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Förord
Göteborgs kyrkoförvaltning inventerar ett urval av Svenska kyrkan i Göteborgs kyrkobyggnader. Doku-
mentationen har initierats av samfällighetens fastighetsnämnd. Projektledare är kyrkoför-valtningens 
fastighetschef Harald Pleijel. Texterna har utarbetats i samråd med förste antikvarie Tomas M Larsson 
och antikvarie Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt kyrkoantikvarie Mona Lorentzon 
vid Göteborgs Stadsmuseum. För denna rapport svarar bebyggelseantikvarie Matilda Dahlquist.

Huvudsyftet med projektet är att ge kyrkoförvaltningens fastighetsenhet en djupare kunskap om kyr-
kornas byggnadstekniska historia, som underlag för framtida åtgärder. Inventeringen inriktas främst 
på kyrkobyggnaden och rapporten innehåller både en byggnadshistorik samt en byggnadsbeskrivning, 
men innehåller inga antikvariska bedömningar eller råd. Kyrkans inventarier dokumenterades 1987 
av antikvarie Gunilla Folkesson och fotograf Christer Morát.1 

Inventeringen är framför allt baserad på tillgänglig litteratur, arkivuppgifter, intervjuer och okulärbe-
siktning. Stor vikt har lagts vid att ge korrekta källhänvisningar. uppgifterna kan därmed kontrolleras 
och vid behov kan ytterligare information om någon viss åtgärd eller byggnadsdetalj inhämtas.
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Inledning
Älvsborgs kyrka, från början kallad 
Hagens kapell, har en dramatisk 
byggnadshistoria. Kapellet i det 
snabbt växande municipalsamhället 
Hagen i dåvarande Västra Frölundas 
församling uppfördes åren 1916-
17 för medel, som hopsamlats på 
frivillig väg. Arkitekt var yngve 
Rasmussen i Göteborg. Efter bara 
drygt ett halvår i bruk brann hela 
kapellet ned i januari 1918. Byggna-
den återuppbyggdes dock efter de 
gamla ritningarna och kunde invigas 
en andra gång den 27 april 1919. 

Hagens kapell byggdes i en national-
romantisk, historiserande blandstil 
som var den förhärskande rikt-
ningen inom arkitekturen i början 
av 1900-talet. Kyrkan för tankarna 
till fornnordiskt eller traditionellt 
byggnadsskick, men helheten är 
en nyskapelse. Byggnaden är upp-
förd på en gråstenssockel med 
fasader varierade i puts och trä. 
De låga, vita spritputsade murarna 
kontrast-erar mot gavelröstenas och 
trätornets rödfärgade lockpanel. 
Älvsborgs kyrkas mest karakteris-
tiska och framträdande delar är det 
höga branta tegeltaket med stora 
fönsterkupor och tornet, som kröns 
av en koppartäckt tornhuv.

Kyrkan är till sin uppbyggnad en 

Älvsborgs kyrka från sydost.
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salkyrka.2  Planformen är rektangulär med en rak korvägg försedd med en liten altarnisch och med 
sakristian inrymd bakom koret. Kyrkorummet utmärks av den väldiga öppna trätakstolen. Inredningen 
är till största del resultatet av upprepade ombyggnader och reno-veringar. Till skillnad från interi-
ören har kyrkans yttre inte ändrats nämnvärt. Tornspiran täcktes dock ursprungligen av ekspån och 
träpartierna var tjärstrukna. I mitten av 1980-talet sammanfogades församlingshemmet med kyrkan 
via en glasad gång.

Kyrkorummet präglas av ljus och rymd.
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Byggnadshistorik

Kapellbygget i Hagen
Området i norra delen av Västra Frölunda mellan Göteborgs stadsgräns och Långedrag, numera Älvs-
borgs församling, var under 1800-talet en mycket glest befolkad bygd. Den utgjordes till stor del 
av utmarker tillhörande bondgårdarna i socknen. Men kring sekelskiftet tog byggnationen fart, till 
stor del orsakad av spårvägens tillkomst 1906-08. Långedragslinjen fick stor betydelse för områdets 
utveckling. De nybildade municipalsamhällena Hagen och Långedrag, kom snabbt att utvecklas till 
tätbebyggda villaområden.3 

Västra Frölundas församling var stor till ytan och från municipalsamhällena var det omkring en fem 
km lång väg till kyrkan, som dessutom vid otjänlig väderlek blev besvärlig att ta sig fram på. Vid 
kyrkoherde Gustaf Francks installation i Västra Frölunda år 1909 framhöll biskopen E H Rodhe behovet 
av en mera närbelägen gudstjänstlokal i Hagen. Men eftersom kyrkan i Frölunda fortfarande hade 
utrymme för hela församlingen, fanns det knappast någon utsikt att allmänna medel skulle bekosta 
ett nytt kapell. På våren 1912 påbörjades därför en frivillig insamling. I uppropet, författat av kyr-
koherde Franck, vädjade han om bidrag för byggandet av ett kapell i trä med omkring 500 sittplatser 
enligt ett förslag av arkitekten yngve Rasmussen (1861-1923) i Göteborg4 . Fastighetsaktiebolaget    D 
Carnegie & Co hade skänkt en välbelägen tomt i närheten av Hagens spårvagnshållplats där kapel-
let kunde uppföras.5  överintendentsämbetet godkände ritningarna efter vissa omarbetningar och 
kompletteringar den 22 augusti 1913.6  För de slutgiltiga byggnadsritningarna tycks även Rasmussens 
kompanjon Karl Magnus Bengtsson ha svarat.7  

Större och mindre belopp flöt in på de utsända listorna. Dessutom trycktes insamlingskort, som var 
indelade i rutor. Varje ruta var värd 10 eller 25 öre. Efter tre år hade man samlat så mycket att ka-
pellbygget kunde starta. Byggnadsarbetet togs på entreprenad hösten 1915 av byggmästarbröderna A 
& C W Gustafsson i Borås, och vid jultiden började grund- och sprängningsarbetena. yngve Rasmussen 
fungerade som kontrollant för arbetet. Gustaf Franck var byggnadskommitténs ordförande.8  

Grundstenen lades under högtidliga former i början av maj 1916.9  I februari 1917 var kapellet i Hagen 
till sitt yttre färdigt. Entusiastiskt rapporterade Handelstidningen från byggnadsplatsen: 

Det presenterar sig som en smakfull arkitektonisk skapelse där det ligger på sin kulle /…/ 
Byggnaden [verkar] äktsvensk helt igenom med sina putsade väggytor, sin höga takresning och sitt 
klockstapelsliknande torn, med klockgluggarna under spiran.”10  
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yngve Rasmussens första förslag till kapell i Hagen 1912 (GSM, även i församlingshemmet).
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Hagens kapell invigs
Söndagen den 17 juni 1917 invigdes Hagens kapell. Avsikten var egentligen att få kapellet färdigt 
tidigare. Men pga. svårigheterna med materialinskaffning – första världskriget innebar ”dyrtider” – och 
den stränga kölden under vintern fick invigningen uppskjutas fram till försommaren.11  Kapellbygget 
fördyrades och blev i själva verket en förlustaffär för byggmästarfirman.12  Men i Hagen firade man 
sin nya gudstjänstlokal. Göteborgs Morgonpost rapporterade från invigningen:

Det var högtid i Hagens samhälle igår. De blågula dukarna svajade för junivinden, och i stora 
skaror mötte församlingsborna högtidsklädda i sitt nyskapade tempel för att öfvervara dess invig-
ning. /…/ Blott så mycket må sägas, att kyrkans enkla men stilrena och ganska originella inre nu 
tedde sig dubbelt tilltalande, prydt som det var med sommarens fagraste blomster, chrysantemum 
i koret, pelargonior i fönstren, samt med ljus på altaret.13 

Den fastställda rit-
ningen från år 1913 
(ATA, originalet i 
Riksarkivet).
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Och i Göteborgs Aftonblad hette det:
Hagens kapell är i sitt slag någonting egenartadt. Arkitekten Yngve Rasmussen /…/ har här 

åstadkommit något nytt på samma gång som han tagit vara på mycket gammalt och vackert i mate-
rialsammanställningen. /…/ Men om kapellet sålunda i hela sin sammanställning är ny, så är dock 
typen omisskännligt svensk med sina putsade väggytor och höga takresning.14 

Kapellbranden 1918
Efter bara drygt ett halvår inträffade en katastrofal olyckshändelse. Den 20 januari 1918 brann Hagens 
kapell ned till grunden på bara några få timmar. 

Aftongudstjänsten i kapellet skulle äga rum kl. 2 em. strax efter högmässans slut för att spara på 
bränslet. Då kyrkovaktarens son vid halvtvåtiden kom till kapellet för att se efter elden i värmepan-
nan kände han lukt av brandrök och upptäckte även att små lågor slogo upp genom golvet framme 
vid altaret. Han rusade genast efter vatten för att dämpa dessa, men märkte snart att elden var av 
sådan omfattning att han ensam ej kunde uträtta något. Hela golvet var så gott som underminerat 
och i källaren rasade redan en fruktansvärd brand. 15 

Brandkåren var snabbt på plats men släckningsarbetet försvårades betydligt genom vattenbrist. Det 
dröjde inte länge förrän man insåg att kapellet inte kunde räddas. 

Lågorna började slå ut genom taket och snart var hela kapellet ett enda jättebål. Rök och gnistor 
slungades vida omkring av den kraftiga vinden. Flammorna slickade snart uppåt det smäckra tornet 
och antände även detta. Snart smälte klockan ned och begravdes bland bränderna. När som helst 
kunde väntas, att spiran skulle störta ned. Den började inom kort att vackla och störtade med dån 
och brak ned över taket, som slogs in av de tunga bjälkarnas fall. Eldhavet växte nu med förfärande 
kraft. Av byggnaden återstod endast den höga skorstenen och yttermuren av granit. Mellan dessa 
låg det vackra templets träkonstruktioner och lågorna formligen sprutade upp.16 

Av inventarierna kunde ingenting räddas utom kyrksilvret, böcker och en del textilier. Orsaken till 
branden berodde med största sannolikhet på något fel i värmeledningen. Elden hade börjat i kapel-
lets nordöstra del, där ångpannan till varmluftsanläggningen hade sin plats.17  Den uppstod antingen 
genom överhettning i det reveterade trätaket över värmeapparaten eller på grund av otätheteter i 
den murade rökkanalen.18  
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Kapellet återuppbyggs
Omedelbart efter branden ena-
des man om att snarast möjligt 
återuppbygga kapellet efter de 
gamla ritningarna. Hagens kapell 
hade med lösöre kostat omkring 
50 000 kronor, och var försäkrad 
för drygt detta belopp. Förutom 
försäkringssumman bidrog för-
samlingen och andra med gåvor 
och frivilligt insamlade medel.19  

Man kunde visserligen inte an-
skaffa en så stor penningsumma 
att byggnadsarbetet kunde ut-
bjudas på entreprenad utan man 
måste ”bygga på räkning”. Som 
byggmästare anlitades återigen 
bröderna Gustafsson från Borås.20  
under våren 1818 startade bygg-
nadsarbetena. Grå-stensmurarna 
och skorstenen stod kvar. De 
hade inte tagit så stor skada, 
och användes vid återuppbygg-
naden av kyrkan. I april 1919 
var arbetet utfört och godkänt 
av byggnadskom-mittén.21 

Såväl exteriör som inredning 
gjordes fullständigt likt det 
brunna kapellet ”hvars arkitek-
tur var synnerligen originell och 
anslående”.22  Däremot vidtogs 
en hel del konstruktionsmässiga 
förbättringar. Taklagen byggdes 

gedignare än på den gamla byggnaden, undertaket gjordes med mera omsorg och även tornet fick 
en tätare klädsel. För säkerhets skull utfördes värmekammarens tak av betong.23  Bara drygt ett år 
efter den stora branden kunde man inviga Hagens nya kapell den 27 april 1919.24  

Hagens kapell brinner söndagen den 20 januari 1918 (Västra  Frölunda Hembygds-
förenings samling).
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Älvsborgs kyrka under 1900-talet
Målningsarbeten på 1920-talet
I början av 1920-talet dekorationsmålades altarnischen i al seccoteknik efter förslag av konstnären 
Brocke Blückert.25  Då installerades även elektrisk belysning i det nya kapellet.26  Sommaren 1921 om-
målades exteriören. Följande sommar kom turen till kapellets inre. Hela kyrkorummet med inredning 
målades. Väggarna ströks i en ljus gul eller blåviolett färg, dörrarna i gråblått. Tanken var att lasera 
innertaket, som hittills hade förblivit omålat, i en gulbrun träton med takbjälkarna i en mörkare 

Invigningen av det återuppbyggda kapellet den 27 april 1919 (ATA).
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Hagens kapell omkring 1920. Prästgården är ännu inte byggd (Västra Frölunda Hembygdsförenings samling).
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nyans så att ”kapellets inre genom trä-
strukturens framträdande bevarade sin 
enkla svenska allmogestil”.27  Men bygg-
nadsstyrelsen ansåg att kyrkorummets 
färgsättning skulle bli ”alltför grell och 
brokig”. Istället föreslog man att tak, 
läktare m m målades i en gråbrun ton, 
som bättre harmonierade med bänkarnas 
röda färg.28  Det framgår emellertid inte 
vilken färgsättning som kom att utföras. 
Dopfunten av granit skänktes till Hagens 
kapell år 1924.29 

Prästgården uppförs
År 1926 byggdes prästgården på en tomt 
väster om kapellet nedanför höjden. 
Byggnaden inrymde ursprungligen kom-
ministerbostaden samt Älvsborgs kyrko-
bokföringsdistrikts expedition.30  

Ny orgel
Hagens kapells första riktiga orgel kom på 
plats 1927. Den hade pneumatiskt system 
med 18 stämmor (varav 5 var insatta på 
avbetalning) och byggdes av Olof Ham-
marberg. Den nya orgeln bekostades, 
liksom var fallet med mycket av kapellets övriga inredning och prydnader, av Älvsborgs kyrkliga 
syförening. För fasadens utformning svarade arkitekten Elov Bernhard. Orgeln var uppdelad i två 
orgelverk som placerades i utmed orgelläktarens sidor med ett fristående spelbord i mitten.31  

Reparations- och underhållsarbeten
1929 reparerades kapellets avvattningssystem. Taket försågs med nya gesims- och stuprännor av 
galvaniserad järnplåt, som linoljemålades.32  Ett par år senare kalkades kapellets gråstensväggar 
utvändigt.33  Vidare reparerades innertaket. utefter takbjälkarnas sidor sattes kvartsstav som olje-
målades i samma färgton som taket i övrigt.34 

Altarnischen dekorerades efter detta förslag omkring 1920 (ATA).
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Invändig restaurering 1939-40
Åren 1939-40 genomgick Hagens kapell en genomgripande restaurering. Hela kyrkan målades om i 
ljusare färger, men framför allt gjordes en väsentlig ändring av korpartiet. En ny altartavla förestäl-
lande Jesus och lärjungeskaran, målad av Saga Walli, ersatte det förutvarande altarkrucifixet. Även 
den gamla predikstolen fick lämna plats för en ny, ritad av Kungl. byggnadsstyrelsens arkitekt Axel 
Forssén, efter vars förslag hela restaureringen genomfördes. 

Altarnischens trävägg revs och upp-
murades i putsat tegel utan några 
dekorationer. Korbarriärerna togs 
bort. Kyrkorummet försågs med nytt 
trägolv och nya fönster med antik-
glas. Bänkinredningen byggdes om. 
Det otäta innertaket isolerades med 
träfiberskivor (s.k. unite) mellan 
takstolarna, och försågs med åsar på 
sidopartierna. Även läktaren föränd-
rades. Två nya pelare sattes som stöd 
och barriären fick ett nytt utseende. 
Samtliga dörrar försågs med utan-
påliggande fyllningar. Mellan norra 
läktartrappan och tornvapenhuset 
skapades en inomhusförbindelse. 
Södra läktartrappan togs bort. Vidare 
installerades en varmvattenanlägg-
ning35  och en helt ny armatur inför-
skaffades ”av mera kyrklig karaktär” 
än de ursprungliga ljuskronorna. 36  

Toaletter
I början av 50-talet inreddes två toa-
letter i tornvapenhuset.37  

Kyrkorummet efter renoveringen (ATA, foto  Axel Forssen 1940).
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Älvsborgs församlingshem
Åren 1954-55 uppfördes församlingshemmet strax norr om kapellet. Samtidigt anlades trappan-
läggningen väster om kapellet.38  Byggnaden finansierades till stor del genom gåvomedel, som hade 
insamlats under många års tid. Redan i slutet på 1920-talet hade man börjat planera för ett försam-
lingshem.39  

Ny kyrkklocka
Ringklockan i tornet kompletterades med en större klocka år 1955. Klockan levererades av M & E 
Ohlssons klockgjuteri i ystad.40 

Ny orgel och invändiga förändringar 
Kyrkans nuvarande orgel uppfördes 1959 av orgelbyggmästaren Nils Hammarberg i Göteborg. Orgel-
verket med helmekaniskt system och 21 stämmor försågs med en helt ny fasad med ryggpositiv.41  
Samtidigt utfördes vissa invändiga förändringar efter förslag av arkitekten Axel Forssén. Den dåva-
rande altarringen, som ansågs obekväm, ersattes av en större och helt genombruten altarring som 
inte dolde altaret. Absidens fönster, som då var igensatt med en träfiberskiva, flyttades upp. För att 
få en bättre storlek på fönstret i förhållande till altartavlan slopades ornamentsramen och endast 
bildframställningen behölls, insatt i en ny karm. Hela kapellet ommålades i huvudsaklig överens-
stämmelse med den tidigare färgskalan.42 

Hagens kapell blir församlingskyrka
I januari 1964 fick Hagens kapell sitt nya namn Älvsborgs kyrka. Namnändringen hängde samman med 
att den skulle bli församlingskyrka i blivande Älvsborgs församling.43  Delningen av Västra Frölunda 
församling genomfördes 1967, då Älvsborg och Tynnered blev egna pastorat. Till Älvsborg införlivades 
stadsdelen Nya Varvet från Carl Johans församling och Älvsborgsön från Lundby. 44  

Tornhuven täcks med kopparplåt
Sommaren 1965 omtäcktes den spåntäckta tornspiran med kopparplåt. Det hade visat sig att ekspånen 
inte klarade det hårda och påfrestande västkustklimatet tillräckligt bra, och tornet måste genomgå 
ständiga reparationer.45  I samband med plåtklädseln sågs tornspirans takbotten över och rötskadade 
delar ersattes med ny råspont av tryckimpregnerad fur.46 
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Utvändig målning 
1967 genomgick kapellet en omfattande utvändig renovering. Putsade partier bättrades och ströks 
med kalkfärg. Allt utvändigt trä oljefärgmålades, liksom järn och plåt som först rostskyddsbehand-
lades.47  

Installationsarbeten
I början av 70-talet var värmeanläggningen i dåligt skick. Oljevärmepannan byttes ut och varmvat-
tenberedare installerades i kyrkan. Den placerades i damtoaletten i vapenhuset som ändras till 
städutrymme.48  Omkring 1970 försågs kyrkobyggnaden med fasadbelysning49  och tornluckorna auto-
matiserades.50 

Nytt altare
1970 anskaffandes ett nytt bordsaltare i omålat furuträ. upphängningen av altartavlan måste däri-
genom ändras. Den nya inredningen ritades av arkitekten Voldemars Vasilis.51  

Förändringar på 1980-talet
I mitten på 80-talet förändrades Älvsborgs kyrkas miljö betydligt. En stor om- och tillbyggnad av 
församlingshemmet och f d prästgården genomfördes. Arbetena samordnades med en invändig re-
novering av kyrkan åren 1985-86. Arkitekt var Arne Nygård AB genom Kjell Malmquist. Det tillbyggda 
församlingshemmet fick en helt ny fasad i samma stil som kyrkans. Mellan kyrkan och församlings-
hemmets utbyggnad skapades en direktförbindelse via en glasad gångpassage.52 

I kyrkan förstorades koret; altaret flyttades fram och fick en ny altarring. De gamla kyrkbänkarna er-
sattes med nya. Även sakristian och skrudkammaren nyinreddes, bl. a med förbättrad textilförvaring. 
Västra vapenhuset gjordes rymligare genom att vissa mellanväggar revs, och rummet försågs med ny 
hyllinredning. Samtliga invändiga ytskikt förnyades; såväl inredning som inventarier i kyrkorummet 
och biutrymmen ommålades. Arbetena innefattade även handikappanpassning av kyrkan, golv- och 
fönsterrenovering, omläggning av elsystemet och översyn av värmesystemet.53 

Generalentreprenör var JCC i Göteborg. För elarbeten svarade Bohusläns el AB, och för VVS-instal-
lationer Airfix AB samt Andersson & Broberg AB. Mark- och anläggningsarbetena projekterades av 
Landskapsbyrån genom Sten-Erik Nilsson i Västra Frölunda.54 
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Underhåll- och renoveringsarbeten på senare år
1982 ommålades kyrkans murar med silikatfärg.55  I slutet på 80-talet åtgärdades fasaderna återigen. 
Renoveringen inbegrep plåt- och putsningsarbeten, snickeri och ommålning. Avvattningssystemet 
sågs över och vissa rännor och stuprör byttes ut. Vidare justerades tegeltaket.56  Även lucköppnings-
anordningen för kyrkklockorna reparerades.57  1989 förnyades värmesystemet med nya radiatorer.58 

under 1999 reparerades och ommålades träpanelen på kyrkan östra gavel. Arbetet omfattade även 
utvändig ommålning av vissa fönster.59  

Strax norr om kyrkan ligger församlingshemmet.
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Prästgården nedanför kyrkan byggdes 1926 och används numera för barn- och ungdomsverksamhet. 
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Exteriör byggnadsbeskrivning

Grundmur och sockel
Älvsborgs kyrka är belägen på berggrund. Grundmurarna är utförda av sprängd sten med insättning av 
marksten lagt i förband i cementblandat kalkbruk.60  Sockeln varierar kraftigt i höjd pga. den ojämna 
terrängen. Granitblocken i sockeln exponeras på kyrkans östra och södra fasad. Mot norr är den dä-
remot slammad och gråmålad. Grundmurarna är det enda som återstår av det nedbrunna kapellet. 

Stomme och fasad
Murverket är, liksom grunden, av gråsten fogat med cementblandat kalkbruk. Murarna, som endast 
är omkring 2,5 m höga, är spritputsade och avfärgade vita. Befintlig färgtyp är kalkfärg, men avfärg-
ning har också tidigare skett med Nordsjö silikatfärg.61  Den ursprungliga tanken var att naturstenen 
skulle synas i fasaden. Men då passande sten inte kunde fås på byggnadsplatsen putsades den istället 
över.62 

Den östra fasaden, gavelröstena och tornpartiet är av spåntad plank som utvändigt är klädd med 
bred sågad lockpanel. De yttre träpartierna är idag rödmålade, men var ursprungligen målade med 
en tjärbrun impregneringsfärg (förmodligen med tillsats av linolja).63  Åtminstone fram till 1930-talet 
var lockpanelen tjärstruken. 64  Den senaste avfärgningen i slutet på 1980-talet skedde med Jotun 
alkydoljefärg.65  Brädfodringen på östra gavelpartiet, vilken till stor del utbyttes 1999, är däremot 
målad med Falu Rödfärg.66  

Fönster
Kyrkorummet belyses av fyra stycken rektangulära fönsteröppningar i form av väldiga fönsterkupor. 
De nuvarande kopplade fönstren är från 1940, då de svårt rötskadade fönstren ersattes med nya bågar 
och kraftigare karmar av fur förutom karmbottenstyckena, som utfördes av ek. Innerbågarnas färgade 
blyinfattade antikglas är från samma tid. 67  ytterbågarna är försedda med klarglas. Solbänkarna täcks 
av gråmålad kopparplåt. Invändigt är fönstersmygarna inklädda med träfiberskivor. Kyrkans övriga 
fönster är försedda med dubbla, spröjsade klarglas i samma båge. Samtliga fönster är invändigt 
vitmålade, utvändigt gråmålade. Den befintliga färgtypen är okänd. Tidigare ytbehandling har skett 
med oljefärg. De senaste fönsterrenoveringarna utfördes 1985-86 samt 1999. 
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Glasmålningen i korväggens ovala fönster, som föreställer Jesu födelse, var en gåva till kyrkans åter-
invigning 1919.68  1959 flyttades korabsidens fönster, som då var igensatt med en träfiberskiva, upp 
på väggen. För att få en bättre storlek på fönstret i förhållande till altartavlan slopades ornaments-
ramen och endast bildframställningen behölls, vilken insattes i en ny karm. 69  Korfönstret belyses av 
en bakomliggande åttkantig fönsteröppning i ytterväggen.

Dörrar
Ingångar finns dels genom portalen i väster, dels genom en ingång mitt på norra fasaden samt bakom 
koret. Entréerna är försedda med öppna vindfång, vars gavelrösten pryds av korsliknande dekoratio-
ner i järnsmide. ytterdörrarna har ramstycken av trä som är panelklädda. Bräddörrarna är försedda 
med små ljusinsläpp och är målade i en grönblå kulör. De är invändigt gråmålade och med en (senare 
tillkommen) utanpåliggande slät fyllning. Källardörren täcks av stålplåt. Till läktaren ledde tidigare 
två separata uppgångar på ömse sidor om huvudentrén. De är sedan 80-talets mitt igensatta, och 
dörröppningarna täcks av vitmålad lockpanel. 70  Ingången till skrudkammaren är också igensatt. yt-
tertrappor och planer vid entréerna är av grovhuggen granit, lagda i cementblandat kalkbruk och 
fogat med rent cementbruk.71  

Kyrkklockor
I tornet hänger två klockor. Lillklockan är gjuten år 1919 av K G Bergholtz i Stockholm. Diametern 
och höjden är 85 cm och vikten 335 kg. Kläppen är utbytt. 72  Klockan består delvis av tillvaratagen 
metall från den gamla klockan, som förstördes i kapellbranden.73  På klockan står att läsa:

KOMMEN, Ty ALLT ÄR Nu REDO!
O, HURU LJUFLIG ÄR
DIN BONING, HERRE KÄR,
DITT TEMPEL OCH DIN KyRKA,
DÄR SIG MIN SJÄL FÅR STyRKA,
OCH MED DITT ORD SIG SPISA,
SAMT ALL DIN GODHET PRISA.

SKÄNKT TILL
HAGENS KAPELL
AF ELNA OCH AuGuST WICKMAN I LÅNGEDRAG.

GJuTEN AF K. G. BERGHOLTZ & Co

STOCKHOLM 1919.
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1955 anskaffades ytterligare en klocka, tillverkad av M & E Ohlsson i ystad. Storklockans diameter 
och höjd är densamma; strax över 1 m. Klockan väger 722 kg. 74  På klockan läses överst: 

ÄRA VARE GuD I HöJDEN OCH FRID PÅ JORDEN.
SV. PS. 171:1

Inskriptionen nedan lyder:

ÅR 1955, DÅ GuSTAF VI ADOLF VAR SVERIGES KONuNG,
BO GIERTZ BISKOP I GöTEBORGS STIFT,
GEORG THORÉN KyRKOHERDE OCH HuGO ECKERDAL
KOMMINISTER I VÄSTRA FRöLuNDA FöRSAMLING
SAMT HANS TWEDMARK KyRKOVÄRD VID HAGENS
KAPELL, BLEV DENNA KLOCKA GJuTEN PÅ

M & E OHLSSONS KLOCKGJuTERI I ySTAD.

På den andra sidan är inskriptionen:

TACK, O GuD, ATT I DIN KyRKA,
VÅRA FÄDERS TEMPELGÅRD,
Du BESKÄR OSS LJuS OCH STyRKA
OCH DIN TROGNA HERDEVÅRD.
ÄN I HELGEDOMENS FAMN
SAMLAR JESu KRISTI NAMN
EN GEMENSKAP OMKRING ORDET,
DOPETS BAD OCH NATTVARDSBORDET.

Tak och takavvattning
Kyrkan har ett karakteristiskt brant lutande sadeltak med hög takresning och stora fönsterkupor. Takfal-
len är täckta med rött enkupigt tegel. Tornets huv med spira täcktes ursprungligen av sågade ekspån, 
bestrukna med ”metalltjära” (senare trätjära).75  Dessa ersattes av den befintliga skivtäckningen i 
kopparplåt 1965. Då byttes möjligen också delar av undertaket ut med ny panel av tryckimpegnerad 
råspont av fur.76  Tornspiran hade dessförinnan måst genomgå flera reparationer, sedan det visat sig 
att spånklädseln inte klarade det hårda klimatet vid kusten.77  Tornhuven är försedd med panelklädda 
ljudluckor, tre på var sida om tornet. Spiran kröns av en smidd korsprydnad av galvaniserat järn. 
Skorstenen på skeppets korgavel är av rött tegel avtäckt med en betongplatta. Nockräcket av galva-
niserat järn sattes upp 1965.78  Vindsutrymmet mellan ytter- och innertaket är sågspånsisolerat.79 
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Kyrkans takav-
vattning är helt i kopparplåt. Gesimsrännor, ränndalar och stuprör var ursprungligen i galvaniserad 
och linoljefärgsmålad järnplåt. Gesimsrännorna har en stomme av trä, som är plåtinklädd. 80  Stuprören 
har skarpa knäckar. Vattenavledningssystemet renoverades senast 1989. 81 

Kyrkoplan
Älvsborgs kyrka har ett dominerande läge på ett litet höjdparti. ursprungligen låg kapellet ganska 
fritt och avskilt invid Hagens spårvagnshållplats. Med tiden har kyrkan omgärdats av bebyggelse. Tätt 
in på knuten ligger församlingshemmet, och en bit längre bort den gamla folkskolan i Hagen (uppförd 
1913). Nedanför kullen väster om kyrkan är prästgården.

Marken mellan församlingshemmet och kyrkan är delvis asfalterad, delvis lagd med kullersten. Kyr-
koplanen omgärdas västerut av ett enkelt träräcke med stenplintar på en stödjemur i natursten. 
Huvudentrén nås via en bred trappanläggning, belagd med Fjäråsgnejs och kantad av svartmålade 
smidesstaket från 1950-talets mitt.82  På grässlänten söder om kyrkan står några väldiga granar och 
mindre buskar och träd. utmed den gamla infartsvägen – Hagens kapellväg - löper en stenkantad 
terrass. 

Älvsborgs kyrka 
utgör ett blick-
fång synlig vida 
omkring.
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Kapellets planlösning enligt y Rasmussens och K M Bengtsons ritning, fastställd 1913 (ATA, originalet i Riksarkivet). 
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Interiör byggnadsbeskrivning

Golv
Golvet i kyrkorummet samt västra vapenhuset utgörs av klarlackade bräder. Tidigare var brädgolvet 
målat, men ytbehandlingen ändrades i mitten på 1980-talet för att bättre passa ihop med den nya 
bänkinredningen. Samtidigt utökades korets golvyta. 83  I vapenhuset under tornet ersattes delar av 
det gamla brädgolvet med nya bräder.84  Heltäckningsmattan i koret, sakristian, hallen och skrud-
kammaren lades vid samma renovering.85  Nålfiltsmattan på orgelläktaren är troligtvis från 70-talet. 

Norra vapenhuset har ett äldre mönsterlagt golv 
av klinkerplattor i beigt och svart. Kyrkorummet 
har ca 20 cm höga fotlister i gråmålat trä. Kyrkans 
invändiga trappor är av furuträ. 

Väggar
Innerväggarna längsmed kyrkorummets långsidor 
utgörs av reveterad träpanel som är fäst med 
spikreglar vid gråstensmurens insida. Innerväggen 
mellan koret och sakristian är av plank, som mot 
koret reveterats och på motsatta sidan ursprung-
ligen varit panelklädd. Vid den senaste invändiga 
målningen 1985-86 avlägsnades juteväven på lång-
sidorna. övriga väggar i kyrkans biutrymmen försågs 
med ny väv. Korväggens nedre del är också vävklist-
rad.86  Läktarväggen liksom väggarna i tornrummet, 
läktartrappan och västra vapenhuset är klädda med 
hyvlad lockpanel. Samtliga väggytor är vitmålade. 
Norra vapenhuset har vitputsade väggar.

Kyrkorummet har haft en rik färgsättning, men 
ursprungligen var väggarna strukna i vitt.87  1922 
laserades kyrkorummet i en ljus gul eller blåviolett 
ton. ytterliggare ommålningar i ljusa färger har 
skett 1939-40 samt 1959.88  Kyrkans putsade väggar 
har tidigare varit kalkade (från början möjligtvis 
med limfärg89 ) och träväggarna oljefärgs-målade. 
Den befintliga färgtypen är okänd. 1939-40 ersattes Trapphuset är klätt med ljusmålad lockpanel.
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den ursprungliga absiden av putsad 
plank med en tegelvägg som putsades 
likt övriga ytor. Därigenom försvann 
den dekorativa muralmålningen av 
konstnären Brocke Blückert från 
1919.90  Altar-nischen hade mellan 
åren 1959-1985 en mörkare färgsätt-
ning i grågrönt.

Innertak
Kyrkan har en öppen takkonstruktion, 
som sträcker sig långt ned i kyrko-
rummet. De grova takstolsparrarnas 
hanband och snedsträvor är invändigt 
synliga. Det tredelade innertaket 
var ursprungligen omålat, undanta-
get de tjärstrukna takstolarna, men 
1922 laserades det i en gulbrun el-
ler gråbrun färgton.91  Lockpanelen 
mellan takstolarna täcks numera av 
träfiberskivor. De s.k. Unite-skivorna 
uppsattes vid restaureringen 1939-40 
för att isolera innertakets undersida, 
som var otätt och släppte igenom 
sågspån från vinden. Samtidigt försågs 
takets sidopartier med horisontella 
åsar i likhet med takets mittparti. 
Taket underbehandlades med oljefärg 
och målades med limtempera i en 
ljusgrå ton. Innertakets nuvarande 
färgsättning i blått med takbjälkarna 
och taklisten i en ljusare färgton är 
från 1980-talets mitt. Tornrummet 
och vapenhusen har vitmålade lock-
panelade tak likt väggarna. 

Kyrkorummet sett från koret.



32

Innerdörrar
Innerdörrarna är av liknande typ, såväl pardörrarna som enkeldörrarna. Dörrbladen är ursprungliga 
men byggdes om vid restaureringen 1939-40. Samtliga dörrar i kyrkorummet, varav vissa hade fyll-
ningar med pärlspont, försågs med släta utanpåliggande fyllningar i plywood. Samtidigt ändrades 
sakristiedörren likt dörren till skrudkammaren. I samband med ombyggnader av koret 1985-86 flyt-
tades innerdörrarna mellan koret och bakomliggande utrymmen. På läktarvåningen förekommer äldre 
spegeldörrar som inte byggts om. Innerdörrarna har tidigare varit laserade. De är idag täckmålade 
i grått med vita fyllningar eller helt vitmålade. Dörröppningen till glasgången i norra vapenhuset 
tillkom i mitten på 1980-talet. 

Kyrkbänkar
Den nuvarande bänkinredningen i lackat furuträ med stoppad sits tillkom 1985-86 i samband med den 
invändiga renoveringen. Bänkarna tillverkades av Ragnars Inredningar AB i Tenhult.92  Kyrkbänkarna 
som kasserades var ursprungliga men hade byggts om 1939-40 då de förkortades och försågs med 
nya enklare gavlar. 93  Den gamla bänkinredningen tycks från början varit rödmålad och senast haft 
en färgsättning i gråbeigt med röd insida.94  

Läktare
Orgelläktaren finns vid tornpartiet i väster. Läktaren har byggts om ett flertal gånger då nya orglar har 
installerats. Den tidigare bänkinredningen är borttagen, men gradängerna finns kvar. Läktarbarriärens 
nuvarande utseende härrör från 1939-40 års renovering. Då avlägsnades den tidig-are lockpanelen på 
utsidan och kläddes istället med plywood som försågs med utanpåliggande fyllningar och nya lister. 
Sedan 1950-talets slut bryts läktarbarriären av ett ryggpositiv med tre synliga pipfält. Läktaren är 
gråmålad med ramverk i vitt och guld. Sidopartierna är försedda med överliggare i mässing. De list-
indelade skivorna i rutmönster på läktarens undersida uppsattes 1939-40. Samtidigt kläddes pelarna 
med spontad fur, och ytterligare två insattes som stöd. 

Orgel
Den nuvarande orgeln byggdes 1959 av orgelfirman Olof Hammarberg i Göteborg. Orgeln är helmeka-
nisk med 21 stämmor, disponerad på ryggpositiv, huvudverk och pedal.95  Orgelfasaden, ritad av Nils 
Hammarberg, är i snidat trä med detaljer i rött, guld och blått. Spelbordet är placerat i mitten av 
fasadlivet. Fasadens nedre del, liksom orgelhusets sidor, är vitmålade och spegeldekorerade. Dess 
övre hälft består av ett ramverk som inrymmer åtta synliga pipfält i olika storlek, utförande och djup. 
Samtliga tennpipor i fasaden (ryggpositivet inberäknat) är ljudande. Verksuppställningens motiv lär 
vara hämtat från kyrkans yttre utseende. Den senaste renoveringen av orgeln utfördes 1979 enligt 
förslag av orgelbyggare Hammarberg.96  
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Under de första åren fick ett orgelharmonium ersätta en riktig orgel.97  Det första riktiga orgelverket 
kom på plats 1927. Den hade 18 stämmor med pneumatiskt system, och byggdes av Olof Hammarberg. 
Fasaden ritades av arkitekten Elon Bernhard Orgeln var placerad i gallerförsedda skåp på läktarens 
sidor med ett fristående spelbord i mitten.98 

Altare 
Kyrkans fristående altare i limmat furuträ kom på plats 1970. För ritningarna svarade arkitekt Vol-
demars Vasilis.99  Den fyrdelade, helt genombrutna, altarringen i lackat trä insattes vid renoveringen 
1985-86 i stället för den förutvarande från 1959, som i sin tur hade ersatt den ursprungliga, något 
mindre och slutna altarringen.

Altartavlan har formen av en triptyk med tre olje-
målningar i ljusa färger. I mittfältet syns Jesus med 
utsträckta händer och framför honom den knäböjande 
Petrus. I bakgrunden ses Judas skynda bort. Sidofäl-
ten visar lärjungeskaran, i vilken särskilt    Johannes 
och Tomas framträder. Altartavlan, som är omsluten 
av en förgylld ram, kröntes tidigare av ett gyllene 
strålknippe. Den målades 1940 av göteborgskonst-
nären Saga Walli med mottot Joh. 14:27 ”Min frid 
giver jag eder”.100  Altaret pryddes tidigare av ett 
enkelt krucifix.101   

Predikstol
Predikstolen är i snidat och målat trä i vitt och grått. 
Den runda raka korgen vilar på ett enkelt skaft. Korg-
ens under- och ovankant är profilerade med rödbrun 
ådringsmålning och försedda med förgyllda tandsnitt-
sfriser. Till korgen leder en rak trappa med ett enkelt 
trappräcke. Predikstolen är försedd med ett ljudtak 
i gråmålat trä. undersidan pryds av målad himmel 
i blått. ytterkanten pryds av en ådringsmålad fris i 
rödbrunt med en förgylld tandsnittsfris, som kröns av 
förgyllda korsavslutade fialer (småtorn). Predikstolen 
är ritad av arkitekt Axel Forssén och ersatte 1940 den 
tidigare fyrsidiga predikstolen.102  Predikstolen från 1940 är ritad av Axel Forssén.
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Dopfunt
Dopfunten av ljusgrå granit skänktes till kapellet 1924. Funten har en fyrsidig rak form med rundad 
cuppa, som bärs upp av fyra uthuggna kors. Runt kanten finns ett textband i relief. Texten lyder: 
Hagens kapell 1924. Till dopfunten hör ett dopfat av silver.

Övrigt
Kyrkorummets tio ljuskronor i mässing införskaffades vid den invändiga renoveringen 1939-40, och 
ersatte den tidigare armaturen från 1919.103  Lampetterna i mässing med cylindriska glaskupor är från 
1974. På läktaren ses två äldre mässingslampetter.

Nummertavlan i koret tillkom 1940. Den är vändbar, enkelt dekorerad och kröns av en förgylld lyra. 
Kyrkskeppet, fullriggaren De Soto, tillverkades 1901. Det deponerades i Älvsborgs kyrka från Sjö-
fartsmuseet 1963.104 

Dopfunten från 
1924 är en gåva. 
Ljuskronorna 
upphängdes vid 
restaureringen 
1939-40.
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Notförteckning

 1 GKF, FxIV:33.
 2 En salskyrka är en enskeppig kyrka, vanligen utan tvärskepp.
 3 Eriksson, Gustaf [1967]: s 3.
 4 Arkitekt yngve Rasmussen hade tidigare bland annat ritat Vasakyrkan (invigd 1909) och S:t Matteus kapell på Västra 
kyrkogården (1908). Han ritade även åtskilliga stationshus, bl. a utmed Boråsbanan, och svarade för ombyggnaden av Ostindiska 
kompaniets hus till museum (nuv. Göteborgs Stadsmuseum). Rasmussen var också lärare vid Slöjdföreningens skola (nuv. HDK) i 
Göteborg.
 5 Göteborgs Aftonblad [1917-05-26] Hagens kapell inför sin invigning, Göteborgs-Tidningen [1913-01-18]: Det nya kapellet i Ha-
gen. Kyrkoherde Francks upprop med insamlingslistor förvaras i Västra Frölunda församlings kyrkoarkiv (OI:4).
 6 ATA, brun mapp: Tjänstememorial av Bror Almquist 1913-05-22. Redogör för de synpunkter överintendentsämbetet hade på 
kapellbyggnadsförslaget, bl. a ifrågasattes tornets ekspåntak. Se även brev från Kungl. byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet 
i Västra Frölunda församling 1918-02-21 samt i VFKA, OI:4, Brev från överintendentsämbetet till Kh Gustaf Franck 1916-06-16. 
Originalritningarna förvaras i Älvsborgs församlings kyrkoarkiv (R:2). I församlingshemmet finns även Rasmussens ursprungsförslag 
från 1912. Det skiljer sig något från de fastställda ritningarna från 1913, bl. a är yttertaket brutet och tornet har en annan 
utformning.
 7 uppgift lämnad av 1:e antikvarie Gudrun Lönnroth, Göteborgs Stadsmuseum. Se även ritningarnas signatur ’y Rasmussen & K M 
Bengtsson’ i ATA, blå mapp: G.160/1-7.
 8 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1917-02-08], Göteborgs Morgonpost [1915-11-13]: Kapellet i Hagen, Eriksson, Gustaf 
[1967]: s 3-5.
 9 Göteborgs-Tidningen [1916-05-06]: Hagens kapell.
 10 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1917-02-08].
 11 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1917-02-08], Göteborgs Aftonblad [1917-05-26] Hagens kapell inför sin invigning.
 12 VFKA, OI:4, 6: Handlingar rörande kapellbygget i Hagen.
 13 Göteborgs Morgonpost [1917-06-18]: En högtidsdag för Hagen.
 14 Göteborgs Aftonblad [1917-05-26]: Hagens kapell inför sin invigning.
 15 Göteborgs-Tidningen [1918-01-21]: Byggnaden nedbrunnen till grunden.
 16 Göteborgs-Tidningen [1918-01-21]: Byggnaden nedbrunnen till grunden.
 17 Göteborgs Aftonblad [1918-01-21]: Hagens kapell nedbrunnet, Göteborgs-Posten [1918-01-21]: Av innanredet räddades endast 
kyrksilvret och kyrkböckerna.
 18 ATA, brun mapp: Brev från ingenjören Karl Rudolf till Kungl. byggnadsstyrelsen 1918-02-11.
 19 Göteborgs Dagblad [1919-04-26]: Hagens nya kapell.
 20 VFKA, OI:6: Brev från A & C W Gustafsson till byggnadskommittén 1918-05-15 samt 1918-05-25. Göteborgs Aftonblad [1918-
11-14]: Hagens kapell återuppbygges. Det var även byggmästarnas önskning att återuppbygga kapellet på löpande räkning för att 
undvika ytterligare en förlust.
 21 Eriksson, Gustaf [1967]: s 8.
 22 Göteborgs Aftonblad [1918-11-14]: Hagens kapell återuppbygges.
 23 ATA, brun mapp: Brev från Kungl. byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet i Västra Frölunda församling 1919-02-21.
 24 Göteborgs Morgonpost [1919-04-28], Göteborgs Dagblad [1919-04-26]: Hagens nya kapell.
 25 ATA, brun mapp: Brev från Kungl. byggnadsstyrelsen till Kungl. Maj:t 1919-11-05 samt blå mapp: Ritning G160/10.
 26 Eriksson, Gustaf [1967]: s 11.
 27 ATA, brun mapp: Brev från Kh Gustaf Franck till Sigurd Curman 1921-09-24, arbetsdevis av målare John Jonason 1922-05-11 
samt kostnadsförslag 1921-09-27 (även i VFKA, OI:4).
 28 ATA, brun mapp: Brev från Kungl. byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet i Västra Frölunda 1922-05-29 (även i VFKA, OI:6).
 29 Älvsborgs kyrka, s 5.
 30 VFKA, OII:2: Handlingar angående komministerbostaden i Hagen, Älvsborgs kyrka, s 6. Prästgården upphörde som bostad 1977. 
Idag finns pastorsexpeditionen i församlingshemmet och byggnaden används numera för barn- och ungdomsverksamhet.



36

 31 ATA, brun mapp: Brev från Nils Hammarberg till Kungl. byggnadsstyrelsen 1956-07-21. VFKA, OI:6: Besiktningsinstrument, 
Knut Billberg, 1927-02-21. Göteborgstrakten [1927-02-18]: Orgelinvigningen i Hagens kapell, Eriksson, Ritning i ATA, blå mapp: 
G160/11.
 32 VFKA, OI:2: Kontrakt gällande reparationsarbeten å Hagens kapell 1929-10-05.
 33 VFKA, OI:2: Arbetsbeskrivning å målning i Hagens kapell 1932-06-06.
 34 VFKA, OI:2: Kontrakt med byggmästare Herman Holmgren 1932-06-18.
 35 Möjligtvis ersatte den en elektrisk värmeanläggning som kan ha installerats så sent som 1934. VFKA, OI:2: Entreprenadkontakt 
mars/april 1934.
 36 ATA, brun mapp: Axel Forssén, Förslag till invändig restaurering av Hagens kapell, februari 1939. Ritningar i ÄKA: OI:2 samt 
R:2. Göteborgs-Posten [1940-03-24]: Förskönat tempel öppnas i Hagen idag.
 37 Se ritning i Älvsborgs församlings kyrkoarkiv (R:2).
 38 Se ritning i Älvsborgs församlings kyrkoarkiv (R:2).
 39 Eriksson, Gustaf [1967]: s 15, Älvsborgs kyrka, s 6.
 40 Göteborgs-Posten [1955-03-26]: Ny storklocka till Hagens kapell.
 41 ATA, brun mapp: Brev från Nils Hammarberg till Kungl. byggnadsstyrelsen 1956-07-21.
 42 ATA, brun mapp: Axel Forssén, Förslag till invändiga restaureringsarbeten i och ommålning av Hagens kapell i Västra Frölunda 
församling i Göteborg 1958-02-25.
 43 Beteckningen ’kapell’ avser vanligtvis en mindre kyrkobyggnad, som inte är församlingskyrka. Men än idag minner gatuadres-
sen - Hagens Kapellväg – om det tidigare namnet.
 44 Göteborgs-Posten [1963-12-28]: Hagens kapell blir Älvsborgs kyrka. 
 45 ATA, brun mapp: Brev från  Kungl. byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet i Västra Frölunda församling 1964-10-06 samt E 
Bergqvist, Arbetsbeskrivning betr. ny avtäckning å tornet, Hagens kapell 1964-09-28 (även i GKF, EIV: Dnr 16/65). Se även GKF, 
Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1964: P 15/12 samt H 46.
 46 GKF, EIV: Dnr 16/65: Arbetsbeskrivning för plåtklädsel av Älvsborgs kyrkas torn av fastighetschef Bror H Kristoferson 1965-02-
19.
 47 GKF, EIV: Dnr 16/65 samt Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1966: P 31710, H 25, 26.
 48 GKF, EIV: Dnr 31/70.
 49 GKF, EIV: Dnr 273/69.
 50 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1969: P 29/10, H 19.
 51 GKF, EIV: Dnr 196/70.
 52 Göteborgs-Posten [1984-09-08]: Estetiska värden får vika för fackkrav.
 53 ATA, Vit mapp: Brev till riksantikvarieämbetet från arkitekt Arne Nygård 1984-03-22, GKF, AVa:9: Slutredovisning av kostnader 
av fastighetschef Karl Eric Rinman 1986-12-10 (flik L), FIt:2: Rums- och byggnadsbeskrivning arkitekt Arne Nygård AB 1984-03-01.
 54 GKF, AVa:9, Byggmötesprotokoll nr 1 1984-09-04 (flik S).
 55 Informant Bengt Strömberg.
 56 Informant Olle Johnsson. Se även GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1987: P2, H 10, 37 samt EIV: 
Dnr 1981:195. Plåtarbetet utfördes av Fjellmans plåtslageri AB, målningsarbetet av AS Måleri och byggservice AB.
 57 GKF, EIV: Dnr 1985:123. Problemen med den automatiska lucköppningen har dock fortsatt även under senare år (se GKF, 
Fastighetsenheten: Besiktningsprotokoll  av Ingvar Rohr 1998-03-22 samt 2001-08-04). 
 58 GKF, EIV: Dnr 1988:283. 
 59 Informant urban Tellestam. GKF, EIV: Dnr 99/KF 63. 
 60 VFKA, OI:4: Arbetsbeskrifning till kapell vid Hagen (odat.).
 61 Informant Ingeborg B Svennemar samt Bengt Strömberg. 1982 målades murverket med denna färgtyp.
 62 VFKA, OI:4: Brev från A & C W Gustafsson till Kh Gustaf Franck 1915-09-21. Se yngve Rasmussens ritningar i ATA, blå mapp: 
G160/4-6 samt i Älvsborgs församlingshem.
 63 Göteborgs Aftonblad [1917-05-26]: Hagens kapell inför sin invigning.
 64 VFKA, OI:4 samt Jacobsson, John [1933]: s 44. 
 65 Informant Bengt Strömberg. 
 66 uppgiften lämnad av urban Tellestam. Panelen på östra gaveln var även tidigare slamfärgsmålad enligt informanten.
 67 Göteborgs-Posten [1940-03-24]: Förskönat tempel öppnas i Hagen idag.



37

 68 I det nedbrunna kapellet satt en motsvarande glasmålning i koret, som skänktes av samma givare. Göteborgs Dagblad [1919-
04-26]: Hagens nya kapell.
 69 Göteborgs-Posten [1940-03-24]: Förskönat tempel öppnas i Hagen idag.
 70 GKF, AVa:9: PM av Sten Erik Nilsson 1984-11-06 (flik N).
 71 VFKA, OI:4: Arbetsbeskrifning till kapell vid Hagen (odat.).
 72 GFK, Fastighetsenheten: Kyrkklockinventering av Ingvar Rohr 1995-05-09.
 73 Göteborgs Dagblad [1919-04-26]: Hagens nya kapell .
 74 GFK, Fastighetsenheten: Kyrkklockinventering av Ingvar Rohr 1995-05-09.
 75 ”Metalltjära” avser möjligtvis stenkolstjära. Göteborgs Aftonblad [1917-05-26]: Hagens kapell inför sin invigning. Flera olika 
takmaterial diskuterades då kapellet skulle byggas. överintendentsämbetet förordade järnplåt eller möjligtvis kluvna ekspån 
på tornspiran, medan församlingen föredrog sågade ekspån. Den från början tilltänkta skiffertäckningen på skeppet slopades av 
kostnadsskäl. VFKA, OI:4: Brev från överintendentsämbetet till Kh Gustaf Franck 1916-06-15 (även i ATA, brun mapp). Kostnads-
förslag av yngve Rasmussen februari 1912 samt kostnadsförslag i april 1913. 
 76 ATA, brun mapp: E Bergqvist, Arbetsbeskrivning betr. ny avtäckning å tornet, Hagens kapell 1964-09-28.
 77 ATA, brun mapp: Brev från Kungl. byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet i Västra Frölunda församling 1964-10-06 samt E 
Bergqvist, Arbetsbeskrivning betr. ny avtäckning å tornet, Hagens kapell 1964-09-28. GKF, EIV: Dnr 16/65.
 78 GKF, EIV: Dnr 16/65.
 79 En tilläggsisolering av vinden diskuterades vid renoveringen på 1980-talet men genomfördes aldrig.
 80 Informant Evert Bidestedt. Se även VFKA, OI:2: Kontrakt gällande reparationsarbeten å Hagens kapell 1929-10-05.
 81 Informant Evert Bidestedt. Arbetet utfördes av Fjellmans plåtslageri AB.
 82 Se ritning i Älvsborgs församlings kyrkoarkiv (R:2).
 83 GKF, AVa:9: Slutredovisning av kostnader av fastighetschef Karl Eric Rinman 1986-12-10 (flik L).
 84 GKF, FIt:2, Rumsbeskrivning, arkitekt Arne Nygård AB 1984-03-01.
 85 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1976: P 3, H 22.
 86 Informant Olle Johnsson. Se även GKF, AVa:9: Slutredovisning av kostnader av fastighetschef Karl Eric Rinman 1986-12-10 (flik 
L).
 87 Göteborgs Aftonblad [1917-05-26]: Hagens kapell inför sin invigning.
 88 ATA, brun mapp: Axel Forssén, Förslag till invändiga restaureringsarbeten i och ommålning av Hagens kapell i Västra Frölunda 
församling i Göteborg 1958-02-25.
 89 VFKA, OI:4, Beskrifning -  kapell i Hagen, Västra Frölunda församling (odat.),
 90 Se förslagsskiss i Älvsborgs församlingshem. Den ursprungliga tanken var egentligen att återuppföra målningen på den nya väg-
gen i koret. ATA, brun mapp: Axel Forssén, Förslag till invändig restaurering av Hagens kapell, februari 1939.
 91 ATA, brun mapp: Brev från Kungl. byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet i Västra Frölunda 1922-05-29, brev från Kh Gustaf 
Franck till Sigurd Curman 1921-09-24, arbetsdevis av målare John Jonason 1922-05-11 samt kostnadsförslag 1921-09-27.
 92 GKF, AVa:9: Brev från Karl Eric Rinman till Ragnars Inredningar AB 1985-12-05 (flik U).
 93 Göteborgs-Posten [1940-03-24]: Förskönat tempel öppnas i Hagen idag.
 94 ATA, brun mapp: Brev från Kungl. byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet i Västra Frölunda 1922-05-29. En gammal tillvaratagen 
bänk förvaras i tornet.
 95 ATA, brun mapp: Brev från Nils Hammarberg till Kungl. byggnadsstyrelsen 1956-07-21.
 96 GKF, EIV: Dnr 22/79.
 97 Göteborgs-Posten [1918-12-21]: Hagens nya kapell, Göteborgs Dagblad [1919-04-26]: Hagens nya kapell.
 98 ATA, brun mapp: Brev från Nils Hammarberg till Kungl. byggnadsstyrelsen 1956-07-21. Göteborgstrakten [1927-02-18]: Orgelin-
vigningen i Hagens kapell, Eriksson, Gustaf [1967]: s 11f.
 99 GKF, EIV: Dnr 196/70.
 100 Göteborgs-Posten [1940-03-24]: Förskönat tempel öppnas i Hagen idag. I Älvsborgs församlings kyrkoarkiv (R:2) finns även en 
annan förslagsskiss till altartavla av Gunnar Ekström från 1940.
 101 Göteborgs Aftonblad [1917-05-26]: Hagens kapell inför sin invigning. Det är oklart vilket av kyrkans krucifix som tidigare 
prydde altaret. Krucifixet i det nedbrunna kapellet härrörde från Västra Frölunda. Huruvida det räddades framgår inte. Om så är 
fallet är sannolikt krucifixet som hänger över bänkarna invid läktaren med en äldre Kristusfigur (troligen 1700-tal) den ursprungli-
ga altarprydnaden.



38

 102 Göteborgs-Posten [1940-03-24]: Förskönat tempel öppnas i Hagen idag.
 103 Göteborgs-Posten [1940-03-24]: Förskönat tempel öppnas i Hagen idag.
 104 Tollesson, Håkan [1996]: s 28f.



39

Källor och litteratur

Informanter
Evert Bidestedt, Evert Bidestedt Plåtkonsult, Kungälv 
Olle Johnsson, Fastighetsingenjör vid Göteborgs kyrkoförvaltning 1972-1996 
Gudrun Lönnroth, 1:e antikvarie vid Göteborgs Stadsmuseum 
Harald Pleijel, Fastighetschef vid Göteborgs kyrkoförvaltning 
Ingvar Rohr, Kyrkklockexpert på Riksantikvarieämbetet 
Bengt Strömberg, Målarmästare, AS Måleri & Byggservice AB, Varekil 
Ingeborg B Svennemar, Klockare i Älvsborgs församling 
Urban Tellestam, Tellestam Byggnads AB, Kungälv 

Otryckta källor
Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer,             
Stockholm (ATA)
· Blå mapp: Ritningar föreställande Älvsborgs kyrka.
· Brun mapp: Kungliga byggnadsstyrelsens handlingar rörande Älvsborgs kyrka.
· Vit mapp: Riksantikvarieämbetets handlingar rörande Älvsborgs kyrka.
· Fotografier av Älvsborgs kyrka från Riksantikvarieämbetet och Kungliga byggnadsstyrelsens      sam-

lingar.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (GKF):
· Fastighetsenheten: Minnesanteckningar av fastighetsingenjör Olle Johnsson.
· Fastighetsenheten: Kyrkklockinventering av Ingvar Rohr, Riksantikvarieämbetet.
· Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar.
· Göteborgs kyrkonämnd: FxIV:33, Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Älvsborgs 

kyrka.
· Göteborgs kyrkonämnd: AVa:9, Handlingar rörande restaurering och tillbyggnad 1984-85.
· Göteborgs kyrkonämnd: FIt:2, Handlingar rörande Älvsborgs kyrka, församlingshem och f d präst-

gård, restaurering och tillbyggnad 1984-85.
· Göteborgs kyrkonämnds diarium, EIV.
· Ritningsarkivet, låda 31.01.



40

Göteborgs Stadsmuseums arkiv (GSM):
· Handlingar och fotografier rörande Älvsborgs kyrka.

Region- och stadsarkivet i Göteborg (RSG):
· Ritningar föreställande Älvsborgs kyrka.

Västra Frölunda församlings kyrkoarkiv (VFKA)
· LVf:3, Räkenskaper för restaureringen av Hagens kapell 1939-40.
· OI:2, 4, 6, Handlingar angående Hagens kapell.
· OII:1-2, Handlingar angående församlingshemmet och prästgården.

Älvsborgs församlings kyrkoarkiv (ÄKA)
· OI:2, Förslag till restaurering av Hagens kapell 1939.
· PIII:1, Diverse handlingar rörande Älvsborgs kyrka.
· R:2, Ritningar föreställande Älvsborgs kyrka.

Tryckta källor och litteratur
Eriksson, Gustaf, [1967]: Älvsborgs kyrka 1917-1967, Västra Frölunda församling.

Göteborgs Aftonblad [1917-05-26]: Hagens kapell inför sin invigning.

Göteborgs Aftonblad [1918-01-21]: Hagens kapell nedbrunnet.

Göteborgs Aftonblad [1918-11-14]: Hagens kapell återuppbygges.

Göteborgs Dagblad [1919-04-26]: Hagens nya kapell.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1917-02-08]. 

Göteborgs Morgonpost [1915-11-13]: Kapellet i Hagen.

Göteborgs Morgonpost [1917-06-18]: En högtidsdag för Hagen.



41

Göteborgs Morgonpost [1919-04-28].

Göteborgs-Posten [1913-08-20].

Göteborgs-Posten [1918-12-21]: Hagens nya kapell.

Göteborgs-Posten [1918-01-21]: Av innanredet räddades endast kyrksilvret och kyrkböckerna.

Göteborgs-Posten [1940-03-24]: Förskönat tempel öppnas i Hagen idag.

Göteborgs-Posten [1955-03-26]: Ny storklocka till Hagens kapell.

Göteborgs-Posten [1963-12-28]: Hagens kapell blir Älvsborgs kyrka.

Göteborgs-Posten [1984-09-08]: Estetiska värden får vika för fackkrav.

Göteborgs-Tidningen [1913-01-18]: Det nya kapellet i Hagen.

Göteborgs-Tidningen [1916-05-06]: Hagens kapell.

Göteborgs-Tidningen [1918-01-21]: Byggnaden nedbrunnen till grunden.

Göteborgstrakten [1927-02-18]: Orgelinvigningen i Hagens kapell.

Jacobsson, John [1933]: Göteborgs och Bohusläns kyrkor i ord och bild. Göteborg: John Jacobssons 
förlag.

Tollesson, Håkan [1996]: Kyrkskepp i kustbygd, Borås: Bokförlaget Briggen.

Älvsborgs kyrka [1995]: utgiven av Älvsborgs församlings kyrkoråd 1995.



42

Kronologisk sammanfattning
1912  Insamlingen till kyrkbygget startar.

1916  Hagens kapell invigs den 17 juni.

1918  Kapellet brinner ned den 20 januari.

1919  Det återuppbyggda kapellet invigs den 27 april.

1922  Hela kyrkorummet får en ny färgsättning.

1924  Dopfunten skänks.

1926  Prästgården uppförs.

1927  Kapellets första riktiga orgel installeras.

1939-40  Genomgripande invändig restaurering. Korpartiet ändras; ny altartavla, predikstol 
och   absidvägg. Ny armatur och fönster med antikglas. Bänkinredningen byggs 
om. Snickerier,   läktarbarriär och innertaket inkläds. Ny färgsättning i kyr-
korummet. Vissa förändringar   i tornet m m.

1954-55  Församlingshemmet byggs.

1955  Storklockan införskaffas.

1959  Ny orgel byggd av orgelfirman Olof Hammarberg i Göteborg. Ommålning av kyrko-
rum-  met. Glasmålningen i koret tas fram och en ny altarring anskaffas. 

1964  Hagens kapell byter namn till Älvsborgs kyrka.

1965  Tornhuven med spira täcks med kopparplåt.
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1967  utvändig renovering och ommålning.

1967  Delning av Västra Frölunda församling. Älvsborg bildar eget pastorat.

1970 Kyrkan får ett nytt altare.

1985-86  Invändig renovering samt om- och tillbyggnad av församlingshemmet och prästgår-
den.   En glasgång byggs mellan kyrkan och församlingshemmet. Koret förstoras, 
nya kyrkbänkar   och ny altarring. Tornvapenhuset förändras. Sakristia och 
skrudkammaren nyinreds.   Ommålning av hela kyrkan.

1989  Renovering av exteriören. Nya vattenradiatorer i kyrkan.

1999  Fasadarbeten på östra gaveln.








