ackumulerande element under bänkarna, i tornet och den 
södra korsarmen samt under golvet innanför altarringen.14

· Elektrisk belysning infördes i tornet, vid orgeln, i logerna under västra och södra läktaren, i den 
södra korsarmens vindfång samt vid predikstolen.15 Däremot tillgodosågs ljusbehovet i såväl långhus 
som kor fortfarande av levande ljus.16

· Axlarna och upphängningslagren för kyrkans två klockor justerades.17

1 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”,  1926-05-17.
2 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”,  1926-05-17.
3 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”,  1926-05-17.
4 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”,  1926-05-17.
5 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”,  1926-05-17.
6 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”,  1926-05-17.
7 De två östra gravarna tillhör troligen makarna Woldenberg samt bröderna Böker. I den södra graven (nr. 6) är   
 förmodligen Nicolaus Woldenberg samt Birgitta Bider gravsatta. Birgitta Bidners gravsten var tidigare placerad över  
 graven, under golvet, men efter restaureringen ställdes gravstenen istället mot korets södra vägg. Den norra graven  
 (nr. 5) innehåller fem kistor och tillhör förmodligen bröderna Böker som donerade stora summor pengar till uppförandet  
 av koret 1735-36. Från början var dessa kistor med all sannolikhet placerade i den mittersta graven i koret, men denna  
 grav förstördes delvis i samband med att en värmeledning installerades i kyrkan på 1860talet och därför flyttades  
 kistorna till den norra graven. Bröderna Bökers gravstenar ställdes redan i slutet av 1800-talet mot korets östra vägg.
8 ATA, blå mapp: Ritning nr. G179/13.
9 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”,  1926-05-17.
10 Setterwall, carl G. [1949]: s. 14.
11 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”,  1926-05-17.
12 Setterwall, carl G. [1949]: s. 14.
13 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”, 1926-05-17.
14 ATA, vit mapp ”-1980”: Inventarium över Örgryte gamla kyrkas egendom, juni 1927.
15 Sammanlagt bestod belysningen av 29 ljuspunkter. Det fanns 3 utomhusbelysningar, 4 i tornet, 5 under orgelläktaren, 8  
 på orgelläktaren, 5 under den södra sidoläktaren, 3 i sakristian och predikstolen samt 1 väggkontakt i koret. (Källa:  
 ATA, brun mapp: Förslag till utvidgning av den elektriska belysningsinstallationen i Örgryte gamla kyrka, januari 1948.)
16 ATA, vit mapp ”-1980”: Inventarium över Örgryte gamla kyrkas egendom, juni 1927.
17 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”, 1926-05-17.
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Interiör restaurering/konservering
När Örgryte gamla kyrka åter började användas för söndagliga högmässor i slutet av 1940-talet in-
stalleras elektriskt ljus i långhuset.1 Tidigare hade ljusbehovet i kyrkorummet främst tillgodosetts 
med hjälp av levande ljus och därför var såväl väggar som tak i byggnaden starkt missfärgade av sot. 
Problemen hade dessutom försvårats genom att ljusen under och strax efter andra världskriget varit 
av s.k. ”kristidskvalitet”. För att åtgärda detta anlitades göteborgsfirman Ivar Celander & Co – rums- 
och dekorationsmålningar för att genomföra en interiör restaurering. Arbetet pågick under 1948 
och utfördes huvudsakligen av målarmästare T. W. Öhlén.2 Väggar och tak vattentvättades försiktigt 
medan taklisten rengjordes med hjälp av bröd. Efter konserveringsarbetet uppstod en halvmatt och 
jämn yta som tillsammans med det förbättrade elektriska ljuset gjorde att måleriets detaljer och 
färgtoner framträdde betydligt bättre än tidigare.3

Ny bod
År 1950 uppfördes en ny manskapsbod i det östra hörnet av Örgryte gamla kyrkogård. Byggnadens 
utformning och konstruktion anpassades till den omgivande kyrkomuren för att nytillskottet inte 
skulle påverka den känsliga miljön negativt.4

Sakristia och toalett
I takt med den gamla kyrkan började användes allt mer under 1940-talet, ökade behoven av såväl 
sakristia som toalett i kyrkobyggnaden. Det fanns visserligen en s.k. ”prästestol” i anslutning till 
predikstolen, men denna utgjordes närmast av en smal träbänk och kunde inte användas som ex-
empelvis vilo- eller förvaringsrum. Det saknades helt toalett i kyrkorummet och eftersom utedassen 
skulle tas bort i samband med en planerad utvidgning av kyrkogården, var det absolut nödvändigt 
att lösa problemet.5

Kyrkorådet ville gärna låta inreda sakristia och toalett under läktaren i den norra korsarmen. Det 
visade sig emellertid vara svårt att utforma de nya utrymmena på ett sätt som lämpade sig för en 
så gammal och unik byggnad som Örgryte gamla kyrka. Slutligen bestämdes det att förändringarna 

1 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1947: P 9/2 och H 57.
2 ATA, vit mapp ”-1980”: Brev till Pastorsämbetet i Örgryte församling från Riksantikvarieämbetet, 1948-07-28.
3 ATA, vit mapp ”-1980”: Brev från Ivar celander & co till Riksantikvariämbetet. 1948-10-10.
4 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1950: H 21 och 22.
5 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1949: P 13/9 och H 1.
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i den norra korsarmen skulle döljas genom 
att en fasad uppfördes under läktaren – såväl 
vägg, skrubb som trappuppgången till läktaren 
försågs med släta dörrar och gallerverk för att 
skapa ett enhetligt ut se en de.6 även exteriört 
vållade förändringen problem. Domkapitlet i 
Göteborg ansåg inte att det var nödvändigt 
med fönster i saktristian, utan menade att 
elektriskt belysning var fullt tillräckligt. Arki-
tekt Axel Forssén, som ledde arbetet med att 
bygga om kyrkan7 , menade däremot att det var 
viktigt med dagsljus i utrymmena och slutli-
gen togs det upp två nya fönsteröppningar på 
den norra korsarmsgaveln.8 Byggnadsarbetena 
påbörjades 1951 och de nya utrymmena stod 
färdiga år 1952.

Silverskåp i korväggen
Efter önskemål från Pastorsämbetet i Örgryte 
församling murades ett litet ”dyrk- och brand-
säkert” skåp in i den södra korväggen.9

Ny orgel samt orgelfasad
År 1956 tillverkades den nuvarande orgeln 
i Örgryte gamla kyrka av orgelbyggare Olof 
Hammarberg i Göteborg. Arkitekt Axel Forssén 
ritade ett första förlag till en ny orgelfasad 
som utgjordes av en helt modern fasad nästan 
helt utan dekor. Riksantikvarieämbetet och 

Den nuvarande orgeln är tillverkad av orgelbyggare Olof Ham-
marberg och fasaden är ritad av arkitekt Herman Norgren 
utifrån ett förslag av arkitekt Axel Forssén. 2001.

6 ATA, vit mapp ”-1980”: Brev från Stig Roth till Riksantikvarien, 1950-01-10.
7 ATA, vit mapp ”-1980”: Brev från Kungliga Byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Örgryte församling, 1950-02-15.
8 ATA, vit mapp ”-1980”: Brev från Domkapitlet till Kungliga Byggnadsstyrelsen, 1950-02-06.
9 ATA, vit mapp ”-1980”: Brev från Byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Göteborg, 1955-09-13.
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Domkapitlet i Göteborg tyckte dock att den strama orgelfasaden inte stämde överrens med kyrkans 
ålderdomliga interiör1, och istället gav de göteborgsarkitekten Herman Norgren i uppdrag att upp-
rätta ytterligare ett förslag.2 Det nya förslaget ansågs mer lämpligt och år 1957 kom såväl orgeln 
som fasaden slutligen på plats.

I samband med att den gamla orgeln avlägsnades frilades helt nya partier av takmålningen från år 
1741 (ovanför orgeln samt på brädpanelen som täcker det västra gavelkrönets insida). Dessa ytor 
hade inte rengjorts och konserverats år 1948 och därför gjorde målarmästare T. W. Öhlén detta under 
sommaren år 1957.3

Takreparationer
under början av år 1959 besiktigades yttertaket på kyrkan och resultatet visade att skadorna på 
såväl långhus som torn var relativt omfattande. Därför beslutade kyrkofullmäktige den 15 juni år 
1959 att kyrktaket omedelbart skulle renoveras.4 Torntaket förstärktes och den gamla kopparhuven 
från år 1806 ersattes med en ny kopparbeklädnad. Dessutom byttes det äldre takteglet ut mot nya 
enkupiga lertegelpannor som var datumstämplade och tillverkade i Holland.5

Omförgyllning av altaret
Den 28 oktober 1963 beslutade kyrkofullmäktige att avsätta pengar till en omförgyllning av altaret 
i kyrkan. Arbetet utfördes förmodligen under år 1964.6

Mekanisk ventilation
År 1965 installerade firman Ventialations AB Ahlsell-Rylander mekanisk frånluftsventilation i kyrkan. 
utsugningen ordnades genom att två sugkammare placerades i var sin evakueringsöppning vid res-
pektive korsarmsläktare. På vinden drogs sedan separata ventilationstrummor till två fläktar, från 
vilka trummorna sammanfördes till ett gemensamt utblåsningsgaller i det södra sidoskeppets övre 
gavelfönster.7

1 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från Domkapitlet i Göteborg, 1956-09-25 samt Brev till Kungliga  
 byggnadsstyrelsen från Riksantikvarieämbetet, 1956-09-05.
2 ATA, brun mapp: utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Örgryte kyrkoråd, 1956-11-22.
3 ATA, vit mapp ”-1980”: Brev från Göteborgs historia museum till Riksantikvarieämbetet, 1957-07-19.
4 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1959: P 15/6 och 15/12 samt H 15 och 38.
5 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1959-08-12.
6 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1963: P 28/10 samt H 21-22.
7 ATA, brun mapp: Brev från Göteborgs kyrkonämnd till Kungliga byggnadsstyrelsen, 1956-09-10.
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Ommålning
Kyrkan målades om såväl invändigt som utvändigt år 1969. Färgsättningen togs fram av antikvarie 
Harald Wideen som interiört valde en gråvit kulör och exteriört en vit nyans i kombination med bruna 
fönsterbågar. I samband med målningsarbetena reparerades även hängrännorna och trappräckena 
till kyrkans läktare. Dessutom rengjordes kyrkans takmålning och altarringen byggdes om. Vid detta 
tillfälle automatiserades även öppningen och stängningen av luckorna i tornet.

Elvärmeinstallation
År 1976 gjordes en installerades elvärme i Örgryte gamla kyrka.8 El-element placerades under bän-
karna, i kor, sakristia samt i övriga utrymmen i de båda korsarmarna.9

Invändig ommålning
under år 1979 genomfördes en omfattande målningsentreprenad invändigt i kyrkan. Kalkytorna 
bättringsmålades med våtsläckt kalk. Därutöver målades dörrpartier till vapenhus, fönstersnickerier, 
psalmboksbräden, handledare på ryggstöd och grindar, brädgolv, fotstöd, väggar och tak i sakristia, 
Wc och korutgång. Det användes ren oljefärg till fönster, dörrar och övriga snickerier, medan sakristia 
och toalett målades med latexfärger.10

Omfattande restaurering
under sommarhalvåret år 1981 genomgick Örgryte gamla kyrka en omfattande renovering. Arbetena 
hade framför allt karaktären av underhållsarbete och koncentrerades huvudsakligen till följande 
områden:

Fasad
Före restaureringen var kyrkans fasadputs i mycket dålig kondition och det hade även skett putsnedfall 
på vissa partier. Detta gjorde att huvuddelen av putsen avlägsnades ända ner till murverket, som var 
i gott skick med undantag för en större sättningspricka vid den övre högra ringluckan på kyrktornets 
norra fasad. I sockelhöjd på fasaden sattes det in rostfria ståldubbar så att en kontrollavvägning 
kunde göras. Dubbarna lämnades därefter kvar i murverket för att underlätta framtida kontrollav-
vägningar.11

8 GKF, E IV: Dnr. 1976:170.
9 GKF, Ritningsarkiv: 22.02. Ritning över Elvärmeinstallation, 1973-03-15.
10 GKF, E IV: Dnr. 1979:9.
11 Tollbom, Arne [1981b]: s. 4 samt ritning D11-D14.
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Örgryte gamla kyrka under restaureringen år 1981. Foto DEFyRA Arkitekter.
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På tornet och huvudskeppet avlägsnades i stort sett all puts ner till gråstensmuren. Fördjupningar 
ilagades med kalkbruk, varefter murverket grundades med Kc-bruk. Omputsningen skedde sedan 
med kalkbruk som slevdrogs till en tjocklek av 5-10 mm.1

Spritputsen på den södra korsarmen togs bort in till tegelmuren och därefter omputsades fasady-
torna med kalkputs till en tjocklek av 5-8 mm. ytan slevdrogs, vilket gav upphov till en kraftigare 
mönsterverkan än som var avsedd.2

När den skadade putsen hade avlägsnats på den norra korsarmen återstod endast ett fåtal äldre 
putspartier. Dessa rengjordes från äldre färglager. Därefter putsades fasaden om med kalkputs till 
en tjocklek av 5-8 mm. Den norra korsarmens gråstenssockel rengjordes från tidigare överputsningar 
med hjälp av sandblästring. En skada på den östra fasaden lagades, varefter socklen omfogades med 
Kc-bruk.3

 

Tak och takfot
I samband med omputsningen av fasaderna besiktigades kyrkans takfot och det konstaterades att 
flera av takstolarna var rötskadade vid sina upplag på väggmurarna. På flera partier – framför allt i 
ränndalarna – var skadorna så omfattande att takkonstruktionens bärighet var allvarligt äventyrad.4 
Detta medförde att skadade delar av såväl takfoten som takstolarna togs bort och ersattes med nytt 
friskt virke samtidigt som en ventilationsöppning togs upp vid taklisten för att motverka framtida 
rötskador.5

Vindsbjälklaget
Före restaureringen bestod vindsbjälklagets isolering endast av ett omkring 12 cm tjockt sågspåns-
lager som fanns mellan två panelskikt. För att förbättra isoleringen kompletterades sågspånslagret 
med en 7 cm tjock mineralullsmatta.6

1 Tollbom, Arne [1981b]: s. 4 samt ritning D11-D14.
2 Tollbom, Arne [1981b]: s. 4 samt ritning D11-D14.
3 Tollbom, Arne. [1981b]: s. 4 samt ritning nr. D11-D14.
4 GKF, E IV: Dnr: 1981:189.
5 Tollbom, Arne. [1981b]: s. 4 samt ritning nr. D13.
6 GKF, E IV: Dnr: 1981:189 samt Tollbom, A. [1981b]: ritning D13.
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Plåt och järn
Ankarjärnen på tornet rengjordes från färg och rost, behandlades för att bättre stå emot rostangrepp. 
På den södra korsarmen och på huvudsskeppets västgavel sattes det upp nya vindskivor av koppar-
plåt. Dessutom täcktes ränndalarna på taken om med ny papp och kopparplåt. Slutligen ersattes 
solbänkarnas kopparavtäckningar med nya av 1,5 mm blyplåt.1

Snickerier
Fönster- och dörrsnickerier rengjordes från löst sittande färg och rötskador i trävirket lagades med 
friskt virke. Trätaklisten i huvudskeppet och den norra korsarmen byggdes om. Samtliga renskrapade 
snickerier grundades med kokt linolja och terpentin (50/50) samt målades två gånger med linolje-
färg.

Reparationer av fasadputs
Redan ett år efter den omfattande fasadrenoveringen 1981 började putsen på tornets sydfasad att 
falla ner och det uppstod även synliga putsskador på tornets västfasad liksom på en mindre yta på 
långhuset västgavel. Därför blev det nödvändigt att redan år 1984 knacka ner de skadade putsparti-
erna och göra vissa punktlagningar med svagt hydraulisk kalkbruk.2

Omputsning
Sex år efter fasadrenoveringen 1981 var problemen med skador i putsen så omfattande att all puts 
på tornets syd- och västfasad samt den södra delen av långhusets västfasad avlägsnades. ytorna 
putsades om med ett hydrauliskt kalkbruk (västgötakalk) som bättre skulle kunna stå emot slagregn 
och väderomslag kring fryspunkten.3

Nya el-ledningar
I samband med en el-besiktning av Örgryte gamla kyrka år 1990 konstaterades det att el-ledningarna 
till kyrkans bänkvärmare var mycket torra och därför utgjorde en brandrisk. De ersattes med nya och 
arbetet utfördes enligt bygghandlingarna av Stig Olofssons Elektriska AB.4

Invändig restaurering
I februari 1995 ansökte Örgryte församling om att få genomföra några invändiga förändringar i kyrkan. 
För det första ville man kalka om innerväggarna som hade blivit rejält smutsiga sedan den senaste 
ommålningen 1979. Dessutom var man angelägna om att få lägga om stengolvet mellan långhus och 
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kor, så att trappsteget mellan de båda byggnadsdelarna ersattes med en jämn sluttning. Församlingen 
ville även ta bort sittbrädan i prästbänken, så att utrymmet kunde användas som instrumentförråd. 
Därutöver önskade man ersätta altarringens söndriga läderklädsel med en ny. Riksantikvarieämbetet 
dröjde med att behandla ärendet fram tills i slutet av juni samma år och vid det laget hade de be-
skrivna förändringarna redan genomförts, vilket ledde till en konflikt då Riksantikvarieämbetet varken 
accepterade en omläggning av korgolvet eller en förändring av prästbänken.5 Eftersom åtgärderna 
redan var utförda fick emellertid saken bero.

År 1996 putsades även fasadputsen på den södra korsarmen och den sydvästra delen av långhuset 
om, eftersom ytstrukturen hade ett mycket ojämnt utseende. Det felaktiga utförda putsen ersattes 
med ny slätputs i hydrauliskt kalkbruk. Arbetet utfördes av Dennis Eriksson Byggare AB.6

Samma år byttes dessutom de gamla anslutningarna för vatten och avlopp till kyrkans toalett ut mot 
nya rörledningar.7

Elvärmeanläggning
Den existerande elvärmeanläggningen i Örgryte gamla kyrka var i slutet av 1990-talet i dåligt skick 
och därför ersattes den befintliga värmeanläggningen med en ny. Bänkvärmarna och styrsystemet 
med tillhörande kontakter, säkringar, styrdon och ledningar demonterades, varefter nya bänkvärmare 
och ett nytt automatskåp för elvärmeinstallation installerades. utöver detta drogs det även in en ny 
telefonledning till kyrkan så att anläggningen kunde fjärrstyras via modem.8

1 Solbänksavtäckningarna på den norra korsarmen har dock bevarats.
2 GKF, E IV: Dnr.  1987:156.
3 GKF, E IV: Dnr. 1987:156.
4 GKF, E IV: Dnr. 1990:43.
5 ATA, vit mapp ”1980-”: ärendemapp angående förändringarna 1995.
6 Fastighetsingenjör Olle Johnsson, 2000-03-27.
7 Fastighetsingenjör Olle Johnsson, 2000-03-27.
8 GKF: Teknisk beskrivning, 1997-06-16.
9 GKF: Teknisk beskrivning, 1997-06-16.
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Exteriör byggnadsbeskrivning

Grundmurar
Det finns mycket få uppgifter om hur grundläggningen av Örgryte gamla kyrka är utförd. Eftersom 
berggrunden går i dagen vid kyrkan är markförhållandena troligtvis goda – bestående av berg eller 
fasta moränavlagringar. Terrängen är emellertid ojämn och när kyrkan uppfördes har marken därför 
sannolikt antingen sprängts av eller fyllts ut – två tekniker som förekommer redan under medeltiden.1 
Förmodligen består grunden under kyrkan av en konformad grundmur av vald marksten i kallmur med 
större stenar för bäring i hörn. Det är inte troligt att det finns någon rustbädd under grundmuren. 
även korsarmarma, som är uppförd i tegel, vilar sannolikt på låga kallmurar av natursten som är 
lagd i förband.

Socklar
Kyrkan saknar helt synliga socklar med undantag för den norra korsarmen som har en enkel natur-
stenssockel. Höjden på socklen varierar från 5 till drygt 30 centimeter. Övriga byggnadsdelar vilar 
med största sannolikthet direkt på grundmuren.

Ytterväggar
Murverket i Örgryte gamla kyrka uppvisar stora skillnader mellan de olika byggnadsdelarna, vilket 
beror på att kyrkan är uppförd i flera etapper. I den äldsta delen – kärnkyrkan – utgörs murverket av 
valda och lätt bearbetade gråstenar som sammanfogats till en homogen skalmur. Skiftläggningen är 
förhållandevis regelbunden och är endast undantagsvis skolad med mindre naturstenar. Murverket har, 
sannolikt i efterhand, skolats med tegel och på motsvarande sätt har avjämningen mellan högmurarna 
och hammarbanden skett med rikt insag av taktegelskärvor.2 På den västra delen av långhusets södra 
fasad utgörs stora delar av murverket av rött tegel som troligen är murat i ett vilt förband eller i ett 
munkförband med orgelbunden koppsten.

Kyrkans polygonala kor byggdes år 1735 och är uppfört i natursten. Murverket består av valda och 
lätt bearbetade stenar i relativt regelbundna skift som tillsammans bildar en skalmur. På den norra 
fasaden är två stora gravstenar av skulpterad kalksten infästa i ytterväggen. De har tidigare varit 
placerade i koret och tillhör Peter Böker (död år 1741) och hans hustru samt Sven Böker (död år 
1749) och hans hustru. Ovanför gravstenarna finns en stenplatta inmurad i ytterväggen. Tavlan har 
inskriptionen ”ANO 1735” och avser det år då korutbyggnaden genomfördes. Sannolikt härrör också 
stentavlan från tiden när koret uppfördes.
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Kyrkans torn uppfördes år 1748 och är byggt helt i sten.3 Murverket är något tjockare än långhusväg-
garna, men har i övrigt samma karaktär och uppbyggnad.4 Det finns flera olika typer av ankarjärn på 
tornet. På den södra fasaden bildar ankarjärnen årtalet 1748 och hålls på plats genom att dragjärnens 
öglor är böjda runt ankarjärnen. På den västra fasaden finns fyra raka och ett kryssformat ankarslut. 
De raka järnen är nedslagna genom ett utsmitt hål i dragjärnen, medan det kryssformade ankarslutet 
är nedskjutet i dragjärnet genom en böjd ögla. På den norra fasaden finns fyra raka ankarslut som 
är nedslagna genom omtag i dragjärnen.

De båda korsarmarna är murade i tegel och murförbandet utgörs i båda fallen av ett kryssförband 
där vartannat skift är löpskift och vartannat är koppskift. Löpskiften är förskjutna en halvsten med 
en så kallad krysshalva. På den södra korsarmsgaveln finns en sten inmurad ovanför ingången. Den 
har följande inskription:

”År 1817
då

carl den xIIIde war Sveriges konung
gr Axel P von Rosen länets höfdinge

doct Joh Wingård stiftets biskop
prost Magn Roempke församlingens pastor

samt
mag carl G. Santesson comminister

och kyrkans föreståndare
uppfördes denna tillbyggnad till större delen

genom Götheborgs invånares frikostighet”

Det finns inga synliga sättningsskador i kyrkans murverk, men i samband med att fasadputsen avlägs-
nades år 1981 upptäcktes några mindre sprickor i murverket. Den enda större skadan fanns vid den 
övre högra ringluckan på den norra tornfasaden. För att i framtiden kunna kontrollera eventuella 
sättningsrörelser placerades sexton dubbar av syrafast, rostfritt stål runt om kyrkan. En första av-
vägning gjordes år 1981 och det är tänkt att undersökningen skall följas av flera liknande avvägningar 
för att erhålla ett jämförelsematerial.5

 

1 Andersson, Karin & Hildebrand, Agneta [1988]: s. 102.
2 Tollbom, Arne [1981b]: s. 31ff.
3 ATA, blå mapp: Ritning nr. G179/13.
4 Hörman, Ernst [1915]: s. 32.
5 Tollbom, Arne [1981b]: Ritning D12.
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Kyrkans fasadputs består dels av rent kalkbruk samt dels av hydrauliskt kalkbruk. Den rena kalkput-
sen (gotlandskalk) tillkom i samband med att hela kyrkan fasadrestaurerades år 1981. Kalkbruket 
användes till såväl utlagning som ytputs och blandningsförhållandet var 1:4. Till grundning på na-
turstenen samt till fogning av naturstenssockeln på den norra korsarmen användes däremot Gullex, 
som är ett Kc-bruk.1

Redan år 1982 uppstod flera putsskador på tornets västfasad liksom på en mindre yta på långhuset 
västgavel. De skadade putspartierna knackades ner och vissa punktlagningar genomfördes med svagt 
hydraulisk kalkbruk.2 År 1987 var skadorna i putsen så omfattande att samtlig puts på tornets syd- och 
västfasad samt långhusets västfasad bilades bort. ytorna putsades om med ett hydrauliskt kalkbruk 
(västgötakalk) som bättre skulle kunna stå emot slagregn och väderomslag kring fryspunkten.3

År 1996 putsades den södra korsarmen samt den sydvästra långhusväggen om, eftersom putsen från 
år 1981 hade ett felaktigt – ojämnt – ytskiktsutförande. För att återskapa det jämna utseendet togs 
den gamla putsen bort ned till grundningen och därefter sprutades ett hydraliskt kalkbruk på fasaden 
som sedan arbetades ut på ett sådant sätt att känslan av en jämnt slevdragen yta uppstod.4

Kyrkan är idag vitmålad och under de senaste hundra åren har kyrkan vanligen avfärgats vit eller 
vitgul. Möjligtvis kan de gula färgskikten i vissa fall bero på färgförskjutninger eller nedsmutsning, 
men det är åtminstone säkerställt att kyrkan generellt har varit ljust bemålad.5

Fönster
under medeltiden fanns det troligen några mindre rundbågiga muröppningar som var placerade högt 
upp på långhusets södra fasad. Dessa fönster hade sannolikt kraftigt lutande solbänkar liksom föns-
terbänkar, med dageröppningen i murens mitt eller i dess yttre hälft. Fönsteröppningarna kunde vara 
försedda med glas, luckor eller galler. Glas var emellertid ett dyrbart material under medeltiden och 
ersattes ibland med till exempel djurskinn, pergament och papper.6 Det finns emellertid inte längre 
några spår av några sådana fönster, vilket sannolikt beror på att de har varit placerade på murpartier 
som senare byggts om eller förändrats.

1 Tollbom, Arne [1981b]: s. 12.
2 GKF, E IV: Dnr.  1987:156.
3 GKF, E IV: Dnr. 1987:156.
4 Dennis Eriksson, 2000-03-27.
5 Tollbom, Arne [1981a]: B/17.
6  Andersson, Karin  & Hildebrand, Agneta [1988]: s. 118-124.
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Ett av fönstren i tornet, 2001.
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Idag finns det flera olika fönstertyper i kyrkan. I långhuset, koret samt korsarmarnas långsidor är 
samtliga fönster segmentbågeformade fyrluftsfönster med separata ytter- och innerbågar. De två 
fönstren i koret och det det västra fönstret på långhusets norra fasad har blyinfattade rutor, medan 
övriga fönster har traditionell träspröjsning. Flera av fönstren har ålderdomliga hakar och vinkeljärn 
som sannolikt är tillverkade i början av 1800-talet. Det är svårt att exakt datera fönstren, eftersom 
de har förändrats under årens lopp. Enligt en arkivuppgift köptes det in åtta nya blyfönster med 
48 rutor böhmiskt glas till kyrkan år 18001 och i en brandförsäkringshandling från 1869 står det att 
kyrkan hade femton blyinfattade fönster.2 Eftersom tre av fönstren fortfarande är blyinfattade är 
det möjligt att dagens fönster är tillverkade kring sekelskiftet 1800. Fönstren i den södra korsarmen 
kan emellertid inte vara äldre än byggnadsdelen som uppfördes år 1817. Med största sannolikhet är 
dock samtliga stora fönster i långhuset och i de båda korsarmarna från början av 1800-talet.

Vid den bakre läktaren i långhuset finns det två takfönster – ett åt söder och ett åt norr – som togs upp 
år 1759 3. Dagens fönster är av tvåluftstyp och har vardera fyra rutor. ytter- respektive innerbågarna 
är separata och fönstren går inte att öppna. Det är oklart när fönstren tillverkades, men troligen är 
de från andra hälften av 1800-talet.

Fönstren i tornet skiljer sig från något från de stora fyrluftsfönstren som finns i långhuset. Dels är 
de betydligt mindre och dels består de av tre bågar – två rektangulära bågar med ett överliggande 
lunettfönster. Fönstren har separata inner- och ytterbågar. De rektangulära ytterbågarna är spröjsade 
och består av 2x6 rutor, medan det yttre lunettfönstret utgörs av 12 rutor. Det är svårt att exakt 
datera tornfönstren, men sannolikt har de tillkommit under andra hälften av 1800-talet.

På den södra korsarmsgaveln finns det tre olika fönstertyper. I mitten av tympanonfältet finns ett 
halvmåneformat fönster som består av tre lufter. Det är möjligt att detta fönster är original från år 
1817. På 1:a våningen återfinns två tvåluftsfönster med separata inner och ytterbågar. Ytterfönstren 
är småspröjsade och består av 2x4 rutor. På bottenvåningen finns ytterligare två tvåluftsfönster av 
något större dimensioner än de på 1:a våningen. även dessa fönster är dubbla med separata inner- 
och ytterbågar. ytterbågarna har 2x6 rutor. Det är inte sannolikt att de rektangulära fönstren på den 
södra korsarmsgaveln är original, utan snarare är de från början av 1900-talet.

1 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
2 SVAR,  B23657 (1869).
3 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:5.
4 Målarmästarnas accentfärgskala, motsvaras av NcS 3751-y91R.
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Den norra korsarmsgaveln 
uppvisar två olika fönsterty-
per. Ovanför dörren finns ett 
tvåluftsfönster med separata 
inner- och ytterbågar. yt-
terbågarna är småspröjsade 
och har 2x6 rutor. Fönstret är 
ålderdomligt till sin karaktär 
och är gissningsvis från andra 
hälften av 1800-talet. På 
vardera sida om ytterdörren 
finns två blyinfattade fönster 
med kopplade bågar. Dessa 
fönster tillkom på 1950-talet 
i samband med att sakristian 
inreddes under den norra 
läktaren.

Samtliga fönster i kyrkan 
målades om år 1981. Snickeri-
erna grundades med kokt lin-
olja och terpentin samt ströks 
därefter två gånger med 
linoljefärg. Färgen som an-
vändes var Sävsjö Färgfabriks 
fasadoljefärg och kulören var 
MA 1754 (takfönstren målades 
däremot i MK 171208).

Dörrar
ursprungligen hade kyrkan 
en huvudportal mot söder. 
Dörrposten var förmodligen 
placerad i den yttre hälften 
av murverket och dörrbladet 
öppnades, med största san-
nolikhet, innåt. under med- Entrén till den södra korsarmen i Örgryte gamla kyrka, 2001.
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eltiden var nästan samtliga ytterdörrar försedda med dragbommar och det är troligt att det finns 
lämningar av trumman i murverket. Örgryte gamla kyrkas första huvudprotal murades sannolikt igen 
när kyrkans första vapenhus uppfördes vid kyrkans västra gavel på 1680-talet.

Idag finns det fyra ytterdörrar i kyrkan. Huvudingången är placerad på tornets södra fasad och 
dörröppningen utgörs av en rundbågig öppning. Dörren är en fiskbensmönstrad paneldörr med en 
stomme av stående plank. På dörrbladens insida finns äldre gångjärn och en utanpåliggande låskista, 
vars karaktär talar för att dörren mycket väl kan vara från år 1748 då tornet uppfördes eller från 
1770-talet då tornet byggdes om.

Kyrkporten i den södra korsarmen togs upp när flygeln byggdes år 1817. Dagens ytterdörr är en rek-
tangulär pardörr med fiskbensmönstrad panel. Dörrbladen är förmodligen tillverkade under andra 
hälften av 1900talet. Innanför ytterdörren finns en halvfransk dubbeldörr med tre speglar per dörrblad 
och utanpåliggande låskistor. Denna dörr är förmodligen från tiden när den södra korsarmen uppfördes. 
Ingången till den norra korsarmen togs upp i samband med att byggnadsdelen uppfördes i slutet av 
1700-talet. Dörren består av en enkeldörr med rombisk panel som troligen är tillverkad på 1920-talet. 
På dörren finns äldre gångjärn, beslag och en utanpåliggande låskista som sannolikt är original från 
slutet av 1700talet. På den norra korväggen finns en ingång som numera är igensatt, vilket troligen 
skedde i samband med att sakristian byggdes i den norra korsarmen. Dörröppningen är mycket smal 
och rundbågig till sin karaktär, varför det är rimligt att anta att öppningen är från tiden när koret 
uppfördes (1735-36). Det enkla dörrbladet är klätt med vågrät panel och har troligen en stomme av 
stående plank. Varken låskista eller beslag är synliga, varför det är svårt att datera dörren. På dör-
ren finns dock en liten nyckelbricka som är rombformad och förmodligen tillverkad under 1700talet. 
Samtliga dörrar målades utvändigt år 1981 i en djupt röd kulör (MA 175)1. Färgen som användes är en 
linoljefärg från Sävsjö Färgfabrik AB. Invändigt är dörrarna målade med olika färgtyper och i skilda 
kulörer. Torndörren är till exempel målad med en mörkbrun oljebaserad färg.

Kyrkklockor
I Örgryte gamla kyrka finns det två kyrkklockor. Storklockan är tillverkad av Johannes Daglieb år 1754 
och väger 599 kg. På storklockan står det följande:2

GuD SIGNE DETTA WERcK AT OcH ET KLOcKELIuD
MÅ LIuVT uPBÅDA FOLcK AT TROLIGT äRA GuD.

1 Målarmästarnas accentfärgskala, motsvaras av NcS 3751-y91R.
2 GKF, Fastighetsenheten: Inventering av kyrkklockor i Göteborgs kyrkliga samfällighet av Ingvar Rohr.
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NäR THERAS MAyESTETER KONuNG ADOLPH FRIEDRIcH OcH 
DROTTNING LOWISA uLRIcA
FÖRSTA GÅNGEN I NÅDER BESÖKTE THENNA LANDSORTEN OcH
HERR DOcT. JÖRAN WALLIN WAR DETTA STIFTETS BISKOP BLEF
GENOM GENERAL qVARTERMäST: LIEuT: OcH RIDDARENS
HERR BENGT W. cARLBERGS SAMT
KyRcKIOHERDENS HERR MAG. W. WALLERIuS
GODA FÖRANSTALTANDE MED FÖRSAMLINGENS OcH
cHRISTMILDA MENNISKORS TILHJELP THENNA KLOcKA
GuTEN I GÖTHEBORG ÅHR 1754 AF JOHAN DAGLIEB.

TÅ ADOLPH FRIEDRIcH SWEA KONG PÅ TREDIE ÅRET FÖRDE
SIN RIKES SPIRA MED AL NÅD
MAN TÅ MIN KLANG FÖRST HÖRDE AT KALLA FOLcKET TIL GuDS HuS
SIN BÖN OcH SucH uPSäNDA
THET HIMLEN TäcKTES NÅD OcH FRID TIL KONG OcH LANDET WäNDA.

NäR Tu FÅR HÖRA LIuDET TIT
KOM TIL ÖRGRyTA KyRcKIA
GuDS ORD THER FÖRE HIERTAT TIT
ATT SIäLEN MÅ FÅ STyRcKIA,
WEND AF THIN SyND OcH BETTRA TIG
LÅT HERRANS ORD TIG TuKTA
WAR TROGEN FROM OcH GuDELIG

TIN HERRA GuD RäTT FRucHA.

Lillklockan i kyrkan är ursprungligen gjuten år 1674, men har sedan gjutits om år 1767 av Wetterholtz 
i Göteborg samt år 1969 av Gösta Bergholtz i Sigtuna. Klockan väger 427 kg och är 88 cm hög. På 
klockan står det:

SOLI DEO GLORIA IN ExcELSIS

MIN NyA DRäGT NyTT WITTNE BäR
AT TID OcH ÅHR ALL TING FÖRTäR
SEN IAG I TRE OcH NITTI ÅHR 
GuDS FOLK FÅTT SAMMANRINGA
FÖRNyAD IAG Nu ÅTER FÅR
TILL HERRANS äRA KLINGA.

DÅ KONGL. MAITS TROMAN,
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ÖVERSTEN OcH RID. WäLBORNE HERR
BENGT WILH: cARLBERG FÖR MIG OMSORG BAR
OcH PROBSTEN HERR MAG: WALLERIuS KyRKIOHERDE WAR
BLEF IAG TILL ÖRGRyTE FÖRSAMBLING OMGuTEN
I GIÖTEBORG AF ABR: WETTERHOLTZ ÅR 1767.
SOKNEMäN THORE SVENSON. ANDERS OLSON
OcH SVEN ANDERSSON.

ÅNyO OMGJuTEN ÅR 1969 AV GÖSTA BERGHOLTZ

I SIGTuNA.

Tak och takavvattning
Taket på långhuset, koret och korsarmarna utgörs av ett brant sadeltak. Kortaket är valmat åt öster 
(tre takfall) och taket på den norra korsarmen är valmat mot norr (ett takfall). Taklaget i långhuset 
utgjörs av tio stycken takstolar med sparrsaxar som utgår från relativt långa tassar. Takstolarna 
saknar såväl stödben som hanbjälke. I den norra korsarmen finns tre svenska takstolar som bland 
annat kompletteras med en snedstyva för att stabilisera taket mot sidokrafter. Takfoten i långhuset 
ersattes till stor del år 1981 eftersom den var i mycket dåligt skick. Vid fasadrenoveringen år 1981 
avfärgades även samtliga takutsprång som var av trä med samma röda kulör (NcS 3751-y91R) som 
använts till dörrar och fönster. Takutsprånget på den södra korsarmen är däremot av tegel och därför 
är den putsad samt avfärgad i samma vita kulör som fasaderna.

Det är inte klarlagt vilket takmaterial som kyrkan hade från början, men under medeltiden var spåntak 
mycket vanligt på mindre sockenkyrkor. Sedan år 1959 är taken belagda med enkupigt rött lertegel 
som är tillverkat i Holland. På en uppmätningsritning från år 1913 ser man att åtminstone delar av 
taket på den södra korsarmen utgjordes av plåttak1, vilket kan tyda på att delar eller hela taket 
på Örgryte gamla kyrka under någon tidsperiod har varit belagt med plåt. Torntaket härrör från år 
1806, men under årens lopp har taket kompletterats och delvis förändrats. Den största förändringen 
gjordes år 1959 då taket förstärktes och den ärggröna kopparhuven från år 1806 ersattes med en ny 
kopparbeklädnad.2

1 GKF, Ritningsarkiv: 22.02, uppmätningsritning av Örgryte gamla kyrkas västfasad, 1913-04-01.
2 GKF, Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1959: P 15/6 och P 15/12 samt H 15 och 38.
3 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från c. O. Svensson, 1960-03-11.
4 Hörman, Ernst [1915]: s. 38.
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Interiör byggnadsbeskrivning

Golv
Golvet i kor, långhus, korsarmar samt tornet består huvudsakligen av obearbetade skifferhällar från 
Bohuslän. I bänkkvarteren och logena under läktarpartierna utgörs golvet däremot av brädor som 
är målade med oljefärg i olika kulörer. Stenbeläggningen kom till i samband med restaureringen på 
1920talet och till största delen härrör även brädgolvet från denna tid. Det finns flera olika uppgifter 
om hur golvet såg ut innan skifferhällarna lades in. Enligt en källa utgjordes golvet av handhuggen 
kalksten från Kinnekulle.3 En annan uppgift gör gällande att golvet i stora gången bestod av gravstenar, 
medan golvet under bänkarna och i korsarmarna utgjordes av på kant ställda tegelstenar.22

Golvnivåerna i kyrkorummet varierar något. Trägolvet i bänkkvarteren och logerna är 10-30 cm högre 
än stengolvet i långhuset. Den största höjdskillnaden finns mellan långhusets golv och trägolvet i 
logerna under orgelläktaren. Golvnivån i koret är också något högre än kyrkans övriga stengolvet.

Fram tills på 1920-talet bestod delar av golvet i koret av gravstenar. Där låg de Bökerska gravstenarna, 
som idag står lutade mot korets östra fasad, samt Birgitta Biders gravsten, som numera är placerad 

Vid restaureringen på 1920-talet blottlades de olika gravarna. Hör syns två gravkamram i koret. Källa: ATA, bildsamlingen.
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mot korets södra vägg. De Bökerska gravstenarna flyttades från koret på 1860talet medan Birgitta 
Biders gravsten togs bort i samband med restaureringen år 1925-1926.1

Golvet i loger och på läktarna utgörs av brädgolv i olika dimensioner. Golven är målade med oljefärger 
i företrädesvis ljusgrå nyanser.

Väggar
I kor, långhus, korsarmar och torn är väggarna putsade och avfärgade med en kalkbaserad färg. I 
läktarlogerna består innerväggarna av trä eller är putsade. Väggytorna är målade med olje- eller 
latexfärger.

Det finns inga rester av någon äldre väggbemålning i kyrkan. Den senaste interiöra ommålningen 
gjordes 1996.2

I de båda korsarmarna är tre epitafier av marmor infällda i väggarna. I den norra korsarmen finns en 
tavla över Eliza Gordon och i den södra korsarmen hänger minnestavlor över grosshandlaren Alexan-
der Barclay samt köpmannen David Low Esq. Dessutom finns ett litet silverskåp inmurat i den södra 
korväggen. Skåpet kom till år 1955 och användes till förvaring av kyrksilvret.3 I tornets bottenvåning 
finns ett flertal vapensköldar och epitafier uppsatta på väggarna.

Innertak

Långhus och kor
ursprungligen var trätakstolen i Örgryte gamla kyrka sannolikt öppen. Först i slutet av 1600-talet 
nämner källorna ett plant innertak av trä (År 1685 sattes ett brädtak upp i långhuset och år 1706 
monterades ett motsvarande tak upp i koret.).4 När dagens polygonala kor uppfördes åren 1735-1736, 
tillkom dagens välvda trätak som finns i långhuset och koret.5 Taket fick först en enkel bemålning, 
men år 1741 dekorerades det av målarmästare Johann Ross samt Michael carowsky.6 Värt att notera 
är att det mellan vägg och takmålning löper en bred dekorerad taklist som med största sannolikhet 
är från tiden när det välvda innertaket byggdes och bemålades år 1741. Listen är laserad i en brun 
kulör och avslutas nedtill med en grisaillemålad fris.

Takmålningens motiv är inspirerat av bibelns sista bok Johannes uppenbarelse och behandlar den 
yttersta domen. Ovanför altaret är treenigheten framställd och vid kyrkans mitt återfinns Jesus på 
sin himelska tron. Kring honom har de tolv apostlarna slagit sig ner och längst bak i kyrkan är de 
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onda makterna avbildade. Runt dessa centrala gestalter grupperar sig de vanliga människorna som 
antingen söker sig till den himmelska tronen eller är neddragna i ondskans makt och fördärv.

Måleriet i Örgryte gamla kyrka räknas som ett av de första uttrycken för rokoko i västra Sverige. 
Stilen är mjuk och färgerna betydligt ljusare och lättare än barockens tunga färg- och formskala. 
Takmålningen är också ett tidigt exempel på skicket att använda oljefärg i taket som blev vanligt 
under första hälften av 1700-talet.7

Konstnären Johann Ross (1695-1773) var ursprungligen från Meldorf i Holstein där hans far var må-
larmästare. Han antogs som målargesäll i Hamburg och kom år 1721 till Sverige där han begärde 
inträde i Göteborgs Stadz Kånst- och MåhlarGille. Ross erhöll burskap i Göteborg år 1722, men vann 
inte inträde i målarämbetet och flyttade därför till Stockholm. Till slut blev han emellertid antagen 
som målarmästare i Göteborgsskrået och flyttade därför tillbaka till staden år 1737. Mellan åren 
1744-1767 var Ross ålderman i Målarämbetet i Göteborg. under sin tid i Sverige utförde Ross ett 
flertal kyrkomålningar och i Göteborgsdistriktet har han bland annat arbetat i Stora Lundby kyrka, 
Landvetter kyrka och Säve kyrka.8 Arbetet i Örgryte gamla kyrka genomförde Johann Ross med största 
sannolikhet tillsammans med sin gesäll Michael carowsky (1707-1745). carowsky var född i Danzig 
men kom sedemera till Sverige och blev mästare i Göteborg år 1742. År 1744 gifte han sig med Johann 
Ross dotter Maria, men dessvärre dog Michael redan ett år efter bröllopet. carowsky var egentligen 
ingen kyrkomålare, men han skall ha varit en oerhört skicklig konstnär. under sin korta levnadstid 
dekorerade Carowsky bland annat Borgviks kyrka i Värmland med figurala målningar som visar en 
drastisk helvetesmålning.9

Den 30 maj år 1865 bestämde sig kyrkorådet i Örgryte församling för att takmålningen från år 1741 
skulle målas över med vit oljefärg eftersom den var både skadad och smutsig. Beslutet möttes av 
våldsamma protester från församlingsborna och föreståndaren för Göteborgs Musei ritskola G. Saloman 

1 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1926-26”, 1926-05-17.
2 Olle Johanssons minnesanteckningar.
3 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från Riksantikvarieämbetet, 1955-06-30.
4 Hörman, Ernst [1915]: s. 24f.
5 Setterwall, carl G [1949]: s. 8 samt Hörman, Ernst [1915]: s. 22.
6 ÖFA, O:7 a: Kontrakt från år 1741.
7 Hegart, Hanna [1923]: s. 21f.
8 Svenskt konstnärslexikon, Band IV [1961]: s. 537f.
9 Svenskt konstnärslexikon, Band I [1952]: s. 289.
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undersökte därför målningarnas konstvärde. Han kom fram till att måleriet ”till största delen väl 
tecknad och utmärkt för en vacker färgläggning och harmoni. Icke alla partier är av denna utmäkta 
beskaffenhet, hvilket gifver anledning till den förmodan att flera medarbetar begagnats; men de-
remot äro enskilda partier af så stor skönhet, att de kunna täfla med det bästa våra kyrkor inom 
landet kunna uppvisa från den tiden.”1 yttrandet bidrog till att takmåleriet bibehölls, och i stället 
för att måla över den konstnärliga dekorationen restaurerades takmålningarna år 1867.2

I samband med den stora restaureringen under åren 1825-1826 rengjordes och konserverades tak-
måleriet av dekorationsmålaren Filip Månsson.3 ytterligaren en rengörings- och konserveringsomgång 
genomfördes år 1949 respektive år 1957 av göteborgsfirman Ivar Celander & Co – rums- och dekora-
tionsmålningar.4 Därefter tvättades taket år 1969, vilket skedde i samband med att kyrkan målades 
om såväl in- som utvändigt.5

Korsarmar
Takytorna i de båda korsarmarna är uppdelade i två partier. Bredvid långhustaket finns ett mindre 
parti som utgörs av ett plant trätak. Längre ut mot korsarmsgavlarna är taket däremot putsat. Taken 
är målade i en vit kulör, men det är inte känt när taket målades senast eller vilken kulör respektive 
färgtyp som användes. Eventuellt har inte taket målats om sedan 1979. I så fall bör takfärgen vara 
en akryllatex och motsvara egenskapsklass a 1.6

Torn
Innertaket i tornets vapenhus består av ett brädtak som har en enkel dekorativ bemålning i svart 
och ljusbrunt. I takmitten finns en kompasstjärna och vid anslutningen mellan tak och vägg löper 
ett svart dekorband.

1 ÖFA, O:7 a: utlåtande av G. Saloman, 1866-10-18.
2 ATA, Vit mapp ”-1980”: Brev till Kungliga Vitterhets Akademin från Landskansliet i Göteborg, 1866-10-31.s
3 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”, 1926-05-17.
4 ATA, Vit mapp ”-1980”: Brev från Ivar celander & co till Riksantikvarieämbetet. 1948-10-10.
5 GKF, E IV: Dnr. 1964:25.
6 GKF, E IV: Dnr. 1979:9.
7 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”, 1926-05-17.
8 ATA, blå mapp: Ritning G179/14.
9 Hörman, Ernst [1915]: s. 18f.
10 Hörman, Ernst [1915]: s. 25.
11 ÖFA, O:7 a: Kontrakt från år 1741.
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Innerdörrar
Dörren mellan tornet och långhuset tillverkades år 1925-19267 och är en rundbågig pardörr med 
utanpåliggande speglar på båda sidorna. Det är oklart när dörröppningen togs upp, men det måste 
senast ha varit år 1682 då ett vapenhus uppfördes vid kyrkans västra gavel.8 År 1701 finns det en 
utgiftspost i Örgryte gamla kyrkas räkenskaper för arvode ”till murarmästaren för sitt arbete med 
kyrkodörrsvalvet”, vilket troligen innebär att dörröppningen ursprungligen hade en rak överliggare 
men år 1701 förändrades till ett rundbågigt valv. Detta bekräftas även av att den nuvarande öppningen 
är mycket dåligt utsträckt i murverket.9

I tornet finns två enkla bräddörrar som leder upp till tornet respektive till en skrubb. Dörrarna kom 
till i samband med renoveringen 1925-26.

Dörren mellan kyrkorummet och förrummet i den södra korsarmen utgörs av en halvfransk dubbeldörr 
med tre speglar. Dörren är troligen från tiden när den södra flygeln uppfördes år 1817.

Dörrarna till de olika utrymmena under kyrkans tre läktare är tillverkade på 1920-talet respektive 
på 1950-talet. De är fyllningsdörrar med utanpåliggande speglar och stiftad list.

Kyrkbänkar
Kyrkbänkarna nämns första gången i källorna år 1686, då det ”gjordes stolsdörrar”. Detta betyder 
förmodligen att kyrkbänkarna försågs med dörrar för att ge bänkkvarteren ett mer slutet utseende. 
År 1701 tillverkades troligen nya bänkar till kyrkan, men det är oklart om samtliga bänkar ersattes 
eller om bänkkvarteren enbart kompletterades.10 Knappt 40 år senare tas bänkarna  återigen upp i 
kyrkans räkenskaper eftersom det hade uppstått svampangrepp på kyrkbänkarna. För att åtgärda 
problemet placerades de på tvärliggare, vilket underlättade luftgenomströmningen under bänkra-
derna. År 1741 marmorerades bänkarna av Johann Ross och Michael carowsky.11

När de båda korsarmarna byggdes åren 1774-1775 respektive år 1817, tillverkades det nya bänkar 
till dessa båda byggnadsdelar. I samband med den senare tillbyggnaden sattes det även upp num-
mertavlor på bänkgavlarna vid kyrkans korsmitt. I kyrkans räkenskaper för år 1869 står det noterat 
att bänkarna byggdes om och bemålades, men exakt vilka förändringar som gjordes är emellertid 
oklart.1 När Örgryte nya kyrka byggdes år 1890 togs centralvärmean lägg ningen bort från den gamla 
kyrkan och istället installerades en kamin i den norra korsarmen. Detta resulterade i att delar av de 
båda bänkkvarteren i den flygeln togs bort.
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I samband med restaureringen 
under åren 1925-1926 byggdes 
bänkarna om för att bli bekvä-
mare och marmorerades i en grön 
färgskala. De försågs också med 
dörrar så att bänkkvarteren blev 
slutna och nummertavlorna från 
år 1817 togs bort. Samma år till-
verkades även fyra nya bänkrader 
till den norra korsarmen.2

När utrymmet under den norra 
korsarmsläktaren byggdes om år 
1950, togs delar av bänkinred-
ningen bort för att ge plats åt 
sakristia m.m.

Ombyggnad av bänkarna på 1920-talet. ATA, bildsamlingen.

1 GLA, Örgryte kyrkoarkiv: LI:7.
2 ATA, brun mapp: ”Förslag till invändig restaurering av Örgryte gamla kyrka”,  februari 1923.
 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”, 1926-05-17.
 ATA, blå mapp: Ritning G179/16.
3 Hörman, Ernst [1915]: s. 25.
4 Setterwall, carl G [1949]: s. 12.
5 Hörman, Ernst [1915]: s. 29.
6 ÖFA, O:7a: Kontrakt från år 1741.
7 Hörman, Ernst [1915]: s. 37.
8 Hörman, Ernst [1915]: s. 39.
9 ATA,  vit mapp ”-1980”: Inventarium över Örgryte gamla kyrkas egendom, juni 1927.
10 Setterwall, carl G. [1949]: s. 12.

Läktare

Orgelläktare
År 1695 nämns ”spik till läktaren” i kyrkans räkenskaper3, men det är inte klarlagt huruvida det 
syftar på en redan befintlig läktare eller på en tänkt läktare. Vad som däremot är säkert är att det 
i samband med vapenhusbygget år 1705 uppfördes en läktare vid den västra långhusväggen.4 Det 
finns inga uppgifter om hur denna läktare såg ut, men däremot är det klarlagt att den byggdes om 
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redan år 1736.5 År 1741 dekorerades orgelläktarens bröstning med målningar av Kristus och de fyra 
evangelisterna. Arbetet utfördes av Johann Ross och Michael carowsky.6 Den ursprungliga läktarbröst-
ningen och målningen från år 1741 förstördes emellertid när läktaren byggdes om till dess nuvarande 
utseende år 1868.7

Under orgelläktaren finns två logeutrymmen. På den södra logens fasadparti mot mittgången finns 
några rokokodekorationer i färg från andra hälften av 1700-talet som återfanns vid kyrkans restaure-
ring under åren 1925-1926. Målningarna fungerade som förlaga för den konstnärliga dekorationen av 
läktar- och logedörrarna som gjordes av c. M. Zellman år 1926. Det är troligt att originalmåleriet vid 
detta tillfälle konserverades och påbättrades. Intressant att notera är att de gallerförsedda fönstren 
i logerna är höj och sänkbara.

Den norra sidoläktaren
När den norra korsarmen uppfördes år 1775 byggdes en läktare i flygeln, men läktaren revs redan 
på 1890-talet. Rivningen berodde på att en kamin installerades i korsarmen och för att bereda plats 
åt kaminen var det nödvändigt att ta bort läktaren.8 Läktaren återuppbyggdes åren 1925-1926 och 
samtidigt inreddes ett förvaringsrum för textilier under densamma.9 På 1950-talet gjordes förvarings-
rummet under läktaren om till saktristia respektive toalett och i samband med det byggdes en fasad 
framför utrymmena för att skapa ett enhetligt utseende.

Den södra sidoläktaren
När det södra korsarmen uppfördes år 1817 inreddes den med såväl bänkar som läktare.10 Logerna 
under läktaren fanns redan år 1817, men dörrarna och fasaden mot långhuset härrör troligen från 
1950-talet eftersom likheten med den norra logefasaden är stor.

Orgel
Örgryte gamla kyrka fick sin första orgel år 1789. Den köptes från Engelska kyrkan i Göteborg och 
hade nio stämmor.1 Orgeln reparerades sedan år 1799 samt år 1817.2

Vid mitten av 1800-talet såldes 1700-talsorgeln, inklusive orgelfasaden, till Jonsereds kyrka utanför 
Göteborg.3 I stället skänkte kapten P. Virgin från Kålltorp4 en ny orgel till kyrkan som var tillverkad 
av den danska orgelfirman Marcusen & Søn år 18685. Orgeln bestod av ett system av helmekaniska 
sleiflådor och hade två manualer samt 11 stämmor som var fördelade på 16 register.6 Samma år till-
verkades också en ny orgelfasad som var rikligt ornamenterad med träsnickerier.7
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1800talsorgeln, som under årens lopp byggts om ett flertal gånger, var på 1950talet helt uttjänt och 
kunde inte längre repareras.8 Därför tillverkades en ny orgel till Örgryte gamla kyrka av orgelbyggare 
Olof Hammarberg i Göteborg år 1956. Dagens orgel har 19 stämmor som är fördelade på två manualer 
och en pedal. Den nuvarande orgelfasaden ritades av göteborgsarkitekten Herman Norgren och det 
nya orgelverket kunde invigas år 1957.

Predikstol
Det finns endast mycket knapphändiga uppgifter om predikstolar i Örgryte gamla kyrka före år 1780. 
I församlingens räkenskaper från år 1735 utgörs dock en av de redovisade utgiftsposterna arvode 
till snickaren Martin Zimmerman från Göteborg för ”uppsättande av predikstolen”.9 Detta tyder på 
att det antingen tillverkades en ny predikstol till kyrkan i samband med utbyggnaden av kyrkans 
kor 173536 eller att snickaren monterade upp en redan befintlig predikstol (som tagits ned inför 
renoveringen).

Den nuvarande predikstolen i Örgryte gamla kyrka skänktes år 1780 av ”Högädle Herr Berndt San-
tesson och dess Gudsälskande kära maka, Högädla Fru Elisabeth Matsen”.10 Samma år byggdes präs-
testolen11 i anslutning till predikstolen liksom prästbänken på korets sydvägg.12 Prästbänken var en 
gåva av rådman Sven Schale på Bö13 och fungerade ursprungligen som sittplatser för prästerskapet. 
Prästestolen användes från början som sakristia.14 Åren 1925-1926 kompletterades prästestolen med 
tak och dubbla gardiner av enkelt tyg.15

Det är inte känt vem som är predikstolens upphovsman. Eftersom arkitekt Bengt Wilhelm carlberg 

1 Setterwall, carl G. [1949]: s. 14.
2 Hörman, Ernst [1915]: s. 37.
3 ATA, brun mapp: ”PM öfver Örgryte gamla kyrkas restaurering 1925-26”, 1925-05-17.
4 Setterwall, carl G. [1949]: s. 14.
5 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från orgelbyggade Olof Hammarberg i Göteborg, 1956-06-13.
6 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från orgelbyggade Olof Hammarberg i Göteborg, 1956-06-13.
7 ATA, blå mapp: Ritning nr. G179/2.
8 ATA, brun mapp: Brev till Kungliga byggnadsstyrelsen från Pastorsämbetet i Örgryte församling, 1956-06-11.
9 Hörman, Ernst [1915]: s. 28.
10 Setterwall, carl G. [1949]: s. 12.
11 även kallad för sakristiskåp.
12 Hörman, Ernst [1915]: s. 35.
13 Setterwall, carl G. [1949]: s. 12.
14 ATA, brun mapp: yttrande från Domkapitlet i Göteborg, 1950-02-06.
15 ATA, vit mapp ”-1980”: Inventarium över Örgryte gamla kyrkas egendom, juni 1927.
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medverkade vid de flesta andra förändringar som gjordes i kyrkan under slutet av 1700talet, är det 
möjligt att han också formgav predikstolen. Emellertid dog Bengt Wilhelm carlberg år 1778, så även 
om han gjorde ritningarna till den nya predikstolen levde han varken under tillverkningen eller vid 
uppsättandet av predikstolen.

Predikstolen är grönmarmorerad med förgyllda snickeridetaljer, men äldre fotografier visar att den 
före restaureringen på 1920-talet var vitmålad med gulddetaljer.1 På framsidan finns tre fält som 
visar olika symboler för Guds ord och predikan. Predikstolen kröns av en baldakin med ett klot och 
ett kors som är omslutet av ett moln och några änglar. Under taket svävar en duva – som är en symbol 
för Anden. Nedtill avslutas predikstolen med en eklövskrans.

Altare och predikstol i Örgryte gamla kyrka, 2001.
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Altare
Den första2 altaruppsatsen tillverkades i slutet av 1600-talet och skänktes år 1696 till kyrkan av 
landskamrer Lars Håkansson på gården Fräntorp.3 Redan år 1735 – i samband med ombyggnaden av 
kyrkans kor – gjorde göteborgssnickaren Martin Zimmerman en ny altardisk samt monterade upp den 
gamla altartavlan och predikstolen.4 År 1741 marmorerades altartavlan av Johann Ross och Michael 
carowsky.5

I slutet av 1700-talet ville församlingen ha ett nytt altare och år 1799 gjorde arkitekt carl Wilhelm 
carlberg upp ritningar till dagens altaruppsats som invigdes år 1800. Altaret är, liksom predikstolen, 
grönmarmorerad med gulddetaljer. Färgsättningen är troligen ursprunglig eftersom altaret i en källa 
från 1830 beskrivs som ”grönt marmorerad”.6 Altaruppsatsen utgörs av en grekisk tempelfasad i ny-
klassisk stil. Mittavlan består av en marmorerad fyllning med guldinskriften ”II Cor. V 19” – en hän-
visning till Andra Korintierbrevets femte kapitel, vers 19, där Jesu försoningsgärning sammanfattas. 
Framför mittpartiet står ett upphöjt segerkors och på vardera sida om tavlan löper en krenelerad 
korintisk pilaster med förgyllt kapitäl. Altaruppsatsens överstycke utgörs av det allseende ögat i en 
triangel  som är omgivet av en gloria, under vilket det återfinns tre förgyllda änglahuvuden. På den 
norra sidan om altaret är lagtavlan med Arons grönskande stav avbildad och på den södra sidan finns 
förgyllda träsniderier som föreställer Gudsordet och en nattvardskalk.

Altaret har restaurerats och konserverats vid ett flertal tillfällen. De mest omfattande åtgärderna 
genomfördes i samband med de genomgripande förändringsarbetena på 1920-talet. Då restaurerades 
altaret, altargruppen och altarringen under ledning av dekorationsmålare Filip Månsson och arkitekt 
Axel Forssén.7

1 Faktarummet på GSM: Interiörfotografi av Örgryte gamla kyrka, negativ nr: E:4197.
2 Med största sannolikhet har det funnits ännu äldre altaruppsatser i Örgryte gamla kyrka, men det finns överhuvudtaget  
 inga uppgifter om detta i någon källa.
3 Setterwall, carl G. [1949]: s. 12.
4 Hörman, Ernst [1915]: s. 28.
5 ÖFA, O:7 a: Kontrakt 1741.
6 ATA,  vit mapp ”1980”: Inventering av forntida minnesmärken – Örgryte gamla kyrka, 18300728.
7 ATA,  vit mapp ”-1980”: Brev till Pastorsämbetet i Örgryte församling från Byggnadsstyrelsen, 1923-08-15.
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Kronologisk sammanfattning

1200-talet Örgryte gamla kyrka uppförs omkring år 1250.

1682 Ett vapenhus uppförs vid den västra gaveln.

1685 Ett vitmålat innertak sätts upp i långhuset.
 Kyrkbänkarna förses med dörrar.

1686 En fönsteröppning tas upp i korets norra fasad.

1701 Ett rundbågigt valv slås över västingången
 Det tillverkas sannolikt även nya bänkar till kyrkan.

1703 Fönstren på den södra fasaden förstoras.

1705 Vapenhuset byggs om.
 Det uppförs en läktare på den västra långhusväggen.

1706 Nytt innertak i koret.

1707-1708 Vapenhuset byggs om och västportalen muras igen.

1735 Kyrkan förlängs med 8 meter åt öster samt förses med ett nytt fullbrett kor med   
 polygonalt avslut.

1736 Nytt välvt innertak i långhus och kor.
 Läktaren på den västra långhusväggen byggs om.

1740 Svampangrepp i anslutning till kyrkbänkarna.

1741 Taket och orgelläktarens fasad bemålas av mästaren Johann    
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 Ross från Göteborg och hans gesäll Michael carowsky. De marmorerar även
 orgelläktaren, bänkarna samt altartavlan.

1748-1750 Kyrktornet uppförs.

1759 Två takfönster tas upp i långhusets södra del.

1771 Tornet byggs om.

1774-1775 Den norra korsarmen uppförs.

1776 Den fasta inredning i den norra korsarmen tillverkas.

1789 Kyrkans första orgel köps från Engelska kyrkan i Göteborg.

1800 Två korfönster samt åtta nya blyfönster med 48 rutor böhmiskt glas köps in
 till kyrkan.

1806 Kyrktornet fick sitt nuvarande utseende (kopparklädd tornhuv).

1817 Den södra korsarmen uppförs.

1828 Tornet putsas om med gotlandskalk.

1854 Ett nytt vapenhus uppförs vid den norra korsarmen.

1865 Vapenhuset byggs om.
 Eventuellt installeras en värmeledning under kyrkogolvet.

1867 Takmålningen från år 1741 restaureras.

1868-1869 En ny orgel köps in till kyrkan och orgelläktaren förändras.
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 Bänkarna byggs om och altartavlan samt flera andra fasta inventarier målas om.

1890 Örgryte nya kyrka invigs.

1895 En kamin installeras i den norra korsarmen, vilket gör att den norra läktaren   
 monteras ned samtidigt som norringången sätts igen och vapenhuset utanför
 korsarmen rivs.

1913 Kyrkans fasader putsas delvis om med cementputs.

1925-1926 Kyrkan genomgår en omfattande restaurering.

1949 Innertaket konserveras och elektriskt ljus installeras i kyrkan.

1950 En ny manskapsbod uppförs i det östra hörnet av Örgryte gamla kyrkogård.

1951-1952 Sakristia och ett toalettutrymme inreds under läktaren i den norra korsarmen.

1955 Ett litet skåp muras in i den södra korväggen.

1957 Det tillverkas en ny orgel samt orgelfasad till kyrkan.

1959 yttertaket renoveras.

1963-1964  Altaret omförgylldes.

1965 Mekanisk frånluftsventilation installeras i kyrkan.

1969 Kyrkan målas om såväl invändigt som utvändigt.
 Hängrännorna renoveras. Trappräckena till kyrkans läktare repareras.
 Takmålningen konserveras och altarringen byggs om.     
 Öppningen och stängningen av luckorna i tornet automatiseras.

1976 Elvärme installeras i kyrkan.
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1979 Kyrkan målas om invändigt.

1981 Kyrkan genomgår en omfattande exteriör restaurering.

1984 Fasadputsen punktlagas med svagt hydrauliskt kalkbruk.

1987 Syd- och västfasaden putsas om med hydrauliskt kalkbruk.

1990 El-ledningarna till kyrkans bänkvärmare bytts ut mot nya.

1996 Kyrkans innerväggarna kalkavfärgas.
 Fasadputsen på den södra korsarmen respektive den sydvästra delen av långhuset   
 putsas om.

1997 En ny elvärmeanläggning installeras i kyrkan.
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