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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 kyrkoförvaltningens 
fastighetschef Harald Pleijel. Arkivsökning, fältarbete och rapportskrivning genomförs av bebyggel-
seantikvarie Maria Sidén.1 Texterna har utarbetats i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Göteborgs Stadsmuseum.

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.2

Inventeringen är framför allt baserad på tillgängliga arkivuppgifter, intervjuer och okulärbesiktning. 
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.

1 Rapport nummer 1-7 har utarbetats av bebyggelseantikvarie Jan Westergren.
2 GKF, Kyrkonämnden, FIxV:31.
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Vasakyrkan från sydöst, 2001.

Inledning
Vasakyrkan är belägen i ett mindre 
grönområde i stadsdelen Vasasta-
den, Göteborg. Kyrkan begränsas 
av Engelbrektsgatan i norr, Vasa 
kyrkogata i söder, Molinsgatan 
i väster samt Götabergsgatan i 
öster.

Kyrkobyggnaden byggdes år 1905-
 1909 efter ritningar av arkitekt 
yngve Rasmussen och består av 
ett långhus med två sidoskepp, 
förstugor samt ett torn i sydväst. 
Arkitekturstilen är nyromanik med 
jugend influenser. Samtliga fasader 
är klädda med granit och har ett 
stort inslag av dekorativa element. 
Murytorna är omväxlande grov- och 
slät huggna. över kyrkans västpor-
tal finns en mosaik av Gunnar Erik 
Ström från år 1957.

Interiört är kyrkan utformad som 
en treskeppig basilika med rundad 
absid. Kyrkorummet är stramt 
nyromanskt med kolonner, sock-
lar, hörnskoningar och solbänkar i 
granit. Kyrkans östvägg täcks av en 
stor målning av konstnären Albert 
Eldh som utfördes åren 1918-1926. 
Inredningen är huvudsakligen från 
tiden då kyrkan uppfördes och är 
utformad i jugendstil med tydliga 
romanska influenser.
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Interiören i Vasakyrkan, 2001.
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Byggnadshistorik

Vasakyrkans tillkomst
Kyrkans historia tar sin början år 1883, då domprost Anton Rosell skrev till kyrkofullmäktige och på-
talade att domkyrkan var alltför liten för att rymma den talrika domkyrkoförsamlingen, som bestod 
av drygt 20.000 invånare, under söndagarnas högmässor. Rosell menade att det var nödvändigt att 
bygga en annexkyrka inom domkyrkoförsamlingens gränser. Kyrkofullmäktige var visserligen helt 
överrens med domprosten, men på grund av att samfälligheten hade stora utgifter för uppförandet 
av Oscar Fredriks kyrka så byggdes det endast en mindre träkyrka år 1885 – Landala kapell. Det lilla 
kapellet löste bara problemet provisoriskt och år 1897 beslöt kyrkofullmäktige därför att det skulle 
uppföras en enkel men rymlig stenkyrka inom domkyrkoförsamlingens område. Tomtfrågan var klar 
i början av år 1900 och samma år tillsattes en byggnadskommitté.1

Arkitekttävling
Kyrkofullmäktiges intentioner var att den nya kyrkan skulle ha plats för omkring 1.500 besökare och 
för att få fram det bästa förslaget på en sådan kyrkobyggnad anordnades en arkitekttävling år 1901. 
Det kom in 27 olika förslag som tillsammans bestod av 195 ritningar samt tillhörande kostnadsförslag 
och beskrivningar.2 under fyra dagar bedömde en prisnämnd förslagen och därefter utsågs arkitekt 
Bror Almquist till vinnare. Andra pris gick till arkitekt Valfrid Karlsson.3

Märkligt nog ansåg prisnämnden att inget av de vinnande förslagen kunde läggas till grund för den nya 
kyrkan. Istället fick två andra tävlanden – arkitekterna Axel Anderberg och Emil Hagberg –  i uppdrag 
att utveckla sina respektive förslag. Det slutade emellertid med att då båda förslagen ansågs för dyra 
och istället fick Eugén Thorburn, som var medlem av byggnadskommittén, och hans gode vän och 
kollega yngve Rasmussen i uppdrag att förändra förslagen så att de rymdes inom anslagsbudgeten 
på 450.000:-. Eugén Thorburn koncentrerade sig på Axel Anderbergs förslag till en gotisk kyrkobygg-
nad, medan Yngve Rasmussen tog sig an Emil Hagbergs romanska kyrka. Efter flera omarbetningar 
bestämde sig kyrkofullmäktige år 1902 för att anta yngve Rasmussens förslag till ny kyrkobyggnad. 
Främst berodde det på att förslaget ansågs billigare att utföra, men framför allt föll avgörandet på 
att den allmänna arkitekturtrenden gått från nygotik till nyromanik. Året därpå fastställde Kungl. 
Maj:t Rasmussens ritningar.4

1 Rexius, Gerhard [1959]: s. 2.
2 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1901: P 4/9 samt H 12.
3 Wærn, Rasmus [1996]: 190f.
4 Wærn, Rasmus [1996]: 190f.
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Arkitekt yngve Rasmussens förslag till kyrka i Vasastaden. Fasad mot norr. Källa: ATA, blå mapp: Ritning G177/10.
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Fotografi av Vasakyrkan omkring år 1910. Tornuret, som installerades år 1911, är ännu inte på plats. Källa: GSM.
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1 Wærn, Rasmus [1996]: 190f.
2 Wærn, Rasmus [1996]: 190f.
3 Rexius, Gerhard [1959]: s. 2.

Kyrkan uppförs och invigs
Vasakyrkan började uppföras år 19055, och nästan omedelbart visade det sig att byggnadskostnaden 
skulle uppgå till betydligt mer än beräknat. Entreprenaden var emellertid satt till ett fast pris och 
när byggmästaren förstod att hans företag skulle gå i konkurs tog han sitt liv. Efter den tragiska hän-
delsen återupptogs entreprenaden i ny regi.1 I kyrkans stengrund murades det in ett skrin, i vilket 
det bland annat placerades ett dokument med följande lydelse:2

”I ÅRET 1905 efter Frälsaren Jesu Kristi födelse, det trettiondefjärde året af KONUNG OSCAR DEN 
ANDRES regering, då friherre Gustaf Otto Robert Lagerbring var landshövding i Göteborg och Bohus 
län, Edvard Herman Rodhe biskop öfver Göteborgs stift, Carl Herman Thölén efter domprost Anton 
Rosells död vice pastor i Gustavi Domkyrkoförsamling och ordförande i församlingens kyrkoråd, 
köpmannen Henrik Christian Kindberg, mantalsskrifvaren Michael Borgenstierna, köpmannen Johan 
Wilhelm Bratt, köpmannen Carl Wilhelm Lindegren, köpmannen Samuel Oskar Bothell, domkyrko-
komministern Josef Natanael Rexius, köpmannen Nils Svensson, ingeniören Ander Kristian Ling och 
köpmannen Carl Axel Rothvall vore ledamöter af kyrkorådet samt justitsie rådmannen Erik Andreas 
Trana var ordförande i Göteborgs kyrkofullmäktige, lades den femte oktober sista stenen i grunden 
för denna kyrka, hvilken skall bära namnet VASA-KYRKAN. Här antecknas därjämte, att ledamö-
terna af byggnadskomitén, hvilka blifvit utsedda af kyrkofullmäktige, äro folkskole inspektören 
Johan Mathias Ambrosius, komiténs ordförande, hamnuppbördskassören Carl Falck, konsuln Johan 
Ekman, rektorn Gustaf Rudolf Röding, stadsarkitekten Carl Fahlström, arkitekten Eugén Thorburn 
och domkyrkokomministern Gustaf Ehrenfried Franck; att stadsnotaren Erik Vilhelm Molen är bygg-
nadskomiténs sekreterare; att Yngve Rasmussen är kyrkans arkitekt; att Nathan Persson och Lars 
Forsberg äro kyrkans byggmästare; samt att fyrahundrafemtiotusen kronor af kyrkofullmäktige 
anslagits för kyrkans byggande.”

Den nya kyrkan stod färdig år 1909 till en slutgiltig kostnad av 561.735 kronor, vilket motsvarade en 
kostnadsökning på 25%. Kyrkan invigdes den 4 april år 1909 – på palmsöndagen – och utgjorde däri-
genom församlingskyrka till Vasa församling som bildats den 1 januari år 1908 genom att Domkyrko-
församlingen delats upp i två församlingar.3 Den nybyggda Vasakyrkan beskrevs som en av Göteborgs 
vackraste offentliga byggnader och de välavvägda proportionerna liksom de enkla rena linjerna i 
senromansk stil ansågs mycket tilltalande.
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Vasakyrkan under 1900-talet
Tornur
Fram till år 1911 saknade kyrkan ett tornur. Från början var det tänkt att ett äldre tornur från 
Domkyrkan skulle flyttas till Vasakyrkan, men församlingen ville gärna ha ett helt nytt ur och därför 
beställdes slutligen ett nytillverkat tornur med hel- och halvtimmesslag av urmakare G.W. Linderoth 
i Stockholm.1

Offentlig strid om Vasakyrkan
Endast några år efter det att kyrkan stod färdig var kyrkobyggnaden i behov av omfattande repara-
tionsarbeten. Detta vållade en hätsk offentlig debatt. Arkitekt yngve Rasmussen,  byggmästare Lars 
Forsberg, komminister J. A. Lindblom samt kontrollant E. H. Brihs skyllde problemen på varandra i 
en mängd upprörda insändare i stadens tidningar.

Vid en opartisk byggnadsbesiktning år 1914 noterades en lång rad problem. De mest allvarliga ska-
dorna utgjordes av stora fuktfläckar på de putsade tegelväggarna i kyrkorummet, vilka hade orsakats 
av att fönsterfogarna inte var täta samt av att stuprören letts genom själva murverket. I ett senare 
skede ansågs fuktskadorna också kunna bero på att den inre tegelväggen var för tunn i förhållande 
till tjockleken på granitfasaden. Ett annat mycket stort problem var att taklaget – framför allt den 
norra sidan – uppvisade omfattande fuktskador, vilket huvudsakligen berodde på att den varma och 
fuktiga luften från kyrkorummet fritt hade tillåtits att strömma upp på kyrkvinden och kondensera 
mot det kalla yttertaket. Problemet förvärrades dessutom av att det saknades takpapp under kop-
partaket.

Det stod klart att Vasakyrkan krävde omfattande reparationer endast några år efter det att den byggts 
färdigt. Men vems var egentligen felet? Byggmästare Lars Forsberg skyllde problemen på arkitekt yngve 
Rasmussen som i sin tur höll byggmästaren ansvarig. Kyrkobyggnadskommittén beskyllde kyrkorådet 
för bristande och felaktigt underhåll, medan kyrkorådet ansåg att byggnadskommittén hade misskött 
sitt uppdrag. Sannolikt hade alla instanser sin del i ansvaret. Till stor del berodde nog problemen på 
att de ekonomiska ramarna var för snäva och att det egentligen inte legat i någons intresse att vara 

1 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1910: P 14/12 samt H 29.
2 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1915: P 20/12 samt H 28.
 Samt GKF, Kyrkonämndens arkiv: F I f.
3 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1914: P 21/12 samt H 25.
 Samt GHT [1913-12-03]: Bänkarna i Vasakyrkan.
4 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1915: P 8/9 samt H 11-12, 21..
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kritisk mot kyrko byggnadsprojektet 
under uppförandet.

Bygget av Vasakyrkan slutade i rätte-
gång. Både byggmästare Lars Forsberg 
och Hebbel & co, som levererade gra-
nit till byggnaden, stämde Göteborgs 
kyrkliga samfällighet för uteblivna 
betalningar. Hur det slutade är emel-
lertid oklart, men samfällighetens 
rättegångskostnader blev betydligt 
högre än ersättningsanspråken från 
byggmästaren och stenleverantören.2

Ombyggnad av bänkarna
Bänkarna i Vasakyrkan tillverkades 
med ovanligt höga gavlar och ryggstöd, 
vilket vållade problem vid konfirmand-
undervisning och barngudstjänster. 
Enligt ett gemensamt förslag från arki-
tekt yngve Rasmussen och kyrkorådet i 
Vasa församling byggdes bänkarna om 
år 1914 så att ryggstödet blev lägre och 
bänkarna bekvämare att sitta i.3

Skorstenen höjs
På grund av vindförhållandena upp-
stod det ganska snart problem med 
att röken från kyrkans skorsten slog 
ner i kyrkorummet. För att åtgärda 
detta påmurades skorstenen under 
senhösten år 1916 eller i början av 
år 1917. Arbetet utfördes av ullgren 
& Friman efter ritningar av arkitekt 
yngve Rasmussen.4

Gudstjänstbesökare påväg från Vasakyrkan någon gång på 1910-talet.
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Koret och  Albert Elds kormålning efter år 1918, ATA.

Kormålning av Albert Eldh
under sommaren och hösten år 1918 arbetade konstnären Albert Eldh med att färdigställa en stor al 
seccomålning i Vasakyrkans absid. Huvudpartiet illustrerar Kristi himmelsfärd med Jesus omgiven av 
sex änglar och de elva apostlarna. Den kringgärdande valvbågen dekorerades med slingrande ornament 
och pryddes med texten ”Jag är uppståndelsen och livet, vilken som tror på mig, han skall leva om 
han än dör”. Målningen var färdig till jul år 19181 och bekostades av en donation av grosshandlare c. 
W. Lindegren och hans hustru.2
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1 GHT [1918-12-21]: Vasakyrkans dekorering.
2 Göteborgs Morgonpost [1917-06-06]: Den Eldhska målningen i Vasakyrkans absid.
3 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1917: P 7/9 sam H 26.
4 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1922: P 28/2, 29/5 samt H 1, 17.
5 Göteborgs-Posten [1926-06-04]: Vasakyrkans genomfuktade väggar föranleda angrepp på församlingens kyrkovärdar.
6 GKF, Göteborg kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1926: P 3/6 samt H 17.
 Göteborgs Morgon Post [1926-11-20]: Restaureringen av Vasakyrkan nu klar.
7 Göteborgs-Posten [1926-06-01]: Vasakyrkans restaurering.
8 ATA, brun mapp: Beskrivning av färgbehandling av murytor, läktarskärmar och orgelfasad i Vasa kyrka, 1926-03-08.
9 ATA, brun mapp: Brev från kyrkorådet i Vasa församling till Kungliga byggnadsstyrelsen, 1926-02-04.
 Samt Göteborgs-Posten [1926-07-23]: Vasakyrkans inre håller på att byta utseende.

Samma år gjordes även en del plåtarbeten på Vasakyrkans koppartak, som satt löst efter en häftig 
storm. Bland annat nytäcktes det södra takfallet på tornet och kyrktaket omtäcktes samt förseddes 
med takpapp.3

Stormskador på koppartaket
Den 17 december år 1921 drabbades Göteborg återigen av en storm som orsakade stora skador på 
kyrkans tak. Omkring 200 m² av koppartaket revs upp och stora delar av taket fick läggas om. De 
övriga delarna av taket samt tornet sågs över under hösten år 1922.4

Renovering
År 1926 var fuktgenomslaget i kyrkan mycket stort och väggarna i kyrkorummet var i akut behov 
av reparation.5 Vid en besiktning noterades det bland annat att det exteriört hade skett en stor 
fogutfällning p.g.a. att fukt trängt in i murarna. Interiört fanns det stora fukt- och saltbildningar på 
väggarna och kalkputsen var spröd och mycket dålig, speciellt vid den södra läktaren. Problemen 
åtgärdades under hösten samma år under överseende av byggmästare Axel Engström.6 Den skadade 
putsen bilades bort och ersattes med ny puts samtidigt som det vidtogs åtgärder för att utestänga 
fukten. Bland annat placerades kondenseringsrännor av koppar under fönstren.7 I samband med re-
noveringen togs alla gula schablonmålningar på väggar och i fönsternischer bort och istället målades 
kyrkorummet i en kalkfärg i gråvit färgton.8

Den största förändringen i Vasakyrkan utgjordes emellertid av att konstnären Albert Eldh fick i uppdrag 
att utöka den stora absidmålningen som han utfört år 1918 med dekorationer i hela triumfbågen. 
Bågen smyckades med dekorativa ornament samt med motiv av nattvarden och dopet. Koret blev på 
så vis en helhet och i samband med målningarbetena sattes även ett fönster i triumfbågen igen och 
därigenom fick koret en lugnare och värdigare inramning.9
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Kormålningen efter Albert Elds tilläggsbemålning år 1926.
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1 ATA, brun mapp: Förslag till reparations- och ändringsarbeten i Vasakyrkan i Göteborg, 1941-03-12.
2 ATA, brun mapp: Brev från kyrkorådet i Vasa församling till Kungliga Byggnadssstyrelsen, 1941-12-08.
3 ATA, brun mapp: Förslag till reparations- och ändringsarbeten i Vasakyrkan i Göteborg, 1941-03-12.
4 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1942: P 16/12 samt H 25-26.
5 GKF, Göteborgs Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1941: P 15/10 samt H 16.
6 ATA, brun mapp: Brev från Vasaförsamlingens pastorsämbete till Kungliga Byggnadsstyrelsen, 1943-02-02.
7 ATA, brun mapp: utdrag från protokoll vid Vasa församlings kyrkoråds sammanträde, 1945-06-01.
8 ATA, blå mapp: Ritning nr. G177:25-27.
9 ATA, brun mapp: Brev från Kungliga byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Vasa församling, 1945-07-11.

Restaurering av koret
I början av 1940-talet var kyrkan återigen i dålig kondition. Framför allt var det koret som uppvisade 
stora skador, såväl invändigt som utvändigt. År 1940 omfogades därför korabsiden och taktäckningen 
renoverades. Året därpå åtgärdades de invändiga puts- och tegelpartierna som var svårt skadade av 
fukt. All puts och tegel ner till 16 cm djup togs bort över hela absiden till en höjd över golvet av 5,35 
meter. Murverket fick torka ut, varefter muren återuppfördes med ½-stens tegel i kalkcement och 
putsades med kalkbruk.1 I samarbete med konstnären Albert Eldh återskapades därefter de delar av 
den stora kormålningen som skadats i samband med restaureringen.2 I samband med restaureringen 
breddades även altaret och belysningen i koret förbättrades. Restaureringsarbetet leddes av arkitekt 
Axel Forssén.3

Ombyggnad av orgelläktarfasaden
under åren 1942 samt 1943 genomfördes en omfattande renovering av kyrkans fönster4 och vid samma 
tillfälle utfördes några mindre reparationsarbeten på kyrkans koppartak.5 År 1943 elektrifierades 
orgeln och i samband med detta byggdes orgelläktarfasaden om. Förändringen genomfördes bland 
annat av akustiska skäl. Genom att ersätta orgelhusets slutna sidopartier med ett gallerverk kom 
orgeln bättre till sin rätt. Dessutom förbättrades även utrymmet för kör och organist på läktaren. 
Ombyggnaden tog sin utgångspunkt i ritningar som upprättats av arkitekt Axel Forssén.6

Utbyggnad av sakristian
Kyrkans sakristia var ursprungligen mycket liten och när det under 1940-talet blev allt vanligare att 
barndop förrättades i samband med gudstjänsterna räckte sakristian inte längre till. De som skulle 
följa barnen till dopet använde sakristian som ett väntrum, men eftersom den var så liten blev det 
ofta mycket trångt. Det var dessutom nödvändigt att iordningställa ett utrymme för förvaring av 
kyrkans textilier någonstans i kyrkan.7 För att lösa problemen utformade arkitekt Axel Forssén ett 
förslag till en tillbyggnad av sakristian vid kyrkorummets nordöstra vägg.8 Kungliga byggnadsstyrelsen 
godkände förslaget i juli år 1945 och förändringen utfördes senare under samma år.9

Utvändig renovering
Under år 1948 och år 1949 genomfördes flera utvändiga reparationsarbeten under ledning av kyrko-
byggmästare Algot Hansson. Kyrkans västra fasad fogades om liksom delar av den södra fasaden samt 
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1  GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1948 (P 29/10 samt H 40-41) samt år 1949 (P 9/6, 31/ 10  
 samt H 12, 27). Samt Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning [1949-06-10].
2 ATA, brun mapp: Förslag till invändig restaurering av Vasakyrkan i Göteborg, 1950-08-15 samt 
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tornets södra och västra sidor. Dessutom lades trappan vid kyrkans västra entré om och stora delar 
av kopparplåten på kyrkans torn reparerades.1

Stor renovering på 1950-talet
Drygt fyrtio år efter det att kyrkan invigdes var byggnaden i stort behov av en grundlig invändig re-
novering. under år 1951 renoverades kyrkan under ledning av arkitekt Axel Forssén. Kyrkans väggar 
och tak kalkades i en ljus nyans. Bänkarna byggdes om så att de blev bekvämare och det tillverka-
des en baldakin som placerades över predikstolen. Dessutom ersattes orgelläktaren mittfasad – som 
ursprungligen var rundad – med en rak mittbarriär, vilket gjorde att det blev bättre plats för kören 
på läktaren. Läktarbarriärens gråa färgställning lättades även upp med flera förgyllningsarbeten 
och på läktarfasaden placerades det också ett så kallat ryggpositiv som senare skulle förses med 
sju orgelpipor. utöver detta så slipades trägolvet i kyrkan och fönsterglaset i fönstren på den norra, 
västra samt södra sidan ersattes med antikglas. Den elektriska belysningen utökades och ny armatur 
köptes in. Vid samma tillfälle byggdes bisättningsrummet under absiden om och det togs bland annat 
upp en ny ingång till utrymmet.2

Mosaikutsmyckning över huvudentrén
Redan när kyrkan uppfördes var tanken att fälten ovanför huvudportalen skulle dekoreras av en 
konstnär, men saken drog ut på tiden och det var inte förrän år 1957 som fyra konstnärer – Arthur 
Johansson, Erling Valldeby, Gunnar Erik Ström samt Bengt Blomqvist – ombeddes att lämna in förslag 
på hur utsmyckningen skulle se ut. I samråd med arkitekt Axel Forssén enades kyrkorådet i Vasa 
församling om att anta Gunnar Erik Ströms förslag3 och senare samma år lämnade även Kungliga 
byggnadsstyrelsen sitt tillstånd till den nya utsmyckningen.4
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Gunnar Erik Ströms mosaikutsmyckningar på Vasakyrkans fasad, 2001.

Reparation av koppartak
År 1960 beviljade Göteborgs kyrko-
fullmäktige ett anslag till reparation 
av yttertaket på kyrkan.5 Fyra år 
senare godkändes ytterligare ett 
anslag för renovering av taket. 
Koppar    plåten var nämligen otät 
och hade dessutom lossnat från sina 
fästen på vissa ställen.6 Sannolikt 
utfördes plåt arbeten både under år 
1961 samt år 1965.

Kontreforer
under åren 1969 och 1970 genom-
fördes reparationer av kyrkans kon-
treforer samt tornfasader.7

Mindre gudstjänster
I slutet av 1960-talet framställde 
Vasa församling önskemål om att 
inrätta ett särskilt utrymme i kyr-
korummet som kunde användas i 
samband med mindre gudstjäns-
ter och förrättningar. För att lösa 
problemen anlitades arkitekt Sven 
Brolid som menade att det na-
turligaste valet var att avskärma 
utrymmet under sidoläktaren samt 
att anordna ett särskilt kapell i den 
västra absiden.8

under år 1972 togs därför tio bänkar 
bort under sidoläktaren för att ge 
plats åt altare, knäfall, ambo och 
orgel. De övriga bänkarna gavs en 
enhetlig längd och på golvet lades 
en heltäckningsmatta. Kapellet stod 
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färdigt den 20 december år 1972.1 Vid samma tillfälle avlägsnades åtta bänkrader under orgelläktaren 
och i den västra absiden placerades ett mindre altare.2

Omfogning av västfasaden
År 1971 beslutade Göteborgs kyrkofullmäktige att bevilja anslag till omfogning av Vasakyrkans väst-
fasad. Arbetet utfördes förmodligen under år 1973 3 och sannolikt var det vid detta tillfälle som det 
ursprungliga Kc-bruket byttes ut mot elastisk fogmassa.4

Anordnande av repetitionsrum vid orgelläktaren
Sedan kyrkan uppfördes har de begränsade orgelläktarutrymmet varit ett återkommande problem. 
Sedan kyrkan uppfördes har smärre förändringar skett för att bereda mer plats åt organisten och 
kyrkokören. År 1977 inreddes dessutom ett utrymme i den övre trapphallen utanför orgelläktare till 
ett körrum som avskärmades från tappan genom en enkel glasvägg med dubbeldörrar i trä.5

Byte av golvbeläggning
I början av 1980-talet, förmodligen år 1982, byttes delar av golvbeläggning kring altaret, i trappan 
till predikstolen samt på orgelläktaren. Vid samma tillfälle åtgärdades omfattande fuktskador, såväl 
interiört som exteriört, på kyrkan torn och yttertak.6

Reparation av yttertaket och invändiga putsskador
År 1984 reparerades koppartaket på Vasakyrkan och samma år gjordes även flera invändiga puts-
lagningar.7

Konservering av kormålning
under år 1994 konserverades Albert Eldhs kormålning i kyrkan eftersom måleriet var smutsigt och 
färgen släppte från underlaget. Konservatorsarbetet skedde under ledning av Thomas Petéus, Stiftel-
sen Västsvensk Konservatorsateljé i Göteborg. Huvudsakligen bestod åtgärderna av att rengöra och 
fixera originalfärgskikten. Därutöver var det även nödvändigt med viss retuschering, vilket utfördes 
med kalkäkta pigment och med bindemedel som utgjordes av kalk, kasein och dextrin.8
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Utvändig restaurering
I slutet av 1990-talet var Vasakyrkan i behov av periodiskt underhåll och därför utarbetades ett 
restureringsprogram för åtgärd. 

under hösten år 1999 genomfördes en rad utvändiga renoveringsarbeten på Vasakyrkan. Räckena 
i staketet vid terassen mot Engelbrektsgatan lagades och trapporna till Vasakyrkan sågs över och 
omfogades. Naturstensfasaderna på tornet, huvudsakligen den västra, fogades om. under 1970-talet 
hade nämligen stora delar av kyrkans naturstensfasader omfogats med elastisk fogmassa. En mindre 
lämplig lösning som åtgärdades år 1999.9 Det fanns även några mindre putsskador i bildnischerna, 
som lagades.

Fönstren målades om utvändigt och rostskadade fönsterdetaljer reparerades. Blyet i flera av fönstren 
med blyinfattat glas var i dålig kondition och byttes därför ut. Källarfönstren var samtliga i dåligt 
skick och därför sattes de igen med en plåtbeklädd plywoodskiva.10

Därutöver lades delar av plåttaket om eftersom det bland annat förekom läckage mellan långhuset 
och tornet samt mellan långhuset och koret. Skorstenen11, som var i mycket dåligt skick, kapades 
från en total höjd på drygt 7 meter till knappt 3 meter, vilket var möjligt då den enbart användes 
som frånluftskanal.12 Tornluckorna byttes ut mot nya luckor av plåtklädd plywood.13

Generalentreprenör för renoveringsarbetena var Veidekke construction i Göteborg och byggledare 
var Inge Eklund, c. A. consultadministration AB.
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Invändig renovering
under andra hälften av år 2000 genomgick Vasakyrkan en interiör ytskiktsrenovering. Skadad och 
lös vägg- och takputs avlägsnades och ytorna återställdes med kalkbruk. Därefter målades väggarna 
om med silikatfärg i en vit nyans. Därutöver avlägsnades senare golvbeläggning och originalgolvet 
återställdes i större delen av kyrkan. Dörrar och fönster sågs över och skador lagades.1

Vid samma tillfälle byggdes även ett barnrum, ett kyrkoförråd samt en toalettgrupp i den södra res-
pektive västra delen av kyrkan. Därutöver avlägsnades utbyggnaden av sakristian i den nordöstra delen 
av kyrkan som tillkommit år  1945, samtidigt som den sydöstra entrén handikappanpassades.2

Generalentreprenör för den invändiga renoveringen var Swedoc AB och arkitekt var Thomas carlin, 
DeFyra Arkitekter AB.

Interiören i Vasakyrkan efter renoveringen år 2000.
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Exteriör byggnadsbeskrivning

Grundmurar
Vasakyrkans bottenbjälklag är av betong och grundmurarna består av vald sprängsten som är lagd i 
förband med Kc-bruk. Det förekommer ingen skolning med tegel- eller stenskärv.

Socklar
Kyrkan har synliga socklar i släthuggen granit som varierar i höjd mellan de olika byggnadsdelarna.

Murverk
Murverket i Vasakyrkan utgörs av en stomme av rött tegel som är fogat med cementblandat kalk-
bruk, så kallat Kc-bruk. Tegelmurverket är sammanfogat med hjälp av kryssförband samt vara av 
2-stens tjocklek. utvändigt är murverket klätt med granit till en tjocklek av 15-25 cm, vilket gör att 
yttermurverket har en sammanlagd tjocklek av omkring 0,8 m (exklusive kontreforer). Fasadernas 
granitbeklädnad är huvudsakligen fogad med hydrauliskt kalkbruk och utgörs av såväl slätthuggna 
partier som råkoppytor. På fasaderna förekommer det även putsytor som är utförda i Kc-bruk.

Det finns inga synliga sättningskador i kyrkans murverk, men under årens lopp har det varit nödvändigt 
att foga om fasaderna ett flertal gånger. Speciellt utsatta har de västra och södra fasaderna varit.

Ovanför kyrkans huvudentré finns en stor mosaikutsmyckning som är uppdelad i fyra partier. Ut-
smyckningen gjordes år 1957 under ledning av konstnären Gunnar Erik Ström (1892-1982). De fyra 
motiven föreställer Kristus, en duva som dricker ur en springbrunn, ett flammande svärd samt en 
kalk. Gunnar Erik Ström var både målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han var huvudsakligen 
bosatt i Göteborg och har bidragit med dekorativa arbeten i ett stort antal kyrkor, bland annat är 
han upphovsman till altartavlan i Annedals kyrka. Gunnar Erik Ström har även gjort ett stort antal 
utsmyckningar av profan arkitektur. I Göteborg finns hans arbeten till exempel i Frimurarelogens 
byggnad och i Hotell Palace.3

Fönster
Det finns flera olika fönstertyper i kyrkan. Samtliga har tillkommit i samband med att kyrkan upp-
fördes år 1909. Huvuddelen av fönstren är rund bågiga och har, med undantag för det stora rosett-
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fönstret med masverk av sandsten på 
den västra gaveln, en enkel uppdelning 
med normalglas i ytterbågarna och bly-
infattat glas i innerbågarna. Samtliga 
fönster är tillverkade av trä och har 
separata inner- och ytterbågar. I regel 
har fönstren järnbeslag samt är målade 
kromoxidgröna utåt och vita inåt. Flera 
av fönstren (innerbågarna) har färgat 
glas i gult, rött och grönt.

Dörrar
Vasakyrkans samtliga ytterdörrar med 
tillhörande karmar är tillverkade i ek 
år 1909 och har järnbeslag. Dörrarna 
är betsade i en mörk ton.

Kyrkans huvudingång är belägen år 
nordväst och har en öppen förhall med 
smidesportar. Från förhallen finns det 
två dörröppningarna in till vapenhuset 
som är försedda med dubbla pardör-
rar av ek. De utvändiga pardörrarna 
är koppar beslagna och de invändiga 
är klädda med plysch samt försedda 
med överljusfönster. Kyrkans övriga 
ytter dörrar är utformade på motsva-
rande sätt, men det förekommer även 
enkeldörrar och de flesta andra dör-
rarna saknar överljusfönster. Därutöver 
finns det två källardörrar på långhusets 
fasader – en på den västra gaveln samt 
en dörr på den östra gaveln.

Huvudentrén till Vasakyrkan med järnbeslagna 
mörka ekdörrar, 2001.
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Kyrkklockor
I Vasakyrkans torn återfinns två kyrkklockor som båda är tillverkade av Joh. A. Beckman & Co klock-
gjuteri i Stockholm år 1907. Storklockan väger 1.857 kg, har en diameter av 150 cm och är 153 cm 
hög. På klockan finns följande inskription:1

LySS O MäNSKA, TILL MITT LJuD,
SOM DIG MANAR: TäNK PÅ GuD!
LÅT DIN BöN MOT HIMLEN STIGA,
TILLS JAG FÅR DIN GRAF INVIGA.

GJuTEN FöR VASAKyRKAN ÅR 1907.

JOH. A. BEcKMAN & cO, STOcKHOLM.

Lillklockan i Vasakyrkan väger 950 kg, är 122 cm hög samt har en diameter av 120 cm. På lillklockan 
står det:2

SPARFVEN HAR FuNNIT SITT NäSTE,
SVALAN HAR FuNNIT ETT BO,
SJäLEN OcK SöKER ETT FäSTE
KOM TILL GuDS HuS, DäR äR RO.

GJuTEN FöR VASAKyRKAN ÅR 1907.

JOH. A. BEcKMAN & cO, STOcKHOLM.

Tak och takavvattning
yttertaket på Vasakyrkan är ett enkelt sadeltak som är täckt av kopparplåt. över den södra sidoläk-
taren är taket utformat som tre torntak och över absiden, huvudentrén samt det västra kapellet är 
taket valmat. På långhusets östra respektive västra gavelkrön står ett granitkors.
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Taklaget i Vasakyrkans huvudskepp utgörs av sju stycken fackverkstakstolar med polygonala bind-
bjälkar. Över det södra sidoskeppet återfinns däremot vanliga svenska takstolar med hanbjälkar samt 
stödben och tassar. Taklaget har flera gånger varit kraftigt fuktskadat och har därför bytts ut i olika 
etapper under 1900-talet.

Takavvattningen består av gesimsrännor och stuprör med dekorativa svep samt vinklade hörn.

Kyrkoplan
Marken närmast kyrkan utgörs av grusade gångar och gräsområden. Framför entréerna finns granitt-
rappor och vid Engelbrektsgatan återfinns en trapp- och terassanläggning som avgränsas av ett gra-
nitstaket med järnräcken.

1 I samband med renoveringen år 2000 målades större delen av kyrkan om med silikatfärg, men i de fall den tidigare vägg  
 färgen var i gott skick gjordes ingen åtgärd på väggytorna.
2 Svenskt konstnärslexikon [1953]: Band II, s. 114.
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Interiör byggnadsbeskrivning

Golv
Golvet i kyrkorummet utgörs av diagonallagda kalkstensplattor som är 20x20 cm stora. under bänk-
kvarteren finns ett trägolv som består av 11 cm breda brädor. I kyrkorummet finns det även en cirka 
45 cm hög granitsockel.

I koret består golvbeläggningen av vit marmor och utrymmet skiljs från kyrkorummet genom en liten 
trappa. I sakristian finns det ett golv av kalkstensplattor och i skrudkammaren utgörs golvbelägg-
ningen av granithällar. I rummen återfinns en enkel sockellist i trä. På läktarna består golvet av 11 cm 
tjocka furubrädor som är målade med linoljefärg. I vapenhuset, vindfång samt läktarförstugor utgörs 
golvbeläggningen av granithällar som är lagda i korsmönster. Sockellisterna är av granit. I körrummet 
finns en heltäckande kokosmatta som är limmad på spånskivor. Under golvbeläggningen återfinns 
diagonalställda kalkstensplattor som är 20x20 cm. I rummet finns även en sockellist av granit.

Väggar
Interiört är murverket putsat med kalkputs på ståltrådsnät. Putsen är huvudsakligen bemålad med 
en vit silikatfärg.1 I kyrkorummet finns en synlig tegelbröstning som når upp till cirka 1,7 meters höjd 
och uppvisar en enklare tegelornamentering samt ett murverk i kryssförband. I vapenhuset samt 
trapphusen finns det också enklare tegeldekorationer på väggpartierna samt viss granitskolkning.

Väggarna i kyrkan var ursprungligen schablonmålade i en starkt gul nyans. År 1918 målades väggarna 
om från gult till ljusgrått och under senare ommålningar, bland annat år 1951, har färgsättningen 
blivit i det närmaste vit.

I kyrkan finns det en stor al seccomålning av målaren och grafikern Albert Eldh (1878-1955) som 
sträcker sig över absiden och triumfbågen. utsmyckningen tillkom år 1918 respektive år 1926 och 
föreställer Kristi himmelsfärd samt nattvarden och dopet. Albert Eldh var bror till den kände skulp-
tören carl Eldh. Huvuddelen av hans produktion var klart dekorativ och under början av 1900-talet 
var han mycket anlitad vid konstnärliga utsmyckningar av kyrkliga byggnader. Albert Eldh har bland 
annat utfört över 200 förlagor till glasmålningar i kyrkor, som kommit till utförande i bland annat 
Hagakyrkan, Oscar Fredriks kyrka och carl Johans kyrka i Göteborg. Albert Eldh har även utfört fres-
ker i Oscar Fredriks kyrka samt i örgryte nya begravningskapell. Därutöver har han även dekorerat 
ett flertal patriciervillor, till exempel Axel Carlanders villa i Göteborg.2
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Redan i början av 1910-talet uppstod det problem med fuktskador på väggarna i Vasakyrkan. Särskilt 
utsatta har den södra och östra delen av kyrkan varit. Under årens lopp har det därför skett flera 
omfattande renoveringar av putsen. I vissa fall har det även varit nödvändigt att ersätta delar av 
tegelmurverket.

Innertak
Innertaket i kyrkan utgörs huvudsakligen av olika kalkputsade betongvalv som är upphängda i stål-
konstruktioner. I kyrkorummet finns ett flackt kryssvälvt tak som är uppdelat i fyra sektioner med 
hjälp av valvbågar. Det kryssvälvda taket återfinns i flera utrymmen, bland annat vapenhuset, kör-
rummet, sakristian, det södra sidoskeppet, läktarna och den norra sidoingången. I det nordvästra 
trapphuset är taket däremot kupolvälvt och i absiden är taket segmentbågeformat. Innertaket i vissa 
toalettutrymmen samt i vindfång är däremot tunnvälvt.

Innerdörrar
Innerdörrarna i kyrkan består främst av fyllningsdörrar som är tillverkade i furuträ. Dörrarna är pla-
cerade i par och är klädda med läderlister och plysch. I sakristian finns det andra typer av enklare 
dörrar. Mellan kyrkorummet och skrudkammaren återfinns en fyllningsdörr i par med 2x4 fyllningar 
av strukturerat glas. Dörrarna till sakristian är fyllningsdörrar av trä med tio rektangulära fyllningar 
samt originalbeslagning. I den sydvästra förstugan finns även en rundbågig dörr av trä som är från 
andra hälften av 1900-talet.

Kyrkbänkar
Bänkarna i kyrkan är tillverkade i samband med att byggnaden uppfördes år 1909. De är ritade av arki-
tekt yngve Rasmussen och är utförda med en enkel romansk gavelutsmyckning som visar ett fyrekrigt 
hjul1. Från början var såväl gavlar som ryggstöd relativt höga, men detta visade sig vara opraktiskt 
och därför byggdes bänkarna om redan år 1914.2 År 1951 förändrades bänkarna återigen – genom att 
luta ryggstödet bakåt blev de bekvämare.3 På orgelläktaren finns emellertid originalbänkarna kvar, 

1 Det fyrekriga hjulet är ett grekiskt kors inskrivit i en cirkel. Hjulet symboliserar Kristi fyra gärningar (Jesus öppnade   
 himlen, krossade helvetet, skänkte nåden och gav syndernas förlåtelse). Det fyrekriga hjulet brukar även benämnas   
 segerkors.
2 GKF, Göteborgs kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar år 1914: P 21/12 samt H 25.
 GHT [1913-12-03]: Bänkarna i Vasakyrkan.
3 ATA, brun mapp: Förslag till invändig restaurering av Vasakyrkan i Göteborg, 1950-08-15.
4 ATA, brun mapp: Brev från Vasaförsamlingens pastorsämbete till Kungliga byggnadsstyrelsen, 1943-02-02.
5 ATA, brun mapp: Förslag till invändig restaurering av Vasakyrkan i Göteborg, 1950-08-15.
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vilket gör det möjligt att se hur bän-
karna i kyrkorummet har förändrats 
under 1900-talet - gavelutsmyckningen 
har blivit utförligare, ryggstöden lägre 
och sittvinkeln bekvämare.

Läktare
Orgelläktare
Orgelläktaren uppfördes i samband 
med att Vasakyrkan byggdes år 1909. 
Från början var den emellertid något 
mindre än idag – läktaren har byggts 
ut år 1943 repektive år 1951. År 1943 
elektrifierades orgeln och i samband 
med det förändrades orgel läktar-
fasaden för att bland annat förbättra 
akustiken och göra mer plats på orgel-
läktaren. Ombyggnaden gjordes efter 
ritningar av arkitekt Axel Forssén.4 I 
samband med den stora restaureringen 
av Vasakyrkan år 1951 byggdes orgel-
läktaren återigen om. Det ursprungli-
gen rundade mittpartiet på läktarfasa-
den som från början var dekorerat med 
en stiliserad ranka, gjordes istället 
rakt och försågs med ett ryggpositiv 
samt sex svenska psalmer.5

Orgelläktare
Sidoläktaren ovanför Vasakyrkans söd-
ra sidoskepp byggdes i samband med 
att kyrkan uppfördes år 1909. Läktaren 
har inte genomgått några större för-
ändringar eller om bygg nationer.

Dörren till sakristian från koret, 2001.
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1 GKF, Kyrkonämndens arkiv,  FIf 3:Kontrak med orgelbyggare Eskil Lundén, 1907-07-03.
2 ATA, vit mapp: Brev från Pastorsämbetet i Vasa församling till Riksantikvarieämbetet, 1987-04-16.

Orgel
Orgeln i Vasakyrkan är tillverkad år 1908 av Eskil Lundén och hade ursprungligen 40 stämmor.1 År 
1943 tillförde orgelbyggare Nils Hammarberg ytterligare 15 stämmor och ändrade samtidigt trakturen 
till ett elektrisk system. Tio år senare tillverkade Nils Hammarberg även ett ryggpositiv bestående 
av sju stämmor som placerades på läktarbarriären.2 År 2002 genomfördes en stor orgelrenovering av 
Grönlunds Orgelbyggeri ÅB, Gammelstad. Orgel fick ett nytt spelbord, fyra manualer med elektrisk 
registratur och speltraktur. Orgeln, som till sin karaktär är en senromantisk svensk orgeltyp, har 3.300 
pipor varav den längsta 32’ pipan är 5 m lång och den minsta 7 mm. Den har 57 register fördelade på 
huvudverk, två ställverk samt ryggpositiv, därtill koppel och datoriserat kombinationssystem.

Orgelfasaden är tredelad och tillverkad i snidat och målat trä med stora genombrutna och förgyllda 
partier. Mittdelen är låg och konkavformad och kröns av ett förgyllt dekorfält som förställer en sol 
och tjugotvå änglar. På dekorfältet står det ”Helig är Gud på solen”. Orgelfasadens flyglar är högre än 
mittfältet och har formen av ett kors som är inskrivet i en cirkel. I korsmitten återfinns bokstäverna 
IHS och på korstammens överdel finns en ängel.

Predikstol
Predikstolen är ritad av arkitekt yngve Rasmussen och tillverkad år 1909. Den består av en sand-
stenskorg i jugendstil som är placerad på fyra kolonner och är försedd med ett stiliserad reliefdekor 
i form av en sädesaxfris. Vid restaureringen på 1950-talet försågs predikstolen med en stor strål-
kransutformad baldakin i snidat och målat trä.

Altare
Altaret och altaruppsatsen är utformad av arkitekt yngve Rasmussen år 1907. Altaret är tillverkat i 
sandsten och bärs upp av fyra kolonner med huggna kapitäl som är dekorerade med guld. Altarringen 
är av trä och dekorerad med en kors- och kryssfris.

Altaruppsatsen är tillverkat av skulptören Sven Bengtsson i Lund och utförd i driven och patinerad 
koppar samt placerad på en stomme av trä. uppsatsen består av en skåpsformad bottendel samt en 
krönande genombruten rundbåge som innesluter ett krucifix. Dekorationerna är enkla och består 
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Orgelläktaren från koret, 2001.
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Detalj ur Yngve Rasmussens originalritning till Vasakyrkans altarskåp och krucifix. ATA: Ritning G177/19.

främst av stiliserad växtornamentik. På rundbågen står det ”Det är fullkomnat” och på bottendelen 
återfinns följande text:

Tagen och äten / Detta är min / lekamen som för / eder varden ut- / given Gören / det till min åminelse
Tagen och dric- / ken häraf al- / la! Denne kalk / är det nya tes- / tamentet i mitt / blod som för eder

och för många var / der utgjutet till / syndernas förlå- / telse Så ofta / som i det gören / gören det till min / åminnelse!

På yngve Rasmussens originalritningar av altaruppsatsen framgår det att den ursprungligen inte 
skulle varit försedd med ovanstående text, utan istället återgivit ett stiliserat Kristusansikte samt 
inskriptionen ”ära vare Gud”.
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Vasakyrkans plan, originalritning. ATA: Ritning G177/2.
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Kronologisk sammanfattning
1909  Vasakyrkan invigs den 4 april.

1911  Ett tornur monteras i Vasakyrkan.

1914  Bänkarna görs lägre och bekvämare.

1916  Skorstenen byggs på till drygt sex meter.

1918  Konstnären Albert Eldh förfärdigar en stor absidmålning i kyrkan.

1922  Koppartaket renoveras och läggs delvis om.

1926  Kyrkan renoveras invändigt. Färgsättningen ändras från gult till   
  gråvit och absidmålningen av Albert Eldh utökas till att omfatta hela  
   koret.

1941  Koret restaureras såväl in- som utvändigt.

1942-1943  Orgelläktarfasaden byggs om och fönstren renoveras.

1945  Sakristian utökas.

1948-1949  utvändig renovering av bland annat trappor, fogar och takplåt.

1951  Omfattande invändig renovering.

1957  En mosaikutsmyckning av konstnären Gunnar Erik Ström tillkommer
  ovanför kyrkans huvudentré.

1960-talet  Koppartaket renoveras.
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1972  Ett sidokapell inrättas under den södra läktaren och ett litet kapell   
  iordningställs i den västra absiden.

1973  Västfasaden omfogas.

1977  Ett körrum iordningställs i det nordvästra trapphuset.

1981  Golvbeläggningen kring altaret och på orgelläktaren ersätts och   
  omfattande fuktskador, såväl interiört som exteriört, åtgärdas.

1984  Koppartaket repareras och invändiga fuktskador åtgärdas.

1993  Delar av naturstensfasaderna fogas om.

1994  Kormålningen konserveras.

1999  utvändig restaurering.

2000  Invändig restaurering.

2002  Orgelrestaurering




