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Materialen är en kombi-
nation av traditionellt och 
modernt, marmor och be-
tong, ädelträ och vånings-
höga glasytor.

Ljus, luft och ett stramt formspråk 
karaktäriserar den vackra interören. 



Kontakten mellan inne 
och ute är en del av 
helhetssynen på badet.

Upplyst modernism, 
hösten 1956.



”Vid utformningen av ett bad kan man icke heller 
undgå att beakta att badanläggningar numera inte 
enbart är renlighetsinrättningar utan i minst lika hög 
grad rekreationsställen.” 

Arkitekt Gustaf Samuelsson i Byggmästaren, 1958 



”Valhallabadet är ett demokratiskt bad-
hus. Där finns bara en klass. De tre pris-
klasserna betingas av olika omklädnings- 
och vilomöjligheter; ligghytter, sitthytt 
och klädskåp.”

”Valhallabadet invigs”,  
filmklipp från 7 december 1956 
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Motiv för bevarande 
Valhallabadet är framförallt göteborgarnas eget vat-
tenpalats med ett stort utbud av bad och rekreation, 
träning, kropps- och skönhetsvård. Miljön är modern 
och fräsch, men ändå klassisk. Badet invigdes 1956 
och i de olika upprustningsprojekten har stora an-
strängningar gjorts att bevara en genuin 50-talsstil.

Som byggnadsverk är Valhallabadet i sig ett fint 
exempel på 1950-talets form- och kvalitetsmedvetna 
byggande. Det har ett tydligt samtida uttryck och är 
uppförd i gedigna material, där det gula teglet och 
teakdetaljer sätter prägel på exteriören medan man i 
interiören möter material som marmor, varmröd teak 
och gyllengul bok.  Många intredningsdetaljer är 
bevarade sedan byggnadstiden. Valhallabadet har ett 
högt konstnärligt och arkitekturhistoriskt värde. 

Folkhemsbadet
Valhallabadets planering och uppförande skedde i 
modernismens era, under det svenska folkhemsbyg-
get. Planeringen inleddes på 1930-talet och badet 
stod klart 1956. Det var då Sveriges största och ett 
av Europas modernaste badhus. Den demokratiska 
grundtanken var en av de viktiga nymodigheterna 
med Valhalla.  Även barnens behov fanns med i 
planeringen. 

Badet har sedan starten varit tillgängligt för den 
breda allmänheten och här bedrivs verksamhet som 
främjat en god folkhälsa såsom simundervisning, 
motionssimning, renlighetsbad och solbad. Kontak-
ten mellan inne och ute är en del av helhetssynen på 
badet.

Valhalla skulle även fungera som en plats för rekrea-
tion i en visuellt stimulerande miljö. Konsten hade 
en central roll i folkhemmets offentliga miljöer och 
Wedels mosaiker i simhallen och Kaasinens deko-
rerade kakel i Romerska badet skulle bidra till en 
estetiskt stimulerande upplevelse, så att sinnena fick 
sitt liksom kroppen.  
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Karaktärisering och kulturhistorisk 
värdering
De äldre delarna av Valhallabadet har en omisskänn-
lig 1950-talskaraktär,  vilken kommer till uttryck 
både i material och i utformning.  Materialen är en 
kombination av traditionellt och modernt, marmor 
och betong, ädelträ och våningshöga glasytor. Den 
nyare delen har underordnat sig i uttryck men an-
vänder ett samtida formspråk. 

Anläggningen är uppbyggd av fem byggnadskroppar, 
vilket gör att den trots sin volym upplevs som rela-
tivt småskalig. Takens utformning skiljer sig mellan 
byggnadsdelarna. De flacka asymmetriska sadeltaken 
över simhallen och entrépartiet understryker 1950-
talskaraktären. 

Viktigt för karaktären är även den påfallande vackra 
interiören, med hög kvalitet i material och utförande.  
Ljus, luft och ett stramt formspråk är här tydliga 
tidsmarkörer. 

Byggnadshistoriskt värde
Omsorgsfullt utformade offentliga miljöer är centala 
i 1950-talets syn på gott stadsbyggande. Dessa tankar 
manifesteras väl i Valhallabadets utformning och 
återspeglas i både form och material. Anläggningen 
är till stora delar intakt och där förändringar skett 
har delar av den ursprungliga inredningen sparats. 

Valhallabadet speglar på ett pedagogiskt sätt 1950-
talets demokratiska samhällsanda. Badet har även 
flera konstruktionsmässiga kvaliteter, bland annat 
löstes akustiken väl i simhallen. 

Arkitekturhistoriskt värde
Arkitekten Nils Olsson var mycket aktiv i Göteborg 
och ritade bland annat en rad biografer, som Aveny 
(1939), Kaparen (1940), Spegeln (1940) och Bio 
Capitol (1941). Projektet färdigställdes några år efter 
Olssons död av arkitekten Gustaf Samuelsson. 

Konsthistoriskt värde 
Nils Wedels tidstypiska monumentala utsmyckning-
ar i simhallen håller mycket hög kvalitet i utförande 
och material. Glasmosaiken i konstverket tillverkades 
av Kosta glasbruk. Dekor i romerska badet av Taisto 
Kaasinen, Upsala-Ekeby

Samhällshistoriskt/socialhistoriskt värde 
Valhallabadet byggdes som ett demokratiskt bad 
där klassindelningen avskaffats och biljettpriset var 
rimligt för alla. Det är också ett tidigt exempel på 
planering med barns behov i fokus.  

Badandet, simmandet och idrottandet blev folkliga 
aktiviteter under folkhemsbygget. Valhallabadet är en 
manifestation av denna tidsanda. 

Autenticitet 
Anläggningen är uppförd i material av hög kvalitet 
som med tiden fått en tilltalande patina.
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Överst syns Valhallabadets södra fa-
sad från sydväst, över utomhusbas-
sängen. Den nya 50-metersbassäng-
en står delvis på denna plats idag. 

Nedan syns den höj- och sänkbara 
bryggan. 

Färgbilder ur ”Göteborg idag och 
för längesen”, Bondeson, 1971, foto 
Bertil Wahlin HT-bild

Ur ”Håwis Göteborg”, foto Lennart 
Håwi, oktober 1958
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Byggnadshistoria 
Projektering och invigning
Projekteringen för ett nytt inomhusbad i Göteborg 
inleddes redan på 1930-talet och kom så långt som 
till ett förslag av Erik Friberger och Gunnar Hoving 
på ett bad i funktionalistisk stil. Detta kom dock 
aldrig till utförande, då andra världskriget satte stopp 
för dylika större byggen. 

Efter krigets slut väcktes planerna åter till liv och en 
arkitekttävling utlystes. År 1948 korades en vin-
nare i arkitekt SAR Nils Olsson, men förslaget hann 
inte färdigarbetas innan hans bortgång. Ritningarna 
färdigställdes istället av Gutaf Samuelsson och 1953 
sattes spaden i marken på den gamla Burgårdskolo-
nin. 

Valhallabadet färdigställdes 1956 och invigdes den 
6 december av dåvarande stadssekreteraren Torsten 
Henriksson. Det nya badhuset ersatte både Ren-
strömska badet i Haga, en renlighetsinrättning med 
mindre simbassäng från 1910-talet, och Lisebergsba-
det, en utomhusbassäng från 1930-talet. Valhallaba-
det öppnade för allmänheten dagen efter invigningen 
och blev genast mycket populärt, det var köer från 
första stund.

Romerska badet 
Under 1959 omdisponerades de båda karbadsavdel-
ningarna om så att herrarnas fick lämna plats åt det 
nya romerska badet. Romerska badet är en variant av 
offentligt badhus så som de växte fram i Rom under 
antiken, med olika varianter av bastubad, tvagning 
och avkylning, plus en social funktion med café samt 
möjlighet till vila i liggbås. 

Utomhusbassängen
Den första 50-metersbassängen var en utomhus-
bassäng som invigdes 1967. Två år senare tillkom 
övertäckningen i form av ett s.k. barracudatält som 
monterades upp vintertid. Bassängen höll tävlings-
mått men var även lämpad för sommarbad i vackert 
väder. 

Inomhusbassängen
Den mest genomgripande förändringen tillkom 
under andra halvan av 1980-talet, då Fritid Göteborg 
i samarbete med Scandinavium och Svenska Mässan 

Stiftelse utförde en större tillbyggnad i kvarteret. För 
Valhallabadets del betydde detta att den halvprovi-
soriska lösningen med ett plasttält över utomhusbas-
sängen ersattes av en helt ny 50-meters inomhusbas-
säng på den intilliggande fastigheten Heden 34:19.  

Ombyggnad på 1990-talet
Vid om- och tillbyggnaden på slutet av 1990-talet 
ersattes de tidigare 185 hyttema av mindre skrym-
mande omklädningsskåp. Hyttema var fördelade 
med 115 st på herravdelningen och 70 st på dam-
avdelningen. Denna snedfördelning berodde på att 
badfrekvensen tidigare var högre för män än för 
kvinnor. Detta jämnades dock ut fram emot slutet av 
70-talet och då upphörde man även att redovisa hur 
många manliga respektive kvinnliga besökare badet 
hade per år. Nu var det istället totalsumman som 
räknades. Ett litet bestånd av hytterna har sparats i 
avskilda rum. Det romerska badet har fått behålla 
alla sina ligg- och sitthytter.    

Löpande arbeten
Förutom nämnda händelser har det kontinuerligt 
skett olika förbättringar och ombyggnader för att 
hålla Valhallabadet ajour med tidens krav. Omkläd-
ningsrum har moderniserats, även duschrum och 
bastur har byggts om. Elektroniskt in- och utpasse-
ringssystem har installerats, samma system används 
även för att låsa omklädningsskåpen.

Vid ombyggnad/renovering har ett av målen varit att 
försöka behålla 50-talskaraktären på Valhallabadet, 
vad rör färgsättning, materialval och annat.

Byggnadsår 
1958
Arkitekter 
Nils Olsson, SAR (1948), Gustaf 
Samuelsson, SAR (omarbet-
ning) med medarbetare Rudolf 
Christiansen, MAA och bygg-
nadsingenjör Jan-Eric Olsson
Möbeldesign  
Nils Braxell
Konstnärlig utsmyckning 
Nils Wedel, Taisto Kaasinen
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Ursprunglig idé och design

Vid utformningen av ett bad kan man icke 
heller undgå att beakta att badanläggningar 
numera inte enbart är renlighetsinrättning-
ar utan i minst lika hög grad rekreations-
ställen. 

Arkitekt Gustaf Samuelsson i Byggmästaren, 1958 

Valhallabadet byggdes som ett sim- och bastubad 
med omklädningsavdelning, ”våt” avdelning och sim-
hall i ett plan, delvis omsluten av foajén, från vilken 
även simhallens åskådarplatser, kontor, frisör, en för 
damer och en för herrar, kafé, vaktmästarbostäder 
och karbadet i källaren kunde nås. 

Barnen fick egna tvagningsrum och toaletter, vilket 
var en ny tanke. I anslutning till den ”våta” avdel-
ningen förlades ljusbad. I källarvåningen fanns ba-
dets eget tvätteri, ett självtvätteri, ett industritvätteri, 
verkstäder, maskinhall samt i anslutning till denna en 
panncentral och ett transformatorrum med ställverk. 

Simbassängen i den äldre delen var ursprungligen 
33 x 16 meter, avdelbar vid 25 meter genom en 
hydraulisk höj- och sänkbar brygga. Förutom den 
konstnärliga utsmyckningen på kortsidorna utrusta-
des simhallen med en högtalaranläggning, tänkt att 
användas för musik. På så sätt fördes rekreation och 
motion samman. 

för badvakter har också tillkommit. I övrigt är sim-
hallen i allt väsentligt oförändrad sedan 1956. I 
utomhusmiljön har förändringar skett, men det finns 
fortfarande koppling mellan inne och ute. 

Teknisk konstruktion vid uppförandet
Byggnaden är grundlagd på 35 m långa friktionspå-
lar av trä och uppförd med stomme av betong. Yt-
tertak samt innertak av betong över simhallen bärs av 
svetsade plåtbalkar. Fasaderna är klädda med ½ stens 
gult fasadtegel samt utfackning mellan betongramar 
vilka målats med plastfärg. Tegelbeklädnaden har 
skilts från väggen i övrigt med ett ventilerat hålrum. 
Bassängerna är gjutna med vattentät betong klädd 
med kakel.

Simhallen har försetts med ett i betongplattan på 
reglar uppfäst undertak av finsågade bräder, lagda 
med drygt 1 cm mellanrum och ovanpå dessa en 
25 mm tjock stenullmatta i pappershölje. Detta gav 
en tillfredsställande lösning av simhallens akustiska 
problem. Övriga takytor, som inte är av betong eller 
undertak av perforerade aluminiumkassetter har 
putsats. Samtliga takfönster har av säkerhetsskäl 
innerglas av matt Bonoplex. Foajé och badlokaler 
uppvärmdes av varmluft och golvslingor, övrigt med 
radiatorer. Ventilation och värme tempererades med 
speciella aggregat. 

Hopptornet  med sina olika nivåer och tre sviktar, samt trappa upp 
till solaltan. Ovanför tornets tiometersavsats syns traversen. Tidi-
gare var det ett glastak mellan traversbanorna, jfr sidan 3

Hopptornet har trampoliner för 5, 7,5 och 10 meters hopp-
höjder. Dessutom finns 1 och 3 meters sviktar. Åskådargra-
dinerna rymmer 1 187 sittplatser, 450 ståplatser samt 18 
pressplatser. En travers sitter monterad under taket, tänkt för 
skötsel av glasundertak, högtalare, byte av lysrör etc. 

Trapporna vid gavelväggarna leder till solaltaner med duschar. 
Själva bassängplanet stod från början genom tre utgångar i 
direkt förbindelse med en ca 3000 kvadratmeter stor solplage 
mot söder. Plagen var utrustad med duschar samt plaskbas-
säng för barn.

De ändringar som genomförts i simhallen är en håltagning 
i västväggen med passage till den nya 50-metersbassängen, 
ombyggnad av ursprungliga bassängen med en fast avgräns-
ning vid 25 meter samt igenläggning av lanterninen. Ett bås 
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Simhallen bjuder till bad när 
semestrarna är slut 

Lagom för göteborgaren när han kommer 
tillbaka från sommarnöjet och kvällarna börjar 
kylna, bjuder staden honom att fortsätta vat-
tenplasket i det nya badhuset vid Skånegatan. 
Redan nu kan man se, att han kommer att 
göra det i en stimulerande miljö. Simhallen är 
fantastisk, eller rättare sagt den är riktig: en 
oerhörd rymd av ljus och sommarfärger som 
man blir glad av (….) 

Den härliga salen, en skapelse av arkitekt 
Gustaf Samuelsson och konstnär Nils Wedel, 
öppnar sig mot söder i en stor glasvägg som tar 
in hela dagern. Mitt emot stiger gradinerna i 
vit cremonamarmor med röda och gråblå inslag 
upp mot taket. Sidväggarna skimrar i ljusa 
regnbågsfärger. (….) 

Jag kan inte låta bli att uttrycka min oreserve-
rade beundran för arbetet. Det föreföll mig all-
deles motsägelselöst på sin plats, det stegrande 
hallens inspirerande makt av rymd och ljus och 
införde samtidigt, utan att göra något väsen av 
sig, utan att pocka på uppmärksamhet, genom 
sin färghållning något av liv i den stora salen, 
något av vind och grönska. (…) 

Mosaiken är gjord av små fyrkantiga glasbitar 
från Kosta. Kompositionen arbetar med stora 
ytor som går ihop till svepande rörelser i sidled, 
från det sneda ljustaket i söder bort mot gradi-
nerna, och till lekande rörelser i höjdled, man 
skymtar en fisk, en jättestor badboll. 

G-P 19/6 1956
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Valhallabadet idag
Exteriör
Valhallabadet är en stor badanläggning som genom 
sin utformning ändå upplevs som relativt småskalig. 
Anläggningen är uppbyggd av fem byggnadskroppar. 
Mot Valhallagatan möter man först det lägre entré-
partiet, vari några verksamheter såsom fot/hudvård 
och frisör även är inrymda. Där innanför ligger den 
stora och något högre delen som bland annat inne-
håller entréhall, omklädning och gym. Mot den f.d. 
parken reser sig simhallsbyggnaden, anläggningens 
högsta byggnadskropp. Den gamla panncentralen 
ligger närmre Mölndalsån, och väster om parken 
ligger den nyare 50-metersbassängen, tillkommen på 
1980-talet.

De äldre delarna har en tydlig 1950-talskaraktär. 
Detta kommer till uttryck både i material och i 
utformning. Fasadmaterialen är tidstypiskt gult 
fasadtegel satt i en exponerad vitmålad betongkon-
struktion. Fasadkompositionen är strikt med ett 
fasadmotiv som bygger på förskjutna kvadrater, vilket 
är mycket typiskt för tiden. De större fönsterpar-

tiernas spröjsverk i teak bygger på samma estetiska 
uttryck. Takens utformning skiljer sig mellan bygg-
nadsdelarna. De flacka asymmetriska sadeltaken 
över simhallen och entrépartiet understryket 1950-
talskaraktären. 

Funktionellt och upplevelsemässigt öppnar sig an-
läggningen ju längre söderut man förflyttar sig. Den 
norra delen med bl.a. entré, kontor och omklädning 
är relativt sluten till sin karaktär. Simhallarna vänder 
stora fönsterpartier mot den f.d. parken. Den äldre 
delen har en nästan helt uppglasad söderfasad med 
djup balkong med solterrass sträcker sig utefter hu-
sets längd. Den nyare delen har en för sin tid typisk 
karaktär, men samstämmer i uttryck i och med de 
generösa vertikala ljusinsläppen. 

Fram till helt nyligen fanns en liten park bevarad i 
anläggningens sydöstra hörn. Den bestod av en träd-
kantad öppen gräsyta för solbad, med en liten yta för 
utomhusschack. Tidigare fanns här en barnbassäng, 
och ännu tidigare badets 50-meters utomhusbassäng. 
Gräsytan är nu hårdgjord. Del av ytan upptas även av 
provisoriska mässhallar. 

Överst: Entrépartiet från nordväst, med  entrépartiet som är ett av anläggningens kännemärken.  
Ovan: Anläggningens olika delar har olika höjder och varierande takutformning, vilket ger ett småska-
ligt uttryck. Högst är simhallen. Vid byggnadstiden låg badet fritt. T.h.: del av södra fasaden. 
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Interiör 
Flera centrala delar av anläggningen har fortfarande 
kvar sin ursprungliga karaktär, främst entrén, simhal-
len (25-metersbassängen) och romerska badet. En-
trén är långsträckt, öppen och ljus. Interiören och det 
sparsamma möblemanget är enkelt men omsorgsfullt 
utformat, i det sena 1950-talets anda. Kolmårdsmar-
mor och teak möter modernare inslag som betong 
och våningshöga glasytor. 

Simhallen är i stort sett intakt. Nils Wedels monu-
mentala glasmosaik på hallens kortsidor i kombi-
nation med hopptornet och trapporna i vitmålad 
betong utgör ett anslående blickfång. Trapporna leder 
upp till en solaltan på byggnadens utsida. De ljust 
inklädda gradinerna som klättar upp mot taket ba-
lanserar mot sydfasadens enorma fönsterpartier med 
tidstypiskt asymmetriskt spröjsverk i teak.  

I Romerska badet finns ursprungliga ligghytter 
bevarade. De är byggda i blanklackerad gyllenbrun 
bok efter ritningar av Nils Braxell. Vid den centralt 
placerade bassängen finns en dekorerad kakelvägg 
från Upsala-Ekeby med lekfullt havsmotiv av Taisto 
Kaasinen. Tvagningsrum med marmorbritsar och våg 
med viktböcker från och med badets öppningstid 
finns också bevarade. 

Vid ombyggnader och funktionsförändringar av an-
läggningen har man i de flesta fall sparat delar av den 
äldre inredningen, t.ex. några kaklade tvagningsstäl-
len och en del av omklädningshytter i bok. Många 
detaljer såsom fönster- och dörrbeslag, skyltning och 
liknande tar den ursprungliga tidstypiska formgiv-
ningen. 

Simhallen, östra väggen och del av 
läktaren t.v., ovan detalj av trappa 
till solterrass och genomgången till 
nya bassängen, nedan simhallens 
östra och södra väggar 

Romerska badet, ovan ligghytter och nedan bassängen. Bortom 
bassängen står våg och hylla med invägningsböcker, dörröppningen 
leder in till tvagningsrummet. 
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Valhalla - folkbadet

”Valhallabadet är ett demokratiskt badhus. 
Där finns bara en klass. De tre prisklas-
serna betingas av olika omklädnings- och 
vilomöjligheter; ligghytter, sitthytt och 
klädskåp.”

”Valhallabadet invigs”,  
filmklipp från 7 december 1956 

Många samtida reportage lyfter fram den demokra-
tiska grundtanken som en av de viktiga nymodighe-
terna med Valhalla. Invigningstalaren Torsten Hans-
son dröjer även han en stund vid detta faktum. Vid 
de äldre baden löstes 1:a, 2.a eller 3:e-klassbiljett, 
men detta skick sågs som omodernt i folkhemsbyg-
get. Det nya badet skulle vara tillgängligt för den 
breda allmänheten och på så sätt främja en god 
folkhälsa. Det skulle även fungera som en plats för 
rekreation i en visuellt stimulerande miljö. Badet 
gavs även en pedagogisk funktion, med bland annat 
skolbad och simundervisning, samt hade en viktig 
roll för hygienen i en tid då många fortfarande bodde 
utan riktiga badrum.

Numera har badet ingen stor roll för folkhygienen, 
men dess roll som folkbad är oförändrat stark. Entré-
biljetterna håller en prisnivå som är tillgänglig för de 
allra flesta göteborgare. 

Toppnoteringen för antalet besökare kom 1972 med 
fler än 760 000 besökande. Det var nästan dubbelt 
så många som badet byggdes för 1956. Under 1970-
talet byggdes inte mindre än 6 nya bad i Göteborg. 
Idag har Valhallabadet nästan 500 000 besökare varje 
år.

Publikkapacitet, bassänglängd och hopphöjd gör det 
möjligt att ta mästerskap på elitnivå och ett stort an-
tal tävlingar arrangeras varje år. Valhallabadet är känt 
för ha en av de snabbaste bassängerna i Sverige. 
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Valhallabadet - kulturhistoriskt underlag

Valhallabadet byggdes under 1950-talet, en period då sport-
arenor fortfarande var på experimentstadiet form- och teknik-
mässigt, men ambitionen var stark att utforma vackra rekrea-
tionsmiljöer för folket. 

Valhalla är en av de tre största badhusen byggda under den pe-
rioden i Sverige. Och då inte enbart som en renlighetsinrättning 
utan i minst lika hög grad som ett rekreationsställe för stadens 
invånare. Ett annat liknande objekt är Pontusbadet i Luleå som är 
skyddat som byggnadsminne sedan 2003. Det tredje är i Malmö.


