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1 GKF, Kyrkonämnden, FIxV:2.

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 med förste antikvarie Tomas 
M Larsson och antikvarie Agnes Kempe vid 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 
kyrkornas byggnadstekniska historia, som underlag för framtida åtgärder. Inventeringen inriktas 
främst på kyrkobyggnaden och rapporten innehåller både en byggnadshistorik samt en byggnadsbe-
skrivning, men innehåller inga antikvariska bedömningar eller råd. Kyrkogården och närområdet tas 
enbart upp schematiskt. 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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Guldhedskyrkan från väster, 2001.
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Inledning
Guldhedskyrkan är belägen på en bergsplatå vid Dr Fries torg i stadsdelen Guldheden, Göteborg. 
Kyrkan uppfördes av Guldhedens små kyrkostiftelse och är en distriktskyrka i Guldheds-delen av An-
nedals församling. Byggnaden ritades av professor Helge Zimdal och stod färdig år 1966.

År 1975 byggdes ett församlingshem, i anslutning till kyrkan, efter ritningar av Helge Zimdal.

Exteriört är kyrkan vitputsad och formspråket anknyter till den övriga bebyggelsen på Guldheden. 
Huvudkroppen är uppdelad i en högre och en lägre del med fallande snedtak åt två håll. I väster 
återfinns ett torn som är klätt med träpanel och understryker brottet i takformen. Vid den östra 
fasaden finns en absid som är helt klädd med röd granit.

Kyrkobyggnaden består av två plan. I markplan återfinns en kyrkosal, en församlingssal med plats för 
90 personer, en sakristia, ett kök och en vestibul. I källarplan finns en suterrängvåning med pannrum, 
ungdomslokal och kapprum.

Kyrksalen domineras av väggar i mörkrött tegel med fogar i violett. Kyrkbänkarna är fristående och 
utförda i furuträ med stoppade lädersitsar. Interiören är sparsmakad och enkel.
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Byggnadshistorik

Guldhedskyrkans tillkomst
När stadsdelen Guldheden planerades och uppfördes under mitten av 1900-talet uppstod det snart 
ett behov av att bygga en ny kyrka i stadsdelen. Rent formellt tillhörde de boende i Guldheden An-
nedals församling, men avståndet till Annedals kyrka nedanför Sahlgrenska sjukhuset var i praktiken 
ganska långt.

Guldhedens provisoriska småkyrka
För att lösa problemet uppfördes en provisorisk kyrkobyggnad vid Dr Fries torg i centrala Guldheden 
med hjälp av ekonomiska medel från Göteborgs småkyrkostiftelse. Småkyrkostiftelsen baserade sin 
verksamhet på den så kallade småkyrkoidéen, dvs att kyrkan skulle nå ut med sitt budskap genom att 
uppföra flera mindre kyrkobyggnader på sådana platser där människorna bodde och var verksamma. 
Den provisoriska kyrkobyggnaden på Guldheden var uppförd av trä och bestod av två sammanbyggda 
byggnadsdelar – en kyrksal och en församlingssal som ursprungligen användes som barnstuga. På ber-
get ovanför kyrkan restes en enkel klockstapel i trä vars klocka skulle bjuda in stadsdelens invånare 
till gudstjänst.1

Helge Zimdals ritningar till Guldhedskyrkan. Väst- och nordfasad. ATA.
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1 Svenska jornalen [1951/47]: Liten kyrka bland stora hus.
2 Zimdal, Helge [1967]: s. 197.
3 Göteborgs-Tidningen [1966-10-02].

Helge Zimdals ritningar till Guldhedskyrkan. Syd- och östfasad. ATA.

Guldhedskyrkan uppförs
Redan innan den provisoriska träkyrkan stod färdig var det bestämt att den så fort som möjligt skulle 
ersättas av en permanent kyrka. År 1951 startades därför en insamling för att möjliggöra uppföran-
det av en riktig kyrka. Genom kollekter, basarer m.m. samlade guldhedsborna ihop omkring en halv 
miljon kronor fram till år 1965. Att bygga en ny kyrka beräknades emellertid kosta drygt en miljon 
kronor och den resterande summan sköts till av framför allt Göteborgs kyrkonämnd och Göteborgs 
småkyrkostiftelse.

När det fanns tillräckligt med pengar för att kyrkobyggnadsprojektet skulle kunna förverkligas påbör-
jade arkitekten och professorn Helge Zimdal arbetet med att utforma den nya kyrkan. Han ritade en 
kyrkobyggnad i två plan som han placerade högst upp på bergsplatån vid Dr Fries torg. Stadsplanen 
upprättades redan 1962.2 De första spadtagen togs under våren år 1965 och i grunden murades det 
in ett plåtskrin som innehöll dokument om kyrkobyggnadsprojektet. Guldhedskyrkan uppfördes av 
elever vid Göteborgs yrkesskolor och därför tog byggnationen lite längre tid än vad som först var 
avsett. Söndagen den 2 oktober år 1966 kunde kyrkan invigas av biskop Bo Giertz och komminister 
Per-Olof Sjögren.3

Den färdiga kyrkan hade fått planformen av en kvadrat med en sida av 20 meter. I markplanet upptogs 
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Kyrkorummet i Guldhedskyrkan, 2001.
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1 ATA, vit mapp: Guldhedens kyrka, Helge Zimdal, 1963-08-15.

ytan till hälften av ett kyrkorum (10x20 m) och till en fjärdedel (10x10) av en liten församlingssal. 
Den återstående delkvadraten inrymde sakristia, kök och vestibul. utmed kyrkans norra fasad hade 
en suterrängvåning – som bestod av ungdomslokaler, kapprum, toalett och pannrum – inrymts i käl-
larplanet.1

Exteriört fick den nya kyrkan ett formspråk som anknöt till den övriga bebyggelsen i stadsdelen. 
Byggnadskroppen vitputsades och delades upp i en högre och en lägre del med fallande snedtak åt 
två håll – dvs att kyrkans tvärsektion utgjordes av två efter mittlinjen höjdförskjutna kroppar, vardera 
med utåtfallande koppartäckt pulpettak, som modellerade rumsformerna invändigt. Vid den västra 
fasaden förstärktes brottet i takformen med hjälp av ett torn. Halva byggnadskroppen sänktes en 
våning ner i norrsluttningen och lämnade således plats för en markvåning som ursprungligen inrymde 
ungdomslokaler, kapprum, toaletter och pannrum.

Huvudentrén placerades i tornet och fick fasader av glas. Den lilla absiden, vid den östra fasaden, 
kläddes med krysshamrad röd bohusgranit och i naturstenen tecknade sig ett reliefformat kors med 

Helge Zimdals ritningar till Guldhedskyrkans kvadratiska planform. Källarplan och bottenplan. 
ATA.
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Guldhedskyrkans kyrkorum sett från koret, 2001.
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evangelistsymbolerna infällda på korsarmarna. Fönster och dörröppningar gavs en underordnad pla-
cering som inte störde de enhetliga putsfasaderna.

I kyrkorummet fanns det plats för 210 sittande besökare, men i och med att det fanns en vikvägg 
mellan församlingssalen och kyrkorummet kunde de båda rummen vid behov göras om till ett stort 
utrymme med plats för 300 personer. Kyrksalen dominerades av mörkröda tegelväggar med fogar i 
violett bruk. I absiden var teglet däremot fogstruket och vitmålat för att fungera som en fondvägg. I 
kyrkorummet fanns ett golv av rektangulära kalkstenplattor med ljusgrå fogar.  I koret bestod golv-
beläggningen däremot av rödaktig marmor. Längst bak i kyrkorummet fanns en avtrappad träparterr 
som fungerade som orgel- och körläktare. Bänkarna, orgelskåpet och predikstolen var tillverkade av 
ljusa träslag och kontrasterade därför på ett enhetligt sätt mot kyrkans tegelinteriör.
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Församlingshemmet uppförs
Relativt kort tid efter det att Guldhedskyrkan stod färdig, uppstod ett behov av bättre församlings-
lokaler i anslutning till kyrkobyggnaden.  År 1973 beviljade därför kyrkofullmäktige 50.000 kronor 
till projektering av ett församlingshem i anslutning till Guldhedskyrkan. uppdraget att utforma 
församlingshemmet lämnades till professor Helge Zimdal, som ritade en byggnad i två våningar med 
källarvåning att uppföras norr om kyrkan.1 Det nya församlingshemmet började byggas år 1974 och stod 
färdig 1976 till en total kostnad av omkring två miljoner kronor.2  Byggnaden bestod av en källarvåning 
med sällskapsrum, förråd och toaletter; en 1:a våning med förbindelsekorridor mellan kyrkan och 
församlingsbyggnaden, kontors- och samlingsutrymmen samt toaletter; en 2:a våning med kontors- och 
undervisningsrum samt toaletter.3 Kyrkofullmäktige i Göteborgs kyrkliga samfällighet anslog 185.000 
kronor för inredning och inköp av inventarier till det nybyggda församlingshemmet.4

Församlinghemmet från år 1976 ansluter väl till Guldhedskyrkan, 2001.
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1 GKF, KN Diarie nr: 1972/334.
2 Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1974: P6 H35.
3 GKF, KN FI g:7.
4 GKF, KN Diarie nr: 1972/334.

Helge Zimdals ritning till ett församlingshem bredvid Guldhedskyrkan. ATA.
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1 GKF, KN Diarie nr: 1976/77.
2 GKF, KN Diarie nr: 1976/140.
3 GKF, KN Diarie nr: 1976/77.

Guldhedskyrkan efter år 1975
Reparationer år 1976 och 1977
I samband med att Guldhedens församlingshem uppfördes anslogs även pengar till reparation och 
ommålning av kyrkan. År 1976 fick därför målerifirman Dan Johansson AB i Göteborg i uppdrag att 
måla om kyrkan såväl invändigt som utvändigt med en vit nyans av Nordsjö silikatfärg. På grund av 
fuktskador var det även nödvändigt att sätta om den utvändiga garnitbeklädnaden på korutbyggna-
den och det uppdraget lämnades till Hermanssons Stenhuggeri AB i Göteborg. Vid samma tillfälle 
monterade Göteborgs Stängsel och Smides AB in gallerskydd i tornöppningarna för att förhindra att 
fåglar och andra skadedjur tog sig in i tornet.1 Följande år anslogs 17.500 kronor till reparation av 
entré och glaspartier.2

Förbättrade elinstallationer
I slutet av 1970-talet påpekade personalen i Guldhedens kyrkocentrum att elsystemet hade påtagliga 
bister. Allmänbelysningen var generellt otillräcklig och i suterängvåningens lokaler var lamporna 
placerade på ett sätt som var olämpligt för ett rum avsett för barnverksamhet. För att åtgärda pro-
blemen fick Hellners Elektriska AB år 1978 i uppdrag att förbättra belysningen.3

Fuktskador
under en längre tid i början av 1990-talet klagade besökare och personal i Guldhedens kyrkocentrum 
på mögellukt i förbindelsegången mellan församlingshem och kyrka. År 1998 fick därför AK-Konsult 
Indoor Air AB i uppdrag att genomföra en fuktskadeutredning om de båda byggnaderna. Resultatet 
pekade på att det fanns fuktskador i förbindelsegångens vägg- och takkonstruktioner. under en 
längre tid hade det förekommit ett takläckage som orsakat uppfuktning och kraftig mikrobiell akti-
vitet i takkonstruktionen. På vissa ställen hade det även runnit in vatten som orsakat uppfuktning 
av golvkonstruktionen. utredningen konstaterade också att byggnadernas betongplattor uppfuktats 
genom ångdiffusion från marken, vilket sannolikt främst berodde på att plattorna och isolerskikten 
var alltför tunna och därmed hade en för låg fuktkapacitet.

För att åtgärda fukt- och emissionsproblemen genomfördes en renovering av byggnaderna under år 
1999. Takläckaget från förbindelsegångens ovansida åtgärdades. Därefter revs fuktskadade delar 
av innertak och taklag i förbindelsegången och i församlingshemmets angränsande hall, varefter 
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utvändigt är korpartiet klätt med rödaktig krysshamrad bohusgranit, 2001.
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Exteriör byggnadsbeskrivning

Grundmurar
Byggnaderna är grundlagda på berg med betongplatta på mark. Församlingshemmets yttre grundmurar 
består av 20-25 cm betong med två strykningar asfalt och 7-10 cm invändig lättebetongsisolering.3

Socklar
Guldhedskyrkan har inga synliga socklar.

1 GKF, KN Diarie nr. 1998/241.
2 GKF, KF Diarie nr. 2000/106.
3 GKF, KF Diarie nr. 2000/106.

betongtaket rengjordes noggrant. Slutligen monterades det in nya bättre ventilerade innertak. För 
att åtgärda problemet med de uppfuktade betongplattorna revs olämpliga golvmattor och innergolv 
bort. Betongytorna rengjordes noggrant och ett golv med mekaniskt ventilerat luftspalter monterades 
in. Arbetena utfördes av RA-Bygg AB i Mölndal.1

Fjärrvärme
under sommarhalvåret år 2000 installerades fjärrvärme i kyrkan. En kulvert iordningställdes under 
den sydvästra delen av församlingshemmet.2
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Guldhedskyrkans fasader är grovt spritputsade och vitmålade, 2001.



24

Murverk
utvändigt är kyrkan putsad med grov spritputs och vitmålad. Kring fönster och dörrpartier är fasa-
den slätputsad. Korpartiets fasad är klädd med rödaktig krysshamrad bohusgranit. Tornets fasader 
är klädda med brun fjällpanel.

Församlingshemmets ytterväggar utgörs av 38-cm 19-hålstegel som utvändigt är putsade med grov 
spritputs som är vitmålad.1

Fönster
Fönstren är enkelt utformade, brunmålade och tillverkade av trä. I kyrkorummet finns det åtta små 
ljusinsläpp vid takfoten på den norra väggen, ett fönster på den västra fasaden, ett stort fönster 
på den södra fasaden, ett litet fönster på den södra fasaden samt två högsmala ljusinsläpp i koret. 
Fönstren är placerade på olika höjd och dagsljuset faller in så att de beslyser de viktigaste händel-
serna i kyrkorummet – koret, dopfunten och orgeln. Exteriört är fönstren placerade orgelbundet i 
fasaderna. De är brunmålade och har fönsterbläck av kopparplåt. Fönstret in till sakristian är utvän-
digt försett med galler.

Dörrar
Den yttre kyrkporten i tornet består av en glasad pardörr som skall välkomna besökaren in i kyrkan. 
Den inre kyrkporten - mellan tornet och vestibulen - är av ek med tre snidade valvmotiv som symbo-
liserar tre vägar som möts – den ljusa, den grå och den mörka vägen. Den dörrhalvan som varken är 
ljus eller mörk symboliserar den går vardagen. Det andra valvmotivet är svart och utgör sinnebilden 
för den mörka vägen, medan det tredje valvet är mindre men ljus och symboliserar den smala men 
ljusa vägen. Invid den ljusa portalen står det: ”Här är himlens port”.

Kyrkklockor
I Guldhedskyrkans torn finns det två kyrkklockor. Storklockan är gjuten år 1966 av Gösta Bergholtz 
i Stockholm. Klockan väger 256 kg, är 75 cm hög och har en diameter av 73,5 cm. På klockan står 
det:

GJutEn För GulDHEDSKyrKAn 1966.

LOVAD VARE HERREN I EVIGHET. AMEN.

1 GKF, KN FIg:7.
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Huvudentrén till Guldhedskyrkan, 2001.
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öster om kyrkan har kyrkoplan naturtomtskraktär med gröna växter, träd och stora höjdskilnader, 2001.
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Lillklockan är tillverkad redan år 1951 av Gösta Bergholtz i Stockholm. Klockan väger 167 kg, har en 
diameter av 64 cm och en höjd av 65 cm. På lillklockan återfinns följande versrader:

SänD DItt lJuS ocH DIn SAnnInG.
MÅ DE LEDA MIG, MÅ DE FöRA MIG TILL DITT HELIGA
BERG OcH TILL DINA BONINGAR.

GJutEn 1951 tIll GulDHEDEnS KyrKA I AnnEDAlS FörSAMlInG
AV G BERGHOLTZ I STOcKHOLM.

Tak och takavvattning
Guldhedskyrkans tak består av två kopparplåttäckta pulpettak, som tillsammans bildar ett oregelbun-
det sadeltak. Taklaget är av trä och utgörs av bärande, limmade träbalkar som invändigt har synlig 
laserad panel. Taket är isolerat med mineralull.

Taklaget i församlingshemmet består av 2”x8” balkar med c 50 respektive limträbalkar c 120 med 
sekundärbärverk av 2”x3” reglar c 60. yttertaket är täckt med kopparplåt.1

Kyrkoplan
Området kring Guldhedens kyrkocentrum är iordninggjort med ganska enkla medel. Väster om kyrkan 
är marken asfalterad och stenlagd med gatsten. Det finns några bänkar utplacerade utanför kyrkan 
och ett offentligt konstverk. öster om kyrkan har närområdet däremot en helt annan karaktär. Na-
turtomtskaraktären har tagits tillvara och förstärkts genom att gångvägen slingrar sig upp till kyrkan 
och omges av en riklig växtlighet.

1 GKF, KN FIg:7.
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Murade ljushållare i kyrkorummet, 2001.
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Interiör byggnadsbeskrivning

Golv
Golven i bottenvåningen ligger direkt på mark med isolerande fyllning av lecabetong. Golvbelägg-
ningen i Guldhedskyrkans kyrkorum utgörs av stora antikbehandlade veberödsplattor av kalksten 
med ljusgrå fogar. I koret är golvbeläggningen av rödaktig marmor och golvnivån något högre än i 
det övriga kyrkorummet. Orgelparterren är av trä och täckt med en grå ljudmatta.

I byggnadens övriga utrymmen består golvbeläggningen huvudsakligen av röda klinkers.

Väggar
Väggarna i Guldhedskyrkan består av mörkrött tegel där varje skift utgörs av två löpstenar och en 
koppsten. Fogarna är violetta till färgen. På väggarna i kyrkorummet finns det murade detaljer så 
som ljushållare samt takstolsupplägg. På den norra väggen i kyrkosalen finns det åtta dekormurade 
väggfält. Väggytan under de dekormurade partierna består av fyra vikdörrar in till församlingssalen, 
en spaljédörr in till vestibulen samt tre genomsläppliga spaljéfält ut mot vestibulen. I korabsiden är 
väggarna vitslammade för att skapa en kontrast mot kyrkorummets röda tegelväggar.

Församlingshemmets bjälklagsbärande innerväggar består av 25 cm tegel, medan övriga innerväggar 
utgörs av 12 cm tegel respektive gipsväggar på regelstomme.

Innertak
Innertaket i Guldhedskyrkan består av ett brädtak som är laserat i en grågrön nyans och synliga tak-
stolar i limträkonstruktion. I sakristian finns ett putsat tunnvalv av monierkonstruktion.

Innerdörrar
Mellan församlingssalen och kyrkorummet i Guldhedskyrkan finns det fyra vikdörrar i furu. Mellan 
vestibulen och kyrkorummet återfinns en motsvarande spaljédörr av furu.
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Kyrkbänkar
Kyrkbänkarna i Guldhedskyrkan gjordes breda med stoppade lädersitsar så att det skulle vara bekvämt 
att sitta i kyrkan. De exklusiva bänkarna finansierades genom att varje gata i Guldheden skänkte 
bidrag till sin egen bänk och därför fick bänkarna namn efter stadsdelens gator.

Orgel
Den ursprungliga orgeln i Guldhedskyrkan utgjordes av en enkel fristående orgel i ljust trä med 
spelbordet placerat på fasadens nedre hälft. Orgeln var tillverkad av Hammarbergs orgelbyggeri år 
1966 och hade 5 stämmor fördelade på en manual och en bihangspedal.

År 1987 tillverkades det en ny orgel till Guldhedskyrkan till en kostnad av 240.000 kronor.

Altare och predikstol
Altaret i Guldhedskyrkan är utfört i kalksten och består av två kraftiga och räfflade ben samt en 
krönande tjock bordskiva med slipad ovansida och räfflade sidor. Predikstolen är tillverkad av ljust 
furuträ och är försedd med raka panelklädda sidor. Både predikstolen och altaret är formgivna av 
Helge Zimdal.
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Guldhedkyrkans kor, 2001.
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· Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar.
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33

Kronologisk sammanfattning
1951 Guldhedens provisoriska småkyrkan uppfördes.

1966 Guldhedskyrkan invigdes.

1975 Guldhedens kyrkcentrum invigdes.

1976 Guldhedskyrkan målades om ut- och invändigt. Granitbeklädnaden på korutbyggna-
den   fogades om på grund av fuktskador. Gallerskydd monterades in i tor-
net.

1978 Den elektriska belysningen i kyrkobyggnaden förbättrades.

1999 Fuktskador vid förbindelsegången mellan kyrko- och församlingsbyggnad åtgärdades.

2000 Fjärrvärme installerades i Guldhedskyrkan.








