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FÖRORD
Göteborgs kyrkoförvaltning har inventerat ett urval av kyrkobyggnaderna inom 
Göteborgs kyrkliga samfällighet. Dokumentationen initierades av samfällighetens 
fastighetsnämnd. För denna rapport svarar bebyggelseantikvarierna Torbjörn 
Lindstedt och Ann-Charlott Strandberg. 

Huvudsyftet med projektet har varit att ge kyrkoförvaltningens fastighetsenhet 
en djupare kunskap om kyrkobyggnaderna som underlag för framtida åtgärder. 
Förutom att ge beskrivningar av byggnadshistoriken, kyrkans utformning och 
det kulturhistoriska skyddet, baserade på tillgänglig arkivinformation och 
litteratur, vill rapporten också kortfattat beskriva församlingens historia mot 
bakgrunden av tidigare församlingar inom Göteborgs kyrkliga samfällighet. 
Likaså beskrivs det samhälle som kyrkan är en del av, dvs. området Bergsjöns 
uppkomst och utformning samt närområdet vid kyrkan. Information ges i och med 
källhänvisningar om litteraturen kring kyrkan, dess närområde och deras historik. 
Rapporten innehåller inga antikvariska bedömningar eller råd. Kyrkans inventarier 
dokumenterades 1986 av Gunilla Folkesson och fotograf Christer Moràt.1

1 Folkesson, Gunilla; Moràt, Christer. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Bergsjöns kyrka, utförd 1986-08-12. 
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INLEDNING
Församlingens historik
År 1968 inrättades inom området Bergsjön ett kyrkobokföringsområde, och 
Bergsjöns församling blev en självständig församling år 1971.

Göteborgs kyrkliga samfällighet började verka i maj 1883. Bakgrunden var 
riksdagens beslut den 19 april 1881 att en kyrklig samfällighet skulle bildas i 
Göteborg. Drygt ett år senare utfärdades en förordning för kyrkofullmäktige 
och kyrknämnd i Göteborg. Samfälligheten utgjordes 1883 av sex församlingar, 
av vilka Gamlestadens församling var den minsta. Under de dryga 100 år som 
samfälligheten har funnits har Göteborg emellertid vuxit till både yta och antal 
invånare. Det har medfört att nya församlingar anslutits till samfälligheten, 
och flera församlingsdelningar har genomförts genom åren. Sedan 1995 utgörs 
samfälligheten av 37 församlingar. 2 3 4 5 6 

År 1951 blev Gamlestads församling delad i Nylöse (= den del som ligger norr om 
Säveån) och Gamlestads kyrkobokföringsdistrikt. Delar av Gamlestads församling 
särskildes för att tillsammans med delar från Örgryte bilda Härlanda församling. 
2 Hassel, Birger. Göteborgs kyrkliga samfällighet 100 år. I Kjell Nelson (red.).Göteborgaren och 
kyrkan - i tro och handling. Göteborgs kyrkliga samfällighet 1883-1983. 
Göteborg: Göteborgs kyrkofullmäktige 1983:7-13.
3 Anonym. Från 6 församlingar i Göteborg 1883 till 37 församlingar 1995. I Ny presentation för 
1995-1997: Göteborgs kyrkliga samfällighet – 37 församlingar och 32 kyrkogårdar i samverkan. 
K-Nytt 1995(4):4-5.
4 Atlestam, Ingrid. Historik Gamlestaden - Kviberg. I Gamlestaden – historik och arkitekturguide, 
2 uppl. 1999. www.kortedala.goteborg.se.
5 Anonym. 37 församlingar. K-Nytt 2000(4):3.
6  www.svenskakyrkan.se/goteborg/  (juli 2007)



År 1955 avskildes stadsdelen Kortedala från Gamlestads församling till eget 
kyrkobokföringsdistrikt för att år 1960 bilda egen församling. År 1968 avskildes 
Bergsjön från Nylöse till eget kyrkobokföringsdistrikt för att år 1971 bilda egen 
församling. 

Från 1969 har Gamlestads församling upplösts, och S:t Pauli och Nylöse förs-
amlingar nybildats. S: t Pauli kyrka är församlingskyrka för S:t Pauli församling, 
belägen kring Redberget. Kyrkan tillhörde alltså Gamlestads församling under 
åren 1883-1969 och, före 1883, Domkyrkoförsamlingen.

Sedan pastoratindelningen 1971 omfattar Nylöse församling stadsdelarna 
Gamlestaden, Kviberg och Utby.

De 37 församlingarna i Göteborgs kyrkliga samfällighet är indelade i fyra 
kontrakt. Bergsjöns församling tillhör Nylöse kontrakt, liksom församlingarna  
S:t Pauli, Nylöse, Kortedala, Härlanda, Björkekärr, Örgryte, Angered, Bergum  
och Gunnared. 

Stadsdelens historik 
Större delen av nuvarande Bergsjön ingick tidigare i Partille socken och 
införlivades med Göteborg år 1928.7 Marken var till stora delar obebyggd. I början 
av 1960-talet var emellertid bostadsbristen stor i centrala Göteborg, och flera nya 
stadsdelar tillkom norr och nordost om stadens centrum. Bergsjön och Hjällbo 
tillhör de första områdena som exploaterades nordost om Göteborgs centrum för 
att möta behovet av nya bostäder. 

7 Lönnroth, Gudrun. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. 
Del 2. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret, 2000:252-3.



Före den moderna stadsdelens tillkomst på 1960-talet fanns enstaka smågårdar 
och torp i området och Gärdsås villabebyggelse som huvudsakligen vuxit fram 
under 1900-talets första hälft. Området Bergsjön började planeras år 1962. 
Bilen och trafiksäkerhetsaspekter kom att spela en stor roll för utformningen av 
stadsplanen. Detta kom bl.a. till uttryck i att Bergsjön omgärdas av en ringled med 
matargator och tillgång till flera stora parkeringsdäck inom området. Bergsjön 
bebyggdas 1965-67 efter en plan upprättad 1965.8 Bebyggelsen är varsamt 
inpassad längs sluttningar och dalgångar.9 

I området Bergsjön, som omfattar stadsdelarna Västra Bergsjön och Östra 
Bergsjön, bodde 14,534 personer år 2004, varav 4266 tillhörde Svenska kyrka 
Den etniska mångfalden är stor med omkring 50 talade språk.10 År 1999 fanns ca 
6000 lägenheter och ca 800 småhus.11

 
 

8 Områdesbeskrivning. Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Storstads-
projektet Göteborg, Bergsjön. ATA Vitgrå mapp. Vg Bergsjöns kyrka, ur ”Göteborgs kyrkor A-E”.
9 Schulz, Solveig; Ilvén, Gunilla; Malmqvist, Inga, Stenberg, Jenny; Särnbratt, Lotta. Arkitektur 
betyder.  Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar. Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen 
i Göteborg. Göteborg: Chalmers tekniska högskola: Stadskansliet, Göteborgs stad, 2004.
10 Slonawski, Agneta. Kyrkobesökare med olika tro förenas. LEVA. Göteborgs-Posten 13 decem-
ber 2005:14-5.
11 Områdesbeskrivning. Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljövårdens bebyggelseregister.Storstads-
projektet Göteborg, Bergsjön. ATA Vitgrå mapp. Vg Bergsjöns kyrka, ur ”Göteborgs kyrkor A-E”.



Projektering av Bergsjöns kyrka 
En provisorisk s.k. vandringskyrka togs i bruk vid Rymdtorget redan år 1968.12 
En permanent kyrka sågs emellertid som angelägen. En kyrkobyggnad fanns 
därför tidigt med i planerna för den nya stadsdelen, och den kom att förläggas 
i stadsdelens östra del, nära Bergsjöskolan, och vid Rymdtorgets nordvästra 
del. Till en början var kyrkan planerad att placeras på ett höjdområde nära 
Rymdtorget, men detta läge ansågs inte ha tillräcklig kontakt med bebyggelse eller 
trafik- och gångstråk.13 Projektering av den nya kyrkan i Bergsjön påbörjades år 
1969. Förslag blev klart i maj 1971 och godkändes av Riksantikvarieämbetet i 
september samma år. Byggnation påbörjades 1973, och kyrkan kunde invigas juni 
1974.

Sammanfattningsvis byggdes Bergsjöns kyrka med separat klocktorn som 
en fristående men integrerad del av centrum anläggningen Rymdtorget i 
stadsdelen Bergsjön, som började byggas år 1967. Kyrkan invigdes år 1974. 
Den ritades av arkitekt Bo Cederlöf, som också ritat den intilliggande skolan 
med stadsdelsbibliotek, den ursprungliga centrumbyggnaden och ett närliggande 
bostadshus. Kyrkans exteriör är välbevarad sedan byggnadstiden, och 
kyrkorummet är i det närmaste oförändrat. Kyrkorummet präglas av enkelhet och 
enhetlighet. Inredningen är tidstypiskt utförd med enkla geometriska former i 
furu. Kyrkobyggnaden är skyddad genom KML 4 kap 4 §.

12 Kristofersson, Bror H. Småkyrkorörelsen. I Kjell Nelson (red.).Göteborgaren och kyrkan - i tro 
och handling. Göteborgs kyrkliga samfällighet 1883-1983. 
Göteborg: Göteborgs kyrkofullmäktige, 1983:40-5.
13 Kristofersson, Bror H. PM angående förslag till kyrka, församlingshem och pastorsexpedition, 
Göteborg 1971-09-03. ATA Vit mapp ”Göteborgs kyrkor A-E”.



MILJÖBESKRIVNING

Kyrkans belägenhet
Bergsjöns kyrka ligger i det högt belägna området Bergsjön i nordöstra Göteborg 
i ett kuperat skogslandskap med skogssjön med samma namn, invid gränsen 
till Partille. Bergsjön, ca 13 km: s bilväg från Göteborgs centrum via Partille, 
befinner sig mellan två trafikleder, motorvägen österut mot Partille och Alingsås, 
och Gråbovägen mot nordost. En djup dal delar Bergsjön i en östlig del med 
bl.a. Rymdtorget och en västlig del. Administrativt är området uppdelat i Norra 
Bergsjön och Södra Bergsjön. Rymdtorget intar en central position. 

Kyrkan, en huskropp i tre våningar med friliggande klocktorn, är uppförd i 
suterräng och ligger placerad i nord-sydlig riktning i en sänka inom kvarteret 
Idrottsmannen. Kyrkotomten, med kyrka och församlingsexpedition, är belägen 
vid Rymdtorgets nordvästra del intill Bergsjöskolan, öster om spårvägen och 
väster om Bergsjövägen. 

Närområdet
Kyrkan omges i väster av ett bergs- och skogsparti, i norr av en gräsklädd slänt 
och bortom denna ett bostadsområde, samt i öster och söder av fem punkthus, 
Bergsjöskolan och Rymdtorget och dess byggnader. 

Besökande når kyrkan med bil via Rymdtorget, och med spårvägen via 
Rymdtorgets spårvagnshållplats. Gångstråk går i olika riktningar, bl.a. ett stråk 
väster om kyrkan och upp mot det bakomliggande bostadsområdet. Det går 
mellan kyrkans glasade yttre förbindelsegång och muren som bildar gräns mot 



en öppen, ganska brant, gräsbevuxen sluttning upp mot ett skogs- och bergsparti. 
Det utgör väg till den västra entrén, till suterrängplanets ungdomsavdelning, och 
mot klocktornet. Kvällstid fyller den glasade förbindelsegången i kyrkobyggnaden 
därmed funktionen att lysa upp gångstråket och ge en känsla av trygghet.

Skolan och den ursprungliga centrumdelen ritades, liksom kyrkan, av arkitekt 
Bo Cederlöf. En rad punkthus ritades av arkitekt Sven Brolid. Flera av dessa 
byggnader har ådragit sig stort intresse från kulturmiljövårdens sida:

”I regeringens satsning på utveckling av utsatta områden i storstäderna 
ingick även en inledande kulturhistorisk inventering, Storstadens arkitektur 
och kulturmiljö, ett uppdrag som riktades till Arkitekturmuseet och 
Riksantikvarieämbetet. … I Bergsjön utsåg man två objekt vid Rymdtorget som 
särskilt kulturhistoriskt värdefulla, en rad punkthus ritade av Sven Brolid och ett 
loftgångshus ritat av Bo Cederlöf. De har nu fått skydd i detaljplanen.”. 

När en ny detaljplan fastställdes för Rymdtorget år 2003 beslutades nämligen, 
att de vid kyrkan liggande fem niovåningspunkthusen, ritade av arkitekt Sven 
Brolid i mitten av 1960-talet och uppförda 1968, samt det tre våningar höga 
loftgångshuset, ritat av Bo Cederlöf och uppfört 1971, skulle förses med 
skyddsbestämmelser omfattande husens yttre gestaltning. I planen anges detta 
genom lilla ”q”. Skyddet syftar till att förhindra att byggnadernas karaktärer 
förändras genom ovarsamma byten av material, kulörer, detaljer etc.14

14 Schulz, Solveig; Ilvén, Gunilla; Malmqvist, Inga, Stenberg, Jenny; Särnbratt, Lotta. Arkitektur 
betyder.  Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar. Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen 
i Göteborg. Göteborg: Chalmers tekniska högskola: Stadskansliet, Göteborgs stad, 2004:24-5.



 

 
Området Bergsjön

”Bergsjön ligger i ett vackert skogslandskap. Stadsdelen är mycket kuperad och 
ligger innanför en ringled med matargator som leder in till bostadsområdena 
enligt tidens planeringsideal. Längs ringleden ligger garage och parkeringsdäck 
och utanför ringleden i öster finns ett industriområde. Inom stadsdelen ligger 
bebyggelsegrupperna som öar omgivna av vacker natur. .. Man ville med hjälp av 
trafiksepareringen åstadkomma en säker och grön boendemiljö med biltrafik och 
fotgängare åtskilda”.15

15 Schulz, Solveig; Ilvén, Gunilla; Malmqvist, Inga, Stenberg, Jenny; Särnbratt, Lotta. Arkitektur 
betyder.  Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar. Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen 
i Göteborg. Göteborg: Chalmers tekniska högskola: Stadskansliet, Göteborgs stad, 2004:25.

Bild 1. Situationsplan över Rymdtorget med Bergsjöns kyrka högst upp till vänster.



Området Bergsjön är högt beläget, vilket kan ses som en av förklaringarna till 
att namnen på gator och torg anknyter till rymd och rymdforskning, högaktuellt 
vid tiden för stadsdelens tillblivelse. Dess centrum – där kyrkan är belägen – bär 
exempelvis namnet Rymdtorget.

 
”Stadsdelen karakteriseras av två bergsryggar som i mitten genomskärs av en 
smal nord-sydlig dalgång vars sidor är mycket branta. Berget sluttar i väster mot 
stadsdelen Kortedala och i öster mot Partille kommun. I söder ligger Bergsjön 
som givit stadsdelen dess namn. Gångvägar i det inre av stadsdelen knyter ihop 
bostadsområden med skolor och med torg och butiker. Spårvägen löper genom 
stadsdelens mitt i öst-västlig riktning och passerar berget genom flera tunnlar 
på sin väg genom den kuperade stadsdelen. Det finns fyra spårvagnshållplatser i 
stadsdelen (Galileis gata, Teleskopgatan, Rymdtorget och Komettorget). Förutom 
spårvagnen finns också en busslinje mellan Bergsjön och Göteborgs centrum. … 
Stadsdelens topografi med stora höjdskillnader innebär många branta backar  
mellan bostäder och spårvagnshållplatser. 

Bebyggelsen i Bergsjön har en mycket varierad utformning. På den västra 
sluttningen ligger Tycho Brahes gatas hus högst med sina långa, svängda 
huskroppar i 4-5 våningar. I sluttningen mot Galileis gata/Gärdsås torg, som 
accentueras av ett högt skivhus intill en låg affärsbyggnad, ligger ett område 
med trevånings lamellhus i rött tegel. Söder därom finns Siriusgatans höga ljusa 
skivhus i 7-8 våningar och mitt i sluttningen ett grönområde med Galaxens 
stadslantgård. Längst i väster mot stadsdelens utkant ligger våtmarksparken och 
Gärdsmosseskolan. I dalgången mitt i stadsdelen ligger nio höga stjärnhus på 
rad. I mitten ligger Sandeklevsskolan intill ett område med lamellhus med skivor 
med frilagd ballast som fasaddekoration. … På bergssluttningen i öster ligger 
ett område med radhus med träpaneler målade i ljus färg samt långa, raka och 



svängda trevåningshus i rött tegel i ett parkliknande grönområde som sluttar ner 
mot Rymdtorget som är stadsdelens huvudcentrum. Rymdtorget planerades som 
ett mindre torg, men med en mängd olika typer av butiker. Av dessa har de flesta 
försvunnit i den strukturomvandling av detaljhandeln som skedde under senare 
delen av 1900-talet. 

Vid torget finns Sven Brolids punkthus med sina karakteristiska balkongfronter och 
speciella takfot jämte loftgångshuset och Bergsjöns kyrka”.16   

Här finns också en centrumbyggnad med affärer och medborgarkontor och 
närmast spårvagnshållplatsen ligger Bergsjöskolan och stadsdelsbiblioteket. 
Längst åt sydost vid spårvagnens ändhållplats ligger Komettorget omgivet av på 
ena sidan trevånings lamellhus. På en kulle ovanför spårvagnshållplatsen leder 
trappor upp till ett långsträckt svängt hus, som kan passeras genom en tunnel. 
Söder därom breder ett område med skiv- och lamellhus i tre till åtta våningar ut 
sig ner mot ringleden och badplatsen. På höjden söder om vattentornet finns ett 
småhusområde från 1980-talet och utanför ringleden ligger Bergsjösvängen, ett 
radhusområde från 1970-talet. 

”Skog och branta backar fungerar som barriärer i området liksom trafiklederna 
som omringar stadsdelen. Eftersom stadsdelen är mycket kuperad och växtlighet 
inramar bostadsområdena upplevs avstånden mellan stadsdelens olika delar längre 
än de är. Dessa naturområden ska forceras för att nå hållplatser, torg, skolor och 
andra bostadsområden. Spårvagnen  … går genom stadsdelens inre och vid tre 
av de fyra hållplatserna finns mindre centrumbildningar, dessa hållplatser utgör 
därför viktiga knutpunkter i stadsdelen. …. Bilvägar, gångvägar och spårvagn 

16 Schulz, Solveig; Ilvén, Gunilla; Malmqvist, Inga, Stenberg, Jenny; Särnbratt, Lotta. Arkitektur 
betyder.  Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar. Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen 
i Göteborg. Göteborg: Chalmers tekniska högskola: Stadskansliet, Göteborgs stad, 2004.:25-9.



är separerade från varandra vilket gör att det kan vara svårt att orientera sig. 
…  De viktiga stråken i det inre av stadsdelen går mellan bostadsområden till 
spårvagnshållplatserna. Det har visat sig vid trygghetsvandringar, att de här 
stråken sammanfaller med de mellanrum som man upplever som otrygga att vistas 
i. Andra stråk går från bostadsområdena ut mot periferin till parkeringsplatserna 
som finns i de yttre delarna av stadsdelen. Människornas rörelser sprids ut istället 
för att koncentreras till några få gångstråk. .. . I Bergsjön Centrum finns Agenda 
21-kontoret, Medborgarkontoret, Bergsjöskolan, stadsdelsbiblioteket och Bergsjöns 
kyrka. I Siriusområdet finns Returhuset  … med café och butik med ekologisk 
inriktning. För övrigt är det ont om mötesplatser i stadsdelen, det är brist på caféer, 
restauranger och större samlingslokaler. I storstadsarbetet har man bl.a. satsat på 
att stimulera föreningsverksamheten.

Tillgången till vacker natur i det kuperade landskapet uppskattas av bergsjöborna. 
Samtidigt innebär den kuperade terrängen och myckna grönskan utmed gångvägar 
att det är svårt för många att gå och det kan dessutom kännas otryggt. Det finns få 
riktiga gårdsbildningar eftersom planeringsidealet på 1960-talet var ´hus i park´, 
det offentliga rummet börjar direkt utanför porten utan övergångar”. 17

Behovet av mötesplatser i det mångkulturella Bergsjön framhålls alltså i denna 
rapport från 2004 med utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg. Bergsjöns 
kyrka beskrivs som att vara känd för sitt stora sociala engagemang och för att vara 
en mötesplats för människor med vitt skilda trosuppfattningar.18 Karakteristiskt 
för Bergsjöns kyrka ur arkitektonisk synpunkt är också den omedelbara kontakten 
med trafik- och gångstråken och med bebyggelsen från mitten – slutet av 1960-
17 Schulz, Solveig; Ilvén, Gunilla; Malmqvist, Inga, Stenberg, Jenny; Särnbratt, Lotta. Arkitektur 
betyder.  Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar. Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen 
i Göteborg. Göteborg: Chalmers tekniska högskola: Stadskansliet, Göteborgs stad, 2004:29-31.
18 Slonawski, Agneta. Kyrkobesökare med olika tro förenas. LEVA. Göteborgs-Posten 13 decem-
ber 2005:14-5.



talet och framåt.19 Exteriören ansluter sig också väl till omgivande byggnaders 
formspråk.

19 Kristofersson, Bror H. PM angående förslag till kyrka, församlingshem och pastorsexpedition, 
Göteborg 1971-09-03. ATA Vit mapp ”Göteborgs kyrkor A-E”.



BYGGNADSHISTORIK

Planering och projektering20

Den 14 april 1969 beviljade kyrkofullmäktige 100 000 kronor till projektering 
av kyrka, församlingshem och pastorsexpedition vid Bergsjöns centrum. 
Uppdraget att upprätta programhandlingar lämnades åt arkitekt SAR Bo Cederlöf. 
Konsulter var AB Brodefors & Mattsson Byggkonsult (statiska konstruktioner), 
Hugo Theorells Ingenjörsbyrå AB (värme, ventilation och sanitet), Gunnar 
Lundberg Ingenjörsbyrå AB (elanläggningar) och E Larsson Byggnadsbyrå AB 
(kostnadsberäkningar). Förslaget godkändes i princip av Bergsjöns kyrkoråd 13 
april 1971. Synpunkter inhämtades under mars – april 1971 från stadsarkitekt, 
brandmyndighet, yrkesinspektion och domkapitel21 varefter arkitekten 12 maj 
1971 sammanställde handlingarna, inklusive kostnadsberäkning. Kyrkorådet 
sände dem till Riksantikvarieämbetet 13 september. Ytterligare synpunkter erhölls 
från Riksantikvarieämbetet, Landsarkivet, Stadsbyggnadskontoret och, igen, 

20 Kristofersson, Bror H. PM angående förslag till kyrka, församlingshem och pastorsexpedition, 
Göteborg 1971-09-03. ATA Vit mapp ”Göteborgs kyrkor A-E”.
21 Protokoll från sammanträde på Stadsarkitektkontoret 1971-03-10. Bo Cederlöf Arkitektkontor 
AB. Vitterhetsakademin dnr 5320. ATA Vit mapp.
Protokoll från sammanträde med Yrkesinspektionen 1971-04-27. Bo Cederlöf Arkitektkontor AB. 
Vitterhetsakademin dnr 5320. ATA Vit mapp.
Protokoll från sammanträde med Domkapitlets stiftssekreterare 1971-04-29.  
Bo Cederlöf Arkitektkontor AB. Vitterhetsakademin dnr 5320. ATA Vit mapp.



Domkapitlet i Göteborg (17 december 1971).22 Riksantikvarieämbetet godkände 
förslaget 26 januari 1972.23 

I det ursprungliga förslaget var klocktornet planerat att ingå som en del av 
kyrkobyggnaden. Domkapitlets enda erinran mot förslaget rörde denna fråga. Det 
framhölls, att ”klocktorn i betong erfarenhetsmässigt är mycket svåra att avskärma 
från kyrkorummet, då armeringsjärnen är ljudledande”, varför en annan lösning 
förordades.24 Utformningen ändrades till att klockstapeln skulle utföras fristående.

Av Stadsbyggnadskontorets remissyttrande till Riksantikvarieämbetet framgår, 
att förslagsritningarna till kyrkan legat till grund för en ändring av områdets 
stadsplan, vilken antogs den 8 oktober 1970. Den innebar, att ca 200 m2 allmän 
plats – parkmark, som kommunen ägde – överfördes till kvartersmark för allmänt 
ändamål och i detta fall avsedd för en kyrkobyggnad: 

22 Protokoll från sammanträde med Riksantikvarieämbetet 1971-02-06. Bo Cederlöf Arkitektkon-
tor AB. Vitterhetsakademin dnr 5320. ATA Vit mapp.
Landsarkivet, Göteborg. Angående arkivrum i Bergsjökyrkan, Göteborg 1971-06-15.  
Bo Cederlöf Arkitektkontor AB. Vitterhetsakademin dnr 5320. ATA Vit mapp.  
Stadsbyggnadskontoret, Göteborg. Remissvar till RAÄ 1971-11-09. RAÄ Dnr K 526.  
ATA Vit mapp. 
Domkapitlet i Göteborg. Förslag till ny kyrka i Bergsjön, till RAÄ 1971-12-17. Ärendebeteckning 
J 59/71. RAÄ dnr K 526. ATA Vit mapp.
23 Kulturhistoriska byrån, Riksantikvarieämbetet. Förslag till kyrka med församlingslokaler och 
pastorsexpedition, 1972-01-26, Dnr 5320/71, K 526/71.
24 Domkapitlet i Göteborg. Förslag till ny kyrka i Bergsjön. Remissvar till RAÄ 1971-12-17. 
Ärendebeteckning J 59/71. RAÄ dnr K 526. ATA Vit mapp.



”Kyrkobyggnadens inplacering vid Rymdtorgets västra del som skett i samråd med 
den kyrkliga myndigheten synes såväl ur funktionssynpunkt som i arkitektoniskt 
hänseende innebära, att torgbildningen kompletteras på ett lämpligt och naturligt 
sätt … Byggnaden, som är föreslagen utförd i betong med utfackningsväggar av trä 
och glas, ansluter väl till tidigare uppförd centrumbebyggelse och skola”.25 

Inledningsvis hade arkitekt Bo Cederlöf tänkt sig att utfackningsväggarna skulle 
utföras av tegel. Detta kom att ändras till trä efter ett möte i Stockholm den 2 
juni 1971 mellan arkitekterna Cederlöf och Nilsson samt Riksantikvarieämbetets 
byråchef Hans Regnér.26

Kyrkan byggs 1973-74 
Byggnationen påbörjades april 1973 och takbjälkarna lades på i augusti samma år. 

Inledningsvis fanns förslag att utforma vikväggar mellan församlingssalen och 
kyrksalen, samt mellan sysalen och juniorernas rum. Dessa uteslöts efter ett 
möte mellan arkitekterna och stiftssekreteraren Sten Ohlsson samt Domkapitlets 
representant prosten Jansson.27

Huvuddelen av den fasta inredningen ritades av CE Ekström vid Bo Cederlöf 
arkitektkontors inredningsavdelning. Inför inredningen av Bergsjöns kyrka 
upprättades förslag till utformning av altare, altarprydnad, predikostol, dopfunt, 

25 Stadsbyggnadskontoret, Göteborg. Remissvar till RAÄ 1971-11-09.  
RAÄ Dnr K 526. ATA Vit mapp.
26 Protokoll från sammanträde med Riksantikvarieämbetet 1971-02-06. 
Bo Cederlöf Arkitektkontor AB. Vitterhetsakademin dnr 5320. ATA Vit mapp.
27 Protokoll från sammanträde på Cederlöfs kontor 29 april 1971. Bo Cederlöf Arkitektkontor AB. 
Vitterhetsakademin Dnr 5320. ATA Vit mapp.



bänkar och knäfall. Domkapitlet yttrade sig över förslagen till inredning i en 
skrivelse till Riksantikvarieämbetet 1974-04-29. Förslagen godkändes i huvudsak. 
Dock framhölls, att Domkapitlet utgick från att kyrkan skulle vara utrustad med 
ett altare. Det föreslagna dopaltaret borde utgå och ersättas av ett mindre bord 
eller avlastningshylla. Domkapitlet nämner också, att det haft synpunkter på 
utformningen av Kristusgestalten i altartavlan, och att Domkapitlet efter utförd 
omarbetning nu kunde godkänna den.28 29 (se vidare om altartavlan nedan).
Bänkinredningen är utförd av furu. Den ursprungliga klädseln hette ”Atlesund” 
och var tillverkad vid Bogesunds väveri AB i Ulricehamn.30 
 
Kyrkan invigs 1974
Kyrkan invigdes juni 1974 av biskop Bertil Gärtner.

Orgel 1975
Ett förslag till orgel utarbetades av orgelbyggare T Lindgren samt arkitekterna CE 
Ekström och G Nilsson. Kyrkorådet godkände förslaget, men föreslog att orgeln 
skulle placeras något söderut för att inte hindra passagen. Förslaget godkändes 
likaså av domkyrkoorganisten H Jansson, Domkapitlet och Riksantikvarieämbetet; 
rörande placeringen skulle denna avgöras på plats i samråd med arkitekten.31 

28 Domkapitlet i Göteborg. Remissutlåtande från till RAÄ 1974-04-29, ärendebeteckning J23/74. 
RAÄ Dnr K 246. ATA Vit mapp.
29 Hassel, Birger. Kyrkor i Göteborg: kyrkor i svenska kyrkans församlingar. Göteborg: Göteborgs 
hembygdsförbund: Göteborgs kyrkliga samfällighets kulturnämnd, 1982.
30 Ritat av CE. Ekström. Ritning G 223/17, Atlesund VG. 77. ATA Blå mapp.
31 Protokoll vid sammanträde med Bergsjöns kyrkoråd. 1974-08-21. ATA Vit mapp.
Jansson H. Ang ritningar till orgel i Bergsjöns kyrka. 1974-08-29. ATA Vit mapp.
Domkapitlet i Göteborg. Förslag till orgelfasad i Bergsjöns kyrka. 1974-09-19. 
Ärendebeteckning J 45/74. ATA Vit mapp.



Orgeln byggdes 1975 av Lindegrens orgelfirma i Göteborg.
 
Ombyggnad av församlingsdelen 1985
Ombyggnad av församlingsdelen ägde rum 1985.32

 
Kulturhistoriskt skydd 1990
Den 19 april 1990 beslutade Riksantikvarieämbetet, att bestämmelserna i 4 
kap. 3 § lagen (1988:959) om kulturminnen m.m. skall tillämpas på Bergsjöns 
kyrkobyggnad och tillhörande kyrkotomt. Motiveringen var: 

”Betongen som nutida byggnads- och fasadmaterial förknippas framförallt med 
industri- och kontorsbyggnader, broar och liknande byggnadsverk tillkomna 
under 1950-talet och följande decennier. I den samtida, mycket omfattande 
kyrkobyggnadsverksamheten var betongen däremot inte lika vanlig; i stället 
använde man gärna traditionella och mer påkostade material, såsom mörkbränt 
fasadtegel. Det finns emellertid kyrkor, där arkitekten i medvetet brott mot 
denna materialestetik har valt att arbeta med betong och utifrån dess speciella 
förutsättningar sökt ett arkitektoniskt uttryck, mera i samklang med dagens 
förortsmiljö. 

Bergsjöns kyrka tillhör den gruppen och har vid Riksantikvarieämbetets 
inventering av de moderna kyrkorna bedömts vara av sådant intresse i sin art att 
den bör åtnjuta skydd enligt Kulturminneslagen. Med sin kärva, slutna exteriör som 
kontrasterar mot själva kyrkorummets luftiga, ljusa karaktär har Bergsjöns kyrka 
också ett betydande arkitektoniskt egenvärde”.33

Kulturhistoriska byrån. Riksantikvarieämbetet. Angående en ny orgel i Bergsjöns kyrka. 1974-10-
01. Dnr 6059, K 519. ATA Vit mapp.
32 Objektblad byggnad, fastighet F00079. Fastighetsenheten (GKF). 
33 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muséer. Angående skydd enligt kulturminneslagen 



Beslut om krav på tillståndsprövning fattades på grundval av 4 kap. 4 § 
rörande kyrkobyggnad som är uppförd efter år 1939 och är märklig genom sitt 
kulturhistoriska värde.

Riksantikvarieämbetet lämnade den 27 december 1988 ett förhandsbesked 
till Kyrkorådet om det planerade skyddet för Bergsjöns kyrka enligt 
kulturminneslagen. I ett yttrande den 15 februari 1989 från Kyrkorådet till 
Riksantikvarieämbetet framkom att man inte skulle stödja ett sådant beslut. 
Beslutet om tillståndsprövning överklagades därför av Kyrkorådet i Bergsjöns 
församling den 7 juni 1990. Ärendet fördes vidare av Riksantikvarieämbetet till 
Utbildningsdepartementet den 11 januari 1991. Den 5 februari 1992 anmodades 
Riksantikvarieämbetet att yttra sig angående kyrkans kulturhistoriska värde och 
övriga relevanta omständigheter som legat till grund för det överklagade beslutet.  
 
För att få en extern bedömning vände man sig till professor Björn Linn vid 
Chalmers Tekniska Högskola.
Den 15 november 1992 lämnade professor Linn ett utlåtande till 
Riksantikvarieämbetet över Bergsjöns kyrka med avseende på det arkitektoniskt 
kulturhistoriska värdet. Bland annat framhölls:

”Kyrkans exteriör är vårdad men har snarast karaktären av en mindre 
industribyggnad – att det är en kyrkobyggnad framgår endast av det fristående 
klocktornet i betong samt skylten ´Bergsjöns kyrka´.

Invändigt råder emellertid inget tvivel om att det är en kyrklig anläggning. 

för Bergsjöns kyrka, 1990-04-19 (förhandsbesked 1988-12-27). Beteckning 3618/88.  
ATA Brun mapp.



Kyrkorummet, nära kubiskt i formen med furupanelade väggar, har en utformning 
med viss särprägel, bl. a. med gången mellan bänkkvarteren som kommer snett 
in från entrén för att sedan vinklas fram mot altaret. Detaljutformning och 
belysning är genomförda med hög arkitektonisk kompetens. Altarprydnaden är en 
Kristusfigur i ofärgat keramiskt material sittande på väggen. Till följd av att träet 
i väggen mörknat är kontrasten mellan figur och vägg numera inte särskilt stor, 
vilket församlingen sökt provisoriskt avhjälpa genom att placera en spotlight riktad 
mot figuren. Önskemål finns att komplettera med exempelvis en textil i färg bakom 
altaret.

Min bedömning är att kyrkorummets interiör är av sådan arkitektonisk kvalitet att 
ett skydd är väl motiverat… Bergsjöns kyrka har en interiör av klart egen karaktär 
i det samtida kyrkobyggandet. Rummet är välproportionerat och omsorgsfullt 
utformat i materialval, detaljutformning och belysning, vilket i helheten ger det ett 
betydande konstnärligt värde.”

Följande år, 25 maj 1993, sammanfattade Riksantikvarieämbetet övervägandena 
rörande det kulturhistoriska värdet, och ämbetet vidhöll sin uppfattning att kyrkan 
borde åtnjuta skydd enligt Kulturminneslagen. Enligt Kulturdepartementets 
skrivelse den 10 februari 1994 hade Kyrkorådet inkommit med ytterligare en 
skrivelse. Överklagandet avslogs emellertid av Regeringen.34 

34 Kyrkorådet i Bergsjön. Yttrande med anledning av Riksantikvarieämbetets skrivelse (3618/88) ang skydd 
enligt kulturminneslagen för Bergsjöns kyrka, Bergsjöns församling, Göteborg, ställt till Riksantikvarieämbe-
tet, 1989-02-14. ATA Brun mapp.
Kyrkorådet i Bergsjön. Beslut angående skydd enligt kulturminneslagen för Bergsjöns kyrka. Överklagande 
ställt till Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muséer 1990-06-07.  
ATA Brun mapp.
Riksantikvarieämbetet. Överklagande över riksantikvarieämbetets beslut om tillståndsprövning enligt 
kulturminneslagen gällande Bergsjöns kyrka, Göteborg, Västergötland, från Riksantikvarieämbetet ställt till 
Utbildningsdepartementet 1991-01-11. Beteckning 3711/90. ATA Brun mapp.
Kulturdepartementet. Anmodan om yttrande från Riksantikvarieämbetet angående kyrkans kulturhistoriska 
värde och övriga relevanta omständigheter som legat till grund för det överklagade beslutet, 1992-02-25. Dnr 
Ku91/630/K. ATA Brun mapp.
Linn, Björn. Utlåtande över Bergsjöns kyrka med avseende på arkitektoniskt - kulturhistoriskt värde. Arkitek-



Kyrksalens klinkergolv och lågdelens papptak 
Kyrksalens klinkergolv blev omlagt 1994.35 Lågdelens papptak reparerades 199536 
 
1995 fästs två kors på fasaderna
I mars 1995 framfördes till RAÄ av kyrkoherde Jarl Sandboge, för Kyrkorådet 
i Bergsjön, önskemålet att någon form av symbol skulle skapas och placeras 
exteriört på kyrkan, för att byggnadens karaktär skulle framgå bättre än tidigare. 
Arkitekt Bo Cederlöf upprättade 14 juni 1995 ett förslag till två kors för den södra 
resp. den västra fasaden. RAÄ godkände förslaget 3 augusti 1995, och två belysta 
träkors sattes upp samma år.37 
 
2006 nytt invändigt förråd 
Nytt invändigt förråd för second hand-verksamhet i bottenvåning.

turens teori och historia, Chalmers Tekniska Högskola,15 november 1992. ATA Brun mapp.
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muséer. Angående det kulturhistoriska värdet hos Bergsjöns 
kyrka, Göteborg, ställt till Kulturdepartementet 1993-05-25. Beteckning 1424/93. ATA Brun mapp.
Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 5. Överklagande ifråga om skydd enligt lagen om kulturminnen m.m. 
för Bergsjöns kyrka, 1994-02-10. Dnr Ku91/630/K. ATA Brun mapp.
35 Objektblad byggnad, fastighet F00079. Fastighetsenheten (GKF). 
36  Objektblad byggnad, fastighet F00079. Fastighetsenheten (GKF). 
37 Kyrkorådet i Bergsjön. Angående exteriören å Bergsjöns kyrka. Till RAÄ 1995-03-20. Dnr 330-3163-95. 
Bo Cederlöf upprättade förslag, daterat 1995-06-14. RAÄ godkände förslaget 1995-08-03. ATA Brun mapp.  



BYGGNADSBESKRIVNING

Översikt38 39 40 
Bergsjöns kyrka är en salkyrka med friliggande klocktorn. Byggnaden, som 
omfattar tre plan med en suterrängvåning, är uppförd i en sänka i det kuperade 
landskapet. Den innehåller kyrkorum och församlingssal med angränsande rum 
för skilda verksamheter, och denna högdel omges i bottenplanet till väster, samt 
till söder och norr, av en glasad förbindelsegång – entréhall med pulpettak. 
Exteriört är byggnaden klädd med brunröda träpaneler mellan betongpelare. 
Mot norr och till del mot öster består suterrängvåningens fasad av slät betong. 
Byggnaden kröns av en taksarg i koppar. Högdelen motsvarande kyrkorummet har 
en kraftig sarg av koppar.

Kyrkorummet, med en nära kubisk form, har ett skepp. Koret i öster är rakt 
avslutat och fullbrett. Sakristian ligger i söder. Kyrksalen är sammanbyggd 
med en församlingsdel i tre våningar med ungdomsvåning, församlingssal och 
pastorsexpedition. 

Den glasade entréhallen – förbindelsegången, som skjuter ut från övrig fasad, har 
pulpettak. Detta var ursprungligen täckt av tegel, nu ersatt av takpapp. 

38 Kristofersson, Bror H. PM angående förslag till kyrka, församlingshem och pastorsexpedition, 
Göteborg 1971-09-03. ATA Vit mapp ”Göteborgs kyrkor A-E”. 
39 Illerstad, Lennart. Bergsjön 1974. Nya svenska kyrkor. Del 2, Götaland. Stockholm: Riksantik-
varieämbetet, 1993:148-50.
40 Lönnroth, Gudrun. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. 
Del 2. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret, 2000:252-3. 



 
Bild 2. Bergsjöns kyrka. Fasaden i väster, samt fasaden i söder med huvudentrén. Foto: Christer Moràt.



Bottenplanet 
Kyrkorummet (kyrksalen), som har väggar med furupanel, är beläget i torgplanet 
och rymmer ca 200 ordinarie sittplatser. Antalet sittplatser kan vid behov utökas 
till ca 275. I anslutning till kyrksalen finns på södra sidan en entré, sakristia och 
rum för dop- och bröllopsgäster. Kapprum och toaletter ligger i anslutning till 
entrén. 

Församlingssalen med plats för c:a 125 personer ligger i direkt anslutning till 
kyrksalen. Mot norr, dvs. andra sidan, ansluter pentry, arbetskretsrum och junior-
/ungdomsrum.

Suterrängplanet
På detta våningsplan, som även kan nås direkt utifrån, finns ett större samlingsrum 
med scen, ett rum med öppen spis, motionsrum, två konfirmandsalar, ett litet 
kapell, tre mindre rum för mindre gruppsammankomster, pentry, expedition, arkiv, 
stolförråd och kapprum med toaletter. 

Övre planet 
Detta plan sträcker sig över ungefär halva byggnadsytan (den andra halvan upptas 
av den höga kyrksalen). Här ryms pastorsexpedition med väntrum, arbetsrum 
för kyrkoherde, två präster, organist, klockare, diakonissa och vaktmästare, samt 
samtalsrum, arkiv, pentry och toalett. Den invändiga kommunikationen sker via en 
trappa och en hiss. 



 
 

 
Bild 3. Exteriör av Bergsjöns kyrka. Fasaderna mot söder och öster.



Exteriör41

Fasader  
Ytterväggarna har en prefabricerad betongkonstruktion med pelare. 
Utfackningarna mellan pelarna har regelstommar klädda med träpanel och skivor 
av asbestcement. Mellan våningsplanen finns inslag av jalusipanel av trä i röd 
kulör. I suterrängvåningen, mot norr och öster, är fasadmaterialet betong. Under 
kyrkorummets slutna fasaddel artikuleras fasaden av fem utskjutande halvcirklar. 
Entrégången är glasad med kopparomfattningar. Fasadfärgen är beige. 

Grund , stomme och tak 
Plintar på berg. Asfaltstrykning, betong, träullsplatta. Prefab betongpelare + 
utfackning; träpanel, asbestcementcellulosaskiva, träreglar. Plantak/terrasstak med 
grusfyllning. Tre lanterniner. Sarg i koppar. Över den glasade förbindelsegången 
ett pulpettak täckt av takpapp. Invändig takavvattning.42

Fönster  
Regelbundet placerade fönsterband på den norra delen av byggnaden. Den södra 
delen, som inrymmer kyrkorummet, har en knappt synlig fönsterslits i sitt sydöstra 
hörn. I suterrängvåningens halvcirklar sitter ett litet fönster med ljus från söder, 
och tre halvrunda fönster är placerade i fasadens fortsättning mot norr.

Dörrar och entréer  
Entrédörren till kyrkan leder in till den glasade entréhallen. Dörren är en pardörr i 
svartmålad träpanel med handtag av metall.

41 Teknisk beskrivning, ansökan om bygglov. Stadsbyggnadsnämnden i Göteborg 1972-11-24 Dnr 
23749/654822-3.
42 Objektblad byggnad, fastighet F00079. Fastighetsenheten (GKF). 



 
Kyrkorummet
Församlingen beskriver kyrkorummet på följande sätt:
 
Bild 4. Exteriör av Bergsjöns kyrka. Fasaden mot öster.



”I kyrkorummet har man strävat efter att förena rymd, ljus och intimitet. Man har 
arbetat på höjden för att skapa volym och luftighet. De med furupanel beklädda 
väggarna skapar en enkel, trivsam och varm atmosfär. Dopfunten har placerats 
mitt i det kvadratiska kyrkorummet för att framhäva dopets centrala plats i kyrkans 
liv. Altarbordet med dess släta, rena form har gjorts enkelt för att påminna den 
gudstjänstfirande församlingen om altarets ursprungliga funktion, att samla till fest 
och gemenskap.” 43 

Interiör44

Vägg  
Väggens träpanel av furu ligger i släta geometriska mönster. Bland annat bildas 
stiliserade pilastrar som ”bär” takbjälkarna som är av betong. Ventilationen är 
gömd bakom ett gallerverk av furu som blir till en variation av rummets södra 
väggpanel.

Golv och tak 
Klinkergolvet ligger i kvadratisk plan form.  Innertaket, träpanel i furu, hänger i 
bjälklaget ungefär åtta meter över golvet med ett litet avstånd från väggarna där 
de högre sittande takfönstren ger rummet ljus. Takets kassetterade trägallerverk 
diffuserar de ovanför sittande lysrörens ljus. 

 
 
 
43 Bergsjöns kyrka: Svenska Kyrkan i Göteborg. Bergsjöns församling/Byggnader: Några ord om 
kyrkorummet. www.svenskakyrkan.se/bergsjon.
44 Illerstad, Lennart. Bergsjön 1974. Nya svenska kyrkor. Del 2, Götaland. 
Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1993:148-50.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 5 och 6. Kyrksalen i Bergsjöns kyrka. Foto: Christer Moràt.



Fönster  
Vid koret i den södra väggen finns en smal fönsterslits, som sträcker sig från golv 
till tak.

Dörrar 
Innerdörrarna är av furupanel med handtag av mässing. Dörrarna till entréhallen 
och till församlingssalen är parställda, medan dörren till sakristian är enkel liksom 
dörren i västra väggen utmed orgeln. 
 
Predikstol
Predikstolen i ljust trä från 1974, är tresidig med rak, slät front och sidostycken. 
Överst ett utkragat snedställt pulpetbord.45

Huvudaltare, altarvägg, altarring och altartavla 
Huvudaltaret från 1974 är i furu och fristående med en kraftig, rektangulär, skiva 
som vilar på ben i form av två indragna rektangulära skivor.46 Altarväggen är rak. 
Ovanför altaret hänger en Kristusskulptur, som utgör altartavla. Den fyrdelade 
altarringen från 1974 är 0,81 m hög. Stommen är genombruten och av svart smide 
med överliggare av trä. Knäfallet är stoppat och klätt med mörkt rödlila tyg.47 
Även knäfallen är tillverkade av furu och klädda med tyget ”Atlesund”.48  

45 Folkesson, Gunilla; Moràt, Christer. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Bergsjöns kyrka, utförd 1986-08-12.
46 Ritat av CE Ekström. ATA Blå mapp G 223/17.
47 Folkesson, Gunilla; Moràt, Christer. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Bergsjöns kyrka, utförd 1986-08-12. 
48 Ritat av CE Ekström. Ritning G 223/17, Atlesund VG. 77. ATA Blå mapp.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7. Koret i Bergsjöns kyrka.



Altartavlan i terrakotta från 1978 är skapad av Jerd Torjusen Melander och är en 
Kristusgestalt mot en krucifixformad bakgrund.49 Den föreställer den uppståndne  
Kristus, som med utsträckta händer mot församlingen i en välkomnande gest är 
på väg ut ur en konkav fördjupning, symboliserande den tomma graven. Korset 
antyds i bakgrunden, och man anar händelser och bilder ur Jesu liv: Jesus stillar 
stormen och Jesus som den gode herden. 
 
Dopfunt  
Dopfunten i trä från 1974, är fyrsidig med raka sidostycken och med träfanerets 
mörkare kärnvirke som enda dekor. Ovansidan är plan med ett runt hål för 
dopskålen.50

Om dopfuntens placering skrev Domkapitlet i ett utlåtande gällande förslag till 
inredning att 

”Särskilt dopfunktionen har fått en intressant lösning, som torde förhöja dopets 
centrala roll i den kristna gemenskapen.” 51

 
 
 
 
 
49 Folkesson, Gunilla; Moràt, Christer. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Bergsjöns kyrka, utförd 1986-08-12. 
50 Ritning G 223/17. Ritad av CE Ekström 1974. ATA Blå mapp.
Folkesson, Gunilla; Moràt, Christer. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i Berg-
sjöns kyrka, utförd 1986-08-12. 
51 Domkapitlet i Göteborg. Förslag till inredning i Bergsjöns kyrka, 1974-02-11.  
Ärendebeteckning J 59/71. ATA Vit mapp. RAÄ Dnr K 97.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bild 8. Dopfunten med orgeln i bakgrunden. 



Altargång
Altargången är vinkeldragen  med plats för dopfunten framför altaret. 

Bänkar 
Bänkinredningen är utförd av furu och klädd med tyget ”Atlesund” från 
Bogesunds väveri AB i Ulricehamn.52  
 
Orgel
Orgeln är placerad mot västväggen. Orgelfasaden är av furu, och den övre delen 
består av två snedställda pipfält, det vänstra med metallpipor och det högra med 
pipor av trä. Det högra fältet inrymmer två rader av pipor, den kortare framför den 
längre. Spelbordet befinner sig under det vänstra fältet. Orgeln har 19 stämmor, 2 
manualer och pedal.53

 
Sakristia
Sakristian befinner sig söder om kyrkorummet.

52 Ritat av CE Ekström. Ritning G 223/17, Atlesund VG. 77. ATA Blå mapp.
53 Objektblad byggnad, fastighet F00079. Fastighetsenheten (GKF). 



 
 
 

 

 
Bild 9. Kyrksalen. i Bergsjöns kyrka. Vy mot nordväst.



Textil utsmyckning
En vävnad i ljust transparent blandmaterial, bl.a. lin och ull, av konstnärinnan 
Gerd Ekdahl från 1975, efter förslag från 1974, avskärmar ljuset från korväggens 
fönster. Väven avbildar två stiliserade landskap och två blomstervåder dem 
emellan. Längst upp de nedersta spetsarna av ett par vingar.54

Vissa skillnader i tolkningen av symboliken förelåg mellan konstnärinnan och 
Domkapitlet. Enligt konstnärinnan Gerd Ekdahl skildras pingstens inspiration. 
Kyrkorådet tillstyrkte förslaget, men Domkapitlet hade i skrivelse till 
Riksantikvarieämbetet till del en avvikande uppfattning om det lämpliga i det 
föreslagna motivet: 

”Domkapitlet har ingen anledning att ifrågasätta upphovsmannens egen tolkning 
men efterlyser det kristna budskapet i skissen. Skissens symbolspråk är diffust och 
därtill är kantinramningen med kors mindre lyckad. Skissen utstrålar en mysticism, 
som torde vara främmande för ett evangeliskt – lutherskt kyrkorum. Med stöd av 
det anförda avstyrker domkapitlet godkännande av förslaget”.55

Efter konstnärinnans modifikation av skissen yttrade Domkapitlet till 
Riksantikvarieämbetet: 

”Skissen till textil utsmyckning vid korväggens södra sida har befriats från 
kantinramningen av kors, vilket är en förbättring. Domkapitlets tveksamhet 

54 Skiss och beskrivning, G 223/15. 
Folkesson, Gunilla; Moràt, Christer. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Bergsjöns kyrka, utförd 1986-08-12. 
55 Domkapitlet i Göteborg. Förslag till textil för korväggen i Bergsjöns kyrka, 1974-02-11.  
Ärendebeteckning J 8/74. RAÄ Dnr K 93.



beträffande det innehållsmässiga kvarstår emellertid. - Det ligger närmare till 

 
Bild 10. Kyrksalen i Bergsjöns kyrka. Vy mot korväggen i öster och den södra väggen.



hands att tolka textilen som ett naturens uppvaknande och livets återkomst, vilket 
alstrar glada känslor i människohjärtat, än ett tema över den Heliga Andens 
utgjutande. Med hänsyn till textilens mindre framskjutna plats i kyrkorummet vill 
domkapitlet ej motsätta sig att textilen får en dekorativ funktion på korväggen”.56

Klocktorn
I de inledande förslagen var klockbäraren planerad att placeras på kyrko-
byggnaden. Då klockbärare av betong av erfarenhet visat sig svåra att uppföra 
utan att akustiska problem i kyrkorummet uppstod, fanns under en tid förslag att 
uppföra klockstapeln av trä i stället. Slutligen beslöts det att klockstapeln skulle 
utföras av betong och vara fristående.57 Klocktornet bär två klockor, ritade av 
Gunnar Nilsson 1973 och gjutna samma år av M & E Ohlsson. Storklockan, vikt 
436 kg, har slagton B1 och inskriptionen (med versaler):  
”Likt källor invid öknens rand Guds gårdar svalka bjuda”.  
 
Lillklockan, vikt 268 kg, har slagton Ciss2 och inskriptionen: 
”En nåd det är att i vårt land än tempelklockor ljuda”. 
  
På båda anges också:   
”Bergsjöns kyrka invigdes den 9 juni 1974”.58 59

56 Domkapitlet i Göteborg. Förnyat yttrande ang textil för korväggen i Bergsjöns kyrka,  
1974-03-11. Ärendebeteckning J 8/74. RAÄ Dnr K 93.
57  Kristofersson, Bror H. PM angående förslag till kyrka, församlingshem och pastorsexpedition, 
Göteborg 1971-09-03. ATA Vit mapp ”Göteborgs kyrkor A-E”.
58 ATA Blå mapp. Ritning G 223/14 
59 Svenska Kyrkan i Göteborg. Bergsjöns församling/Byggnader: Kyrkklockorna. <http://www.
svenskakyrkan.se/bergsjon/>



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 11. Klocktornet. 



FAKTA
Byggår
Byggår är 1973-74. 
 
Volym och yta60

Byggnadsvolym totalt 6390 m3.
Golvyta 
- totalt 1600 m2

- kyrka 350 m2

- pastorsexpedition 270 m2

- församlingshem 980 m2

 
Projektering och byggnation61

Arkitekt: Bo Cederlöf (Bo Cederlöf har även ritat ett flertal byggnader i Bergsjön).
Statiska konstruktioner: AB Brodefors & Mattsson Byggkonsult.
VVS: Hugo Theorells Ingenjörsbyrå AB
Elanläggningar: Gunnar Lundberg Ingenjörsbyrå AB.
Kostnadsberäkningar: E. Larsson Byggnadsbyrå AB.

Fastighetsbeteckning 
Fastighetsbeteckning: Göteborg Bergsjön 47:1 – Husnr 1 A.

60 Kristofersson, Bror H. PM angående förslag till kyrka, församlingshem och pastorsexpedition, 
Göteborg 1971-09-03. ATA Vit mapp ”Göteborgs kyrkor A-E”.
61 Kristofersson, Bror H. PM angående förslag till kyrka, församlingshem och pastorsexpedition, 
Göteborg 1971-09-03. ATA Vit mapp ”Göteborgs kyrkor A-E”.



Skydd
Bergsjöns kyrka och kyrkotomt omfattas av 4 kap. Kulturminneslagen avseende 
kyrkligt kulturminne. Enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1990-04-19 
omfattas anläggningen även av tillståndsplikt enligt KML 4 kap § 3. Lagen om 
kulturminnen m m (SFS 1988:950). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12 och 13. Vapenhus och glasgång till kyrksalen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRONOLOGISK SAMMANFATTNING 
 

 
Bild 14. Samlingslokal med öppen spis i källarplan.



1969 Medel beviljas till projektering av kyrka, församlingshem och 
pastorsexpedition vid Bergsjöns centrum.

1972 Riksantikvarieämbetet godkänner förslaget.

1973-74 Kyrkan byggs.  

1974 Kyrkan invigs. 

1985 Ombyggnad äger rum av församlingsdelen.

1990 Kyrkan skyddas enligt KML Bergsjöns kyrka och kyrkotomt 
omfattas av 4 kap i KML. 

1994 Omläggning av kyrksalens klinkergolv. 

1995 Reparation av ”lågdelens” papptak. 
Två kors fästs på fasaderna. 

2006 Nytt invändigt förråd i bottenvåning för secondhandverksamhet.

ORDFÖRKLARINGAR OCH 



KOMMENTARER62

 
Altare (nattvardsbord)
Det bord i kyrkans kor där prästen förrättar mässan (nattvarden).

Altargång
Gångvägen, kantad av kyrkbänkar, som leder mot koret och altaret.

Altarring (korskrank)
Ett gallerverk eller annan avgränsning mellan kor och församlingsrum i en kyrka. 

Altartavla (altaruppsats)
En andaktsmålning eller en skulptur placerad på, ovanför eller bakom ett altare.
 
Diakoni (från grekiska diakonia, tjänst)
Kärlekstjänst i den kristna församlingen. Med ”diakon” och ”diakonissa” 
avses personer inom den kristna kyrkan med uppgifter som kan variera med 
utbildningsbakgrunden. 
 
Dopfunt (av latin fons, källa)
Ett kärl uppställt i kyrkan och avsett för barndop. Utformas vanligen av sten, men
kan även vara utfört i trä, metall eller glas. I dopfunten placeras ibland ett dopfat
(dopskål).
Kor 
Den del av en kyrka där altaret står. I regel är det den östligaste, ofta särskilt 

62 Bonniers stora lexikon 1989.



markerade delen av kyrkan. Ordet har sitt ursprung i att det var här kören 
traditionellt stod.

Pulpettak 
Ett tak som utgörs av en enda platta, med en viss lutning.

Sakristia (av latin sacer, helig)
Särskilt rum i kyrkan där prästen uppehåller sig före och efter en gudstjänst.

Salkyrka 
Enskeppig kyrka utan i byggnadskroppen markerat korparti; koret markeras inuti 
kyrkan endast genom korskrank.

Skepp 
Delar av en byggnad som delas längs längdaxeln med kolonner, pelare eller 
liknande. Speciellt vanligt är det i kyrkobyggnader, där långhuset ofta delas in 
i mittskepp och sidoskepp. Om kyrkan är en formad som ett kors finns även 
tvärskepp. En byggnad som ej delas kan kallas för enskeppig.

Suterräng (försvenskning av franskans souterrain, under marken),
Suterrängvåning, suterrängplan
Helt eller delvis under markytan belägen våning (plan) i en byggnad; källarvåning.
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