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Mariakyrkans minnesmedalj och jubileumsfirande 

 

 

Mariakyrkan på Stampen fyllde 200 år under 2015. 

Jubileet firades med bland annat en minnesmedalj. Jag 

skall nu berätta litet om det lyckade och trevliga 

jubileumsfirandet, som kanske kan ge uppslag till andra 

församlingar. 

En minnesmedalj 

På medaljens framsida står: Mariakyrkan 200 år 1815-

2015, allt med versaler. Medaljen är tillverkad i 

gulmetall och hänger i ett blått band. Kyrkan är avbildad 

med västra fasaden främst. Bilden lyfter fram kyrkans 

klassiska och stilrena drag. Folk, som har fått se 

medaljen, har genomgående tyckt, att den är mycket 

vacker. Medaljen kan ses som en framgång även för 

arkitekten Carl Wilhelm Carlberg. Redan 1993 utgavs 

en porslinstallrik med Mariakyrkan som motiv. Under 

många år utgav man till jul en prydnadstallrik med en av 

Göteborgs kyrkor avbildad. På tallriken är kyrkan 

återgiven ur samma vinkel som på medaljen. 

Minnesmedaljen har tagits fram av Mikael Johansson på 

Vasaboden och Ulrika Hagren, informatör i 

domkyrkoförsamlingen. Den har framställts i en upplaga 

av 100 exemplar och såldes för 100 kronor styck. 

Behållningen gick till församlingens diakonala arbete. 

En ny utmärkelse 

Medaljerna såldes slut i samband med 

jubileumshögmässan. Några gudstjänstdeltagare köpte 

medaljer, och sedan köpte jag de kvarvarande nio 

medaljerna för Mölndals Hembygdsförening. (Jag hade 

köpt medaljer i några omgångar dessförinnan. För egen 

räkning och hembygdsföreningens köpte jag allt som allt 

ungefär en tredjedel av upplagan.) Mölndals 

Hembygdsförening har nämligen många trotjänare, som 

har fått i stort sett alla förtjänstnålar, diplom och 

Mariamedaljen. 

 

En glad medaljör – Peter A. Lansenfelt, 

som räddade Ekereds herrgård. Foto: 

Lars Gahrn. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=5467


plaketter, som finns att få. När jag såg denna medalj i domkyrkans souvenirdisk, tog jag 

genast tillfället i akt och plockade fram plånboken. Här har vi en ny utmärkelse. Det har visat 

sig, att den blir mycket uppskattad. Sven Olof Olsson (89 år) och Rolf Johansson (91 år) fick 

en medalj var, när de med ålderns rätt 

lämnade sina sista uppdrag. Ett par vänner, 

som har gjort insatser i andra föreningar, har 

likaså hedrats: Sven Olof Ask, känd från 

Skara stiftshistoriska sällskap, Föreningen 

för Västgötalitteratur, Västergötlands 

Fornminnesförening och så vidare, fick en 

medalj, då den sistnämnda föreningen 

besökte Göteborg. Peter A. Lansenfelt, som 

räddade Ekereds Herrgård i Floda från 

rivning och nyinredde herrgården i 1700-

talsstil, fick likaså en medalj, då han besökte 

mig på museerna i Mölndal. Han är liksom 

jag en trägen gudstjänstbesökare och deltog 

även han i jubileet. 

Varm och välkomnande stämning 

Den andra söndagen i advent (den 6 december 2015) firades kyrkans högtidliga 200-

årsjubileum med en högmässa i kyrkan. Förre domprosten Hans Olof Hansson predikade, och 

nuvarande domprosten Karin Burstrand medverkade liksom flera andra präster. Domkyrkans 

och Mariakyrkans jubileumsbok och jubileumsmedaljen såldes i vapenhuset. Pepparkakor och 

glögg serverades före högmässan. Adventskaffe med smörgås och bakelse fick vi efter 

högmässan. Jag höll ett kort anförande om det gamla fattighuset och kyrkans historia. 

Söndagen var regnig, mulen och blåsig, men när man kom nära kyrkan, såg man ljuskronorna 

lysa i mörkret. Kyrkan utstrålade en varm och 

välkomnande stämning. Präster och lekmän hjälptes åt 

att välkomna gudstjänstbesökarna och få dem att känna 

sig som hemma. 

Värdefulla och vackra textilier 

Under två århundraden hinner mycket hända. Bilder från 

förr och historiska uppgifter satt uppsatta på kyrkans 

väggar. Man hade samma bilder och samma uppgifter på 

norra väggen som på södra väggen. Detta innebar, att ett 

slags symmetri – helt i Carlbergs anda – uppstod i 

kyrkorummet. I likhet med de flesta andra 

nyklassicistiska kyrkorum är även detta sparsamt 

utsmyckat, men under 1900-talets stora liturgiska 

förnyelse har flera mässhakar och andra kyrkliga textilier 

anskaffats. Dessa kunde beskådas i kyrkan. Man kunde 

här se, att Mariakyrkan äger en textilskatt av hög 

hantverksskicklighet och högt konstnärligt värde. Att 

visa mässhakar på detta sätt är ett utmärkt uppslag. I våra dagar håller de kyrkliga textilierna 

på att bli väl så värdefulla skatter, åtminstone hantverksmässigt och kulturhistoriskt, som 

kyrksilvret. 

Minnestallriken från 1993. 

 

En av Mariakyrkans vackra mässhakar. 

 



 

Både Josef och Maria 

I vapenhuset såldes medaljer och jubileumsböcker jämte små chokladkakor med Mariakyrkan 

på omslaget. Damen som sålde dessa varor hade levt tillsammans med Mariakyrkan hela sitt 

liv och hade idel ljusa minnen att berätta. Hon kom ihåg och kunde berätta, hur kyrkan hade 

fått sitt nuvarande namn. Ålderdomshemmet hade redan 1896 flyttat bort härifrån. Namnet 

Fattigkyrkan eller Fattighuskyrkan passade därför inte längre. Hovpredikanten Isaac Béen var 

kyrkoherde i Christine, och till hans församling hörde även Fattighuskyrkan. Katolska kyrkan 

på Spannmålsgatan kallades Sankt Josefs kyrka. När detta fördes på tal, sade Béen: 

”Då skall vår kyrka heta Mariakyrkan!” 

Hade Josef fått ge namn åt en kyrka, borde även Maria få en kyrka uppkallad efter sig. Så 

tyckte Béen, och onekligen var uppslaget bra. 

Namnbytet på kyrkan var smått profetiskt. Under den tid, som följde, skulle kvinnorna få allt 

större betydelse inom kyrkor och samfund. Alltfler kvinnor tjänstgör som biskopar, präster, 

diakonissor, kyrkvaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kyrkorådsledamöter, 

kyrkofullmäktigeledamöter, kyrkvärdar, gudstjänstvärdar och så vidare. 

En göteborgsvits 

Mariakyrkan ligger ju i Göteborg, och därför har den inte kunnat undgå att dras in i en 

göteborgsvits, denna gång av helt oskyldigt och harmlöst slag. Kyrkan ligger på ”Stampen”. 

Här har ett stampverk för beredning av tyger legat. Området kallas ännu och allmänt för 

Stampen. Min gode vän Bengt Wall berättade följande vits: 

”Christine församling måste vara Sveriges fattigaste församling!” 

”Vafför då, då??” 

”Jo, dom har ju en hel körka på Stampen.” 

(Stampen är ett annat ord för pantbanken.) Det, som göteborgarna intresserar sig för och 

gillar, vitsar de om. Vitsar om någonting visar att detta intresserar stadens invånare. I detta 

fall vågar vi dra slutsatsen, att Kal och Ada och Osborn har tagit Mariakyrkan till sitt hjärta. 

Lars Gahrn 


