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Sankt Johanneskyrkan ligger vid botten av Masthuggsberget, mitt emellan Stigbergstorget och Masthuggstorget i 
Göteborg.  
 
Initiativet till kyrkan kom från konsul Oscar Ekman, då han som en födelsedagsgåva till domprosten Peter Wieselgren 
den 1 oktober 1862 överlämnade grundplåten till en kyrka, som skulle ställas till domprostens förfogande för 
sjömansvård bland svenska och skandinaviska sjömän. 
En grundläggande bestämmelse var från början, att kyrkan skulle ha fria bänkrum, där både fattig och rik skulle ha lika 
rätt. Detta var annars inget självklart med fria sittplatser förrän i början av 1900-talet. Speciellt i städerna betalade man 
hyra för bänkplats. 
 
Sankt Johanneskyrkan var inte den första kyrkan i Göteborg som tillkom på privat initiativ. Redan på 1850-talet hade 
Hagakyrkan och Sankta Birgittas kapell tillkommit på detta sätt.  
 
Kyrkan uppfördes i Majornas 5:te rote på Stigbergets norra sluttning. Det första sammanträdet med stiftarna hölls i det 
Carlgrenska skolhuset på Gustaf Adolfsdagen, den 6 november 1862, då en byggnadskommitté tillsattes.  
 
Kyrkan ritades av Johan August Westerberg, som också ritade Västra Frölunda kyrka. Han var då 28 år gammal, hade 
utbildat sig i Göteborg och Hannover och var nyss hemkommen efter arkitektpraktik i Aberdeen i Skottland. Westerberg 
kan bland annat ha fått inspiration till kyrkan från sin svåger och kompanjon från tiden i Skottland, James Souttar, som 
samtidigt ritade Engelska kyrkan i Stockholm.  
Efter en del justeringar av Överintendentsämbetet godkändes ritningsförslaget.  
Som byggmästare anlitades August Krüger som tidigare byggt både synagogan och St Andrews church, alltså engelska 
kyrkan i Göteborg. 
 
Kyrkan invigdes den 8 juli 1866. Efter domprost Wieselgrens död uppstod önskemål om gudstjänster och själavård för 
sjömän från Sverige, Norge, Danmark och Finland, vilket ledde till att S:t Johanneskyrkan 1878 blev en sjömanskyrka, 
och från 1883 församlingskyrka i Masthuggs församling - fram tills 1893 då Oscar Fredriks kyrka stod färdig. Sankt 
Johannes kyrkan fungerade även som församlingskyrka i Masthugget 1908 till 14, under tiden som Masthuggskyrkan 
byggdes. 
 
I korfönstren uppsattes 1967 sex glasmålningar av konstnären Joël Mila. 
 
Sankt Johanneskyrkan överläts 1985 av stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg till Göteborgs Kyrkliga Samfällighet, och 
hyrdes senare ut till olika kristna församlingar i Göteborg och användes exempelvis av Masthuggets skolor för 
terminsavslutningar vid jul. 
 
Sedan 1996 hör Johanneskyrkan till stadsmissionen i Göteborg och är därmed en av mycket få kyrkor byggda av Svenska 
kyrkan som övertagits av en privat organisation. 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Källa: 
Bok: ”Försvunna kyrkor i Göteborg” Anders Jarkert & Jakob Lindblad. ISBN 91-7029-576-X
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