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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 bebyggelseantikvarie Torbjörn 
Lindstedt. 

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 Brunnsbo, dess uppkomst 
och utformning samt närområdet vid kyrkan. Information ges i och med käll-
hänvisningar om litteraturen kring kyrkan, dess närområde och deras historik. 
Rapporten innehåller inga antikvariska bedömningar eller råd. Kyrkans inventarier 
dokumenterades 1987 av antikvarie Gunilla Folkesson och fotograf Christer 
Moràt.1

1 Gunilla Folkesson, Christer Moràt. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Brunnsbo kyrka, utförd 1987-04-22.
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INLEDNING
Församlingens historik
Under medeltiden var Backa ett självständigt pastorat, men efter reformationen 
blev socknen annex till Björlanda och senare till Säve. År 1928 blev Backa eget 
pastorat tillsammans med Tuve, och fram till 1962 bestod Backa pastorat alltså 
av Backa och Tuve församlingar. År 1962 avskiljdes Tuve församling till ett eget 
pastorat. Backa församling bildade 1 januari 1962 eget pastorat som 1 januari 
1963 ingick i Göteborgs kyrkliga samfällighet.1 2 

Göteborgs kyrkliga samfällighet började verka i maj 1883. Bakgrunden var 
riksdagens beslut den 19 april 1881 att en kyrklig samfällighet skulle bildas i 
Göteborg. Först 1963 ingick Brunnsbo, liksom Västra Frölunda, i samfälligheten. 
Fyra år senare, årsskiftet 1966-67, införlivades också Säve och Tuve, liksom 
Björlanda och Torslanda församlingar.3 

Från och med 1995 är Backa pastorat delat i Backa församling med Backa kyrka, 
Bäckebols församling utan egen kyrka (hyrda lokaler på Selma Lagerlöfs torg) 
och Brunnsbo församling.4 Sedan 1995 har alltså Brunnsbo församling ett eget 

1 Protokoll fört vid sammanträde med Backa kyrkoråd den 15 september 1961. Backa församlings 
kyrkoråds protokoll. Landsarkivet i Göteborg, Backa KIIIa:7.
2 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.
3 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.
4 www.svenskakyrkan.se/backa
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kyrkoråd. Församlingens befolkningssammansättning har beskrivits på följande 
sätt: 

”Brunnsbo församling består av den äldre villabebyggelsen i Tingstad, södra 
Bällskär, Kvillängen, Aröd och Lillhagens egna hem samt de stora hyreshusen 
kring Brunnsbotorget från sextiotalet. … Församlingen har cirka 5600 invånare, 
varav drygt 60 % är kyrkotillhöriga. Här finns en skola, ett allaktivitetshus för 
kultur och fritid, men inga äldreboenden och sjukhem. Antalet barnfamiljer och 
utlandsfödda ökar”.5

Stadsdelens historik 
Sedan Birger Jarls tid, 1200-talet, gick gränsen mot Norge i Kvillebäcken – Göta 
älv.6 Av Hisingens 7 socknar var två svenska, Lundby och Tuve. Backa socken, 
som låg invid Sveriges riksgräns och i sydväst gränsade till Lundby och i väster 
till Tuve, tillhörde Norge från 1300-talet fram till freden i Roskilde år 1658. Då 
blev hela Hisingen svenskt, liksom Bohuslän. 

Hisingen var en av de stora krigsskådeplatserna under konflikterna med Norge 
och Danmark. Backa socken hade strategiskt viktigt läge, nära Göta älv och 
älvmynningen samt Nya Lödöse och, senare, den nyanlagda staden Göteborg.

Backa var en bördig jordbruksbygd, ibland benämnd ”Göteborgs grönsaks-
trädgård” eller ”Hisingens trädgård” med bl.a. flera handelsträdgårdar och 
Trädgårdsföreningens blomsterodlingar. 

5 Församlingsinstruktion för Brunnsbo församling i Backa pastorat.  
www.imcweb.nu/svenskakyrkangoteborg/multimall_all_2.asp?sida_id=911
6 Hillefors, Gunnel. Backas historia. I Natur och folk i Backa på Hisingen.  
Backa hembygdsförening, 1988:52.
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Benämningen ”Lerbacka” härrör möjligen från leran på potatisen som tillsammans 
med andra jordbruksprodukter transporterades på ”hisingskärror” och såldes på 
torgen i Göteborg.7

År 1948 införlivades Backa med Göteborg, efter många år av motstånd från 
backabornas sida. Redan 1938 hade nämligen ett principbeslut tagits i Göteborg 
att införliva Backa i Göteborg, bl.a. på grund av att nära här låg fästet för 
Götaälvbron från samma år, broförbindelsen med Hisingen.8

År 1961 påbörjades byggnationen i Brunnsboområdet. Boendet i Backa byggdes 
ut från ca 5000 personer till nära 24 000 personer. En stadsplan fastställdes 1l 
oktober 1962. Brunnsbo torg och omgivande bostadshus uppfördes under åren 
1963-65.9

Göteborgs Stad Backa är ett av stadens 21 stadsdelsnämndsområden, och omfattar 
stadsdelarna (primärområdena) Skogome, Brunnsbo, Backa och Skälltorp med ca 
23000 invånare (2004).
 

 
 
 
 
 

7 Lychou, Kerstin. Backa socken: återblickar. Göteborg: Tre böcker, 1998:16.
8 Lychou, Kerstin. Backa socken: återblickar. Göteborg: Tre böcker, 1998:73.
9 Lönnroth, Gudrun (red). Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för  
bevarande, del 2. Göteborg: Kulturförvaltningen/Stadsmuseet 2000:236-8.

 BRUNNSBO KYRKA          13



Brunnsbo kyrkostiftelse
Backa kyrkoråd begärde år 1955 hos stadsplanemyndigheten reservation av en 
kyrkotomt i det planerade bostadsområdet i Brunnsbo. I samråd med Göteborgs 
småkyrkostiftelse togs år 1961 initiativ till bildandet av en lokal kyrkostiftelse, 
Brunnsbo Kyrkostiftelse, med mål att uppföra en kyrka i Brunnsbo.10  
Befolkningssiffran i stadsdelen Brunnsbo uppskattades vid denna tid uppgå till 
7000 personer. Fullt utbyggt beräknades antalet innevånare i Backa församling 
vara 35 000. 
 
I avvaktan på en nybyggnation togs emellertid genom Brunnsbo Kyrkostiftelses 
försorg en lokal på Folkvisegatan 6 i bruk Alla Helgons dag 1963 för gudstjänst- 
och församlingsändamål, ”Brunnsbo Kyrksal”.11  Denna visade sig komma 
att användas under totalt nio år, varav tre år med gudstjänster. Här placerades 
en dopfunt, ett altare och en predikstol från kyrksalen i Björkekärr. Brunnsbo 
kyrkostiftelse var verksam till år 1978.12 

Arbetet i församlingen har insiktsfullt och engagerat beskrivits av kyrkoherde 
Håkan Starke.13

 

10 Stiftelseurkund och stadgar för Brunnsbo kyrkostiftelse. Backa, Göteborg den 13 oktober 1961. 
Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
11 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet under 1963. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
12 Protokoll fört vid Brunnsbo Kyrkostiftelses sista sammanträde den 31 mars 1978. Landsarkivet 
i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
13 Håkan Starke. Brunnsbokyrkans historia.
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Sveriges första vandringskyrka 
Inför svårigheterna att få medel för att bygga en permanent kyrka i Brunnsbo, 
och den tidsrymd som sedan skulle krävas för planering och byggnation, föddes 
tanken att tillskapa en prefabricerad ”vandringskyrka” i trä, en anpassning 
till den ”folkvandringstid” som Göteborg genomlevde under 1960-talets 
bostadsexpansion. Kyrkorådet i Backa församling gjorde den 26 november 1964 
framställning i skrivelse till kyrkofullmäktige om godkännande av en planerad 
småkyrka i Brunnsbo. Ärendet remitterades till kyrkonämnden för yttrande, och 
kyrkofullmäktige beslutade 9 april 1965 att medgiva att den planerade småkyrkan 
fick övertagas av Backa församling.14  
 
Kyrkofullmäktige ställde 11 mars 1965 medel till tre vandringskyrkor till 
Göteborgs Småkyrkostiftelses förfogande.15 16 Den första av dem placerades 
i Brunnsbo (sedan flyttad till Furåsen i Älvsborgs församling), de övriga i 
Länsmansgården och Tynnered.
 
 
 
 
 
 

14 Protokoll fört hos kyrkofullmäktige i Göteborg vid sammanträde den 9 april 1965. Göteborgs 
kyrkofullmäktiges protokoll. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. Vandringskyrka 1965-1971.
15 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs småkyrkostiftelse den 11 mars 
1965. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. Vandringskyrka 1965-1971. 
16 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.
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Kyrkan ritades på arkitekterna Hansson och Perssons arkitektkontor och 
tillverkades av Oresjös Fabriker i Smålands Anneberg.17 Vandringskyrkan i 
Brunnsbo invigdes av biskop Giertz 15 december 1965. Den var i bruk fram till år 
1971. Nedmontering skedde 1971-11-16.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1965. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
18 Stadsbyggnadskontorets arkiv. Ärendenummer 19344.  
Arkivanummer 50/39460. 1971-11-16.

 
Bild 1. Skiss av vandringskyrka.
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Förutsättningarna för Brunnsbo kyrka
Det framgår klart av Landsarkivets handlingar, liksom av skriften 
Brunnsbokyrkans historia19, att arbetet bakom tillblivelsen av de nya kyrkorna till 
stor del skedde på ideell bas. Sykretsen Brunnsbokretsen bildades samtidigt med 
Brunnsbo Kyrkostiftelse och ”kom att fungera som ryggrad i insamlingsarbetet.” 
Arbetet med grundläggning för vandringskyrkan utfördes till stor del manuellt och 
av frivilliga krafter. Insamlingsaktioner ägde rum på Brunnsbo Kyrkostiftelses 
initiativ. Kostnaderna för grundläggning och inredning av vandringskyrkan 
bestreds med frivilligt insamlade medel, vilket var en del av förutsättningarna för 
vandringskyrkans tillkomst. Av handlingarna framgår också det omfattande arbete, 
som kyrkoherde Håkan Starke bedrev ”som pionjärpräst i folkvandringstid.” 
Det var inte minst det hårda fysiska arbetet med grundläggningen som väckte 
uppmärksamhet och respekt hos de omkringboende. 
 
Än större omfattning hade medel insamlade på frivillig väg när det gällde den 
permanenta kyrkan, nämligen en tredjedel av slutsumman 1350 tKr!
 
Skildringen av Brunnsbokyrkans historia lyfter också fram också det omfattande 
engagemanget hos de lokala kyrkliga företrädarna när det gällde att gå ut och 
informera allmänheten om församlingsarbete och kyrka i den brytningstid, som 
Kyrkan här stod inför.
 
Brunnsbo kyrkokör bildades under tiden som församlingsarbetet ägde rum på 
Folkvisegatan 6. En aktiv undervisningsverksamhet ägde också rum här, och flera 
unga personer rekryterades här för en framtida tjänst inom kyrkan eller närstående 
verksamheter inom skola och universitet.

19 Håkan Starke. Brunnsbokyrkans historia.
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Geologiska förhållanden
Benämningen ”Backa” hänför sig till sluttningarna ner från bergsformationerna 
mot lerslätterna i Göta älvs och Kvillebäckens dalgångar.20 Brunnsbo-området 
ligger på den slätt av djup lera – 20-40 meter21 – som sträcker sig mellan, 
och söder om, Arödsberget i väster och Börsås – Tingstadsberget i öster. Den 
vattenrika leran, som dokumenterades vid de geotekniska undersökningarna vid 
Brunnsbotorget22 torde vara en av orsakerna till de problem som uppstått efter 
Brunnsbokyrkans byggnation.23

MILJÖBESKRIVNING
Kyrkans belägenhet
Brunnsbokyrkan ligger vid Brunnsbotorget i södra delen av stadsdelen Backa 
på Hisingen, norr om centrala Göteborg och norr och väster om Göta älv. 
Tillsammans med Tingstad och Ringön ligger Brunnsbo mitt emot Gullbergsvass, 
Olskroken och Gamlestaden på andra sidan om Göta älv. 
 
Brunnsbotorget ligger intill stora trafikleder, väster om motorväg E6, samt norr 

20 Hillefors, Åke. Backas geologi och terrängformer – grunden för Backas näringsliv. I Natur och 
folk i Backa på Hisingen. Backa hembygdsförening, 1988:9-25.
21 Hillefors, Åke. Brunnsbo och Selma Lagerlöfs torg. I Natur och folk i Backa på Hisingen. 
Backa hembygdsförening, 1988:290-1.
22 Brunnsbo kyrka. Geotekniskt utlåtande Kjessler&Mannerstråle AB maj 1969. Brunnsbo kyrka, 
Backa 1:a kv. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. 1965-1978 Div.
23 Besiktning och utredning om fuktskador och mögellukt i Brunnsbokyrkan.  
Privat Fastighetstjänst i Väst AB. Offert U86-018. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5.  
Skrivelser m.m. 1969-1986.
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om Lundbyleden (E6.21), varifrån området nås genom Brunnsbomotet.24 Med bil 
är avståndet till Drottningtorget i centrala Göteborg 4 km. 

Närområdet 
Områdets stadsplan upprättades av K Jonsson och fastställdes år 1962. 
Brunnsbotorget och Brunnsbotorgets saluhall ritades av arkitekt Sven Brolid 
tillsammans med arkitekterna Stig Hansson och Walter Kiessling, likaså tre 
niovånings skivhus och fyra punkthus. Vid torget ligger, förutom Brunnsbo kyrka, 
ett av dessa tre stora skivhus: 

”Från andra hållet tycks de tre skivhusen med sina avsmalnande gavlar 
stäva fram som stora skepp …”

och Brunnsbohallen:

”… anmärkningsvärt välbevarad till skillnad från liknande hallar i Västra 
Frölunda från samma tid. En utbredd tegelbyggnad med välgjorda detaljer, 
som murade luftintag för ventilationen, kröns med ett brant sadeltak som ett 
stort prisma en bit indraget från fasaden. Taket ger vackert överljus till en 
inre hall … Rummet har en nästan sakral karaktär och konkurrerar därmed 
på ett märkligt sätt med den betydligt mindre elementbyggda småkyrkan som 
också ligger vid torget.”25

24 Stadsbyggnadskontoret. ÖP99 Översiktsplan för Göteborg. Del 2. 2001:51.
25 Mette Brolid, Claes Caldenby. Sven Brolid arkitektkontor 1948-1978: tiden och staden.  
Göteborg: Göteborgs stadsmuseum 2001:91-3.

 BRUNNSBO KYRKA          19



Två områden nära Brunnsbotorget har klassificerats som kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer,26 nämligen 

- flerbostadshus på Berättelsegatan, väster om Brunnsbotorget. Det rör sig 
om en mycket enhetlig bebyggelse med stenhus i 4 våningar i kombination 
med planteringar, belägen intill ett grönområde. Husen uppfördes 1964 
enligt ritningar av arkitekterna NE Eriksson och R Dahlberg. 

- ett radhusområde sydost om Brunnsbotorget, ett ”enhetligt tätt bebyggt 
område med karaktäristiska branta tak, ovanligt väl utformade detaljer 
och fint avstämd färgsättning”. För detta område fastställdes år 1964 en 
stadsplan upprättad av F Björck. Arkitekt var B. Svensson.

Som motivering för skydd av flerbostadshusen anges i Kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande:

”Bostadsområdet omfattar välbevarade och tidstypiska byggnader från 
1960-talet och utgör ett intressant exempel på de bostadshus som ritades av 
NE Eriksson.”27

Nordnordväst om Brunnsbotorget ligger Brunnsboskolan, vid foten av 
Arödsbergets södra del, ett bergsparti med promenadvägar som bedömts ha 
stort friluftsvärde.28 Övriga kyrkor uppförda på Hisingen under 1970-talet 
är Länsmansgårdens kyrka, uppförd 1972, Bjurslättskyrkan från 1973, och 
Glöstorpskyrkan från 1976.29

26 Fastighetskontoret, Göteborgs museer, Stadsbyggnadskontoret.  
Värdefulla miljöer i Göteborg: avgränsning av områden enligt 38 § byggnadsstadgan.  
Göteborg: Stadsbyggnadskontoret, 1985:220-4.
27 Gudrun Lönnroth (red). Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för  
bevarande, del 2. Göteborg: Kulturförvaltningen/Stadsmuseet 2000:242.
28 Stadsbyggnadskontoret. ÖP99 Översiktsplan för Göteborg. Del 2. 2001:17.  
29 Stadsbyggnadskontoret. ÖP99 Översiktsplan för Göteborg. Del 2. 2001:30.
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BYGGNADSHISTORIK 
 
Planeringen av en småkyrka i Brunnsbo tog sin början år 1955 genom en 
anhållan från Kyrkorådet att få reservera en tomt för en småkyrka i Brunnsbo. 
Under 1961 bildades en sykrets, den så kallade Brunnsbokretsen, för att samla 
in pengar till en kyrka i Brunnsbo. Brunnsbo Kyrkostiftelse bildades hösten 
samma år, nämligen den 13 oktober 1961. Under 1962 började Brunnsboområdet 
att bebyggas, och sommaren 1963 skedde de första inflyttningarna till området. 
Allahelgonadagen 1963 tog man lokaler på Folkvisegatan 6 i bruk för gudstjänst 
och församlingsarbete. En provisorisk kyrka, ”vandringskyrkan”, var i bruk  
under åren 1965 – 71.

Planering och projektering av permanent kyrkobyggnad, 
församlingshem och klockstapel
Planeringen av en permanent kyrka påbörjades av Brunnsbo kyrkostiftelse vid 
början av 1960-talet. Önskemålet var att en småkyrka skulle kombineras med en 
tillräckligt stor församlingsdel.30 
 
Brunnsbo kyrkostiftelse bildades 13 oktober 1961. Kontakt togs 28 oktober 1961 
med arkitekt Sven Brolid i Göteborg, som ritat bebyggelsen runt den planerade 
tomten, för preliminära ritningsförslag för kyrka och församlingshem i Brunnsbo. 
Tanken var att först bygga församlingshemsdelen för att tills vidare tillgodose 
behovet av en lokal för församlingsarbete, konfirmationsundervisning och 
söndagliga gudstjänster. 

30 Håkan Starke. Brunnsbokyrkans historia.
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Ett första förslag föll dock på att lokaler för församlingsarbete nästan saknades 
helt, och att kostnaderna för kyrkoanläggningen kunde förutses bli för höga.31 32

Ett nytt förslag i maj 1962 befanns ha många förtjänster. Dock fanns fortfarande 
många brister.33 I september och oktober 1962 diskuterades ett tredje förslag 
med kostnadsberäkningar. Detta förslag blev basen för en anhållan att kyrkorådet 
måtte begära ett anslag för dessa kostnader hos Göteborgs Kyrkofullmäktige. Ett 
kyrkobygge ansågs vara ytterst angeläget, helst till hösten 1964.34 
 
Besked till kyrkorådet lät emellertid vänta på sig. Efter ca 6 års väntan på besked 
lät man därför det brolidska förslaget falla.35 Den av riksdagen i början av år 1967 
fastställda investeringsavgiften på 25 % för kyrkobyggen bidrog till beslutet.36

I den första planeringsomgången, under 1960-talets första år, framfördes alltså 
förslag till flera skilda arkitektoniska lösningar. Dessa bedömdes antingen som 
olämpliga i det arkitektoniska sammanhanget vid Brunnsbo torg eller uppfyllde 
inte församlingens önskemål i enskilda detaljer, alternativt ställde de sig alltför 
kostnadskrävande. Man hade därför låtit saken vila. 

31 Protokoll fört vid sammanträde med Backa kyrkoråd den 15 september 1961. Backa försam-
lings kyrkoråds protokoll. Landsarkivet i Göteborg, Backa KIIIa:7.
32 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 6 april 1962. Landsarkivet i 
Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
33 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 29 maj 1962. Landsarkivet i 
Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
34 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 25 oktober 1962. Landsarki-
vet i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
35 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 10 september 1968. Landsar-
kivet i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
36 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1967. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
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I en kommentar till den första uppsättningen ritningar till en kyrka i Brunnsbo 
skrev Håkan Starke:

”På hans fina meritlista (= Sven Brolids) stod det bl.a. att han med 
skicklighet restaurerat några kyrkor i Göteborg. Med kyrka menade han 
s.a.s. en klassisk kyrka. En kyrka för gudstjänst och inget annat. Han tyckte 
att vårt program var ”folketshusprogram” som han uttryckte det, och inte ett 
kyrkoprogram. Det fanns hos honom ett motstånd mot småkyrkoidén …” 37

Kommentaren vittnar om den brytningstid, som kyrkan då befann sig i. Göteborgs 
förortsområden expanderade starkt under 1960- och 1970-talen, och människors 
närkontakter bröts därför med kyrkor av traditionellt slag i de stadsdelsområden, 
som idag rubriceras som centrala. Det kan i detta sammanhang nämnas, att 
Johannebergskyrkan ibland kallats för ”Göteborgs sista katedral”, invigd år 1940.

Projektering av Brunnsbokyrkan: andra planeringsomgången 
Den andra planeringsomgången ägde rum mot slutet av 1960-talet. Med 
utgångspunkt från en kyrka ritad av arkitekt Rolf Bergh för Sigtunastiftelsen, 
vilken kunde byggas på fabrik, och mot bakgrunden av den överhettade 
byggnadsutvecklingen i göteborgsregionen planerades i stället en byggnad 
uppförd av prefabricerat material. I sin design kontrasterade den mot övrig 
bebyggelse vid torget. 

37 Håkan Starke. Brunnsbokyrkans historia.

 BRUNNSBO KYRKA          23



Brunnsbo kyrka är en exponent för sin tids nyskapande kyrkoarkitektur38 och för 
verksamheten inom Småkyrkorörelsen.39

 
Arkitekt Bergh demonstrerade sin kyrkotyp (benämnd ”Sigtunakyrkan” 
eller ”Törebodakyrkan” 40) för Brunnsbo Kyrkostiftelse i september 1968.41  
Utgångspunkten var en kvadrat, 12 x 12 meter, vilken, för att byggnaden skulle 
få tillräcklig volym, skulle förses med vinkelutbyggnader, ”stjärnspetsar”. 
Vid sammanträdet deltog även representanter för Göteborgs kyrkonämnd, 
Göteborgs stift, Göteborgs Småkyrkostiftelse och stadsarkitekten Sten Paulsson. 
Förutsättningarna för byggnation blev:

- Prefabricerat material från annat håll än den överhettade göteborgsregionen 
skulle användas.

- Interner från kriminalvården skulle arbeta med grundläggningen.
- För att byggnaden skulle harmoniera med, men också kontrastera mot,  

övrig bebyggelse vid torget skulle betongblock bekläda den.

38 Wennås, Olof. Får en kyrka se ut hur som helst? Några drag i svensk kyrkoarkitektur 1955–
1975. I Gränser. Populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 4–5 
oktober 2003:365-73. Humanistdag-boken nr 16. Göteborg: Humanistiska fakultetsnämnden, 
Göteborgs Universitet  2003.
39 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.
40 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1968. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
41 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 10 september 1968. Landsar-
kivet i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
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Bild 2. Planritning av Brunnsbokyrkan år 1969.
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I beskrivningen av den tilltänkta kyrkan 20 november 1968 skrev arkitekten bland 
annat: 

”Tomten, som nu sluttar svagt mot söder, tänkes uppfylld så att den byggbara 
delen blir plan. Mot söder och delvis mot öster och väster bildas då en lägre 
vall, som planteras med gräs. Vallens krön och övriga tomtgränser planteras 
med lämplig häck … Sockel och väggar utföras av monteringsfärdiga 
naturbetongblock … Tak belägges med svart eternit … Takdekor på kyrkan 
förgylld… Såväl kyrka som församlingshem bygges som trähus … Invändigt 
klädes kyrkan med utvalda plywoodskivor, som laseras … Församlingshems 
innerväggar klädas med spånskivor som målas eller tapetseras med juteväv … 
Alla tak i församlingshem utgöras av målade gipsskivor … I kyrka och vapenhus 
belägges golven med konststensplattor. Hallar, korridor, kök och toiletter 
plastmatta. Övriga rum lineoleum.” 42

Detaljerna i arkitektens ritningsförslag diskuterades vidare i februari 1969. 
Önskemål framfördes att församlingshemsdelen skulle utökas på längden för 
att ge större utrymme för församlingssalen och besöksrummet.43 Utförandet av 
fönstren diskuterades med konstnärerna Ralph Bergholtz och Randi Fischer.44 
 

42 Beskrivning av kyrka och församlingshem på tomten nr 5 kv. Almön, stadsdelen Backa, Göte-
borg. Rolf Bergh arkitektkontor AB, Stockholm. 1968-11-20. Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv, 
Göteborgs Kyrkonämnd F 1 dd:3. 
43 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 18 februari 1969. Landsarki-
vet i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
44 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 15 september 1969.  Landsar-
kivet i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
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Förslaget översändes till Byggnadsnämnden med anhållan om förhands-
granskning.45 46 Det blev förhandsgodkänt 18 februari 1969 av stadsarkitekten 
och stadsbyggnadsingenjören.47 48 Göteborgs Brandförsvar hade tidigare 
tillstyrkt förslaget under vissa förutsättningar.49 Brunnsbo kyrkostiftelse, med 
dess ordförande kyrkoherde Håkan Starke, ansökte därför 14 juni 1969 om 
byggnadslov för uppförande av småkyrka och församlingslokaler.50  Byggnadslov 
tillstyrktes av brandmyndighet 10 juli 1969.51 Byggnadslov för kyrka med 
församlingslokaler beviljades 2 december 196952 53 och för ventilationsritningar 
för kyrka och församlingsrum 1970-05-19.54  Byggnadslov för ändringar av 
entréhall och sakristia beviljades 13 juni 1972.55  56

45 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1968. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
46 Rolf Bergh Arkitektkontor AB. Anhållan om förhandsgranskning, ställd till stadsarkitekt  
Gerhard Paulson, Byggnadsnämnden i Göteborg, 1968-11-20.
47 Koj Jonsson, Gerhard Paulson. Hemställan till byggnadsnämnden 1969-02-18. Landsarkivet i 
Göteborg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
48 Byggnadsnämnden. Yttrande 18 februari 1969. §220,nr 38. Landsarkivet i Göteborg, Backa 
PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
49 Göteborgs Brandförsvar. Brunnsbo kyrka, förhandsyttrande 30 december 1968. Diarienummer 
B 1372/68. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
50 Göteborgs Stadsbyggnadskontor 1969-06-17.
51 (text oläslig, sannolikt Göteborgs Brandförsvar). Dnr B 874/69.   
(tillstyrkan av brandmyndighet)
52 Göteborgs stadsbyggnadskontor 2 dcember 1969. Ärendenr 13418. Arkivanummer 50/97. 
Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
53 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1969. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
54 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Ärendenummer 14788. Arkivanummer 50/65. 1970-05-19.
55 Hans Hansson & Co AB Byggnadskonsulter. 1972-01-13. 
56 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Ärendenummer 21226.  
Arkivanummer 50/57421. 1972-06-13.
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Problem som följd av investeringsavgiften 
Igångsättningstillstånd erhölls 20 februari 1970.57 Emellertid aviserades i april 
1970 återinförande av den 25-procentiga investeringsavgiften, vilket kom 
att gälla även det tidigare beslutade kyrkobygget. Detta uppsköts därför tills 
investeringsavgiften slopats under 1971.58  Ett andra igångsättningstillstånd 
erhölls sedan 18 juni 1971.59  

Finansiering 
En ungefärlig kalkyl av kostnaderna lämnades 6 juni 1968, och en ändrad kalkyl 3 
juni 1969.60 Finansiering skedde genom bidrag från Göteborgs Kyrkofullmäktige, 
Brunnsbo Kyrkostiftelse och Göteborgs Småkyrkostiftelse. Initialt förelåg vissa 
problem med full täckning.61

 

57 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1970. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
58 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1970. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
59 Igångsättningstillstånd för byggnadsarbete. Arbetsmarknadsverket 18 juni 1971, nr 14-50291-
172. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
60 Brunnsbo kyrka, Göteborg. Kalkyl av den 3.6.1969 baserad på offerter och detaljberäkningar. 
Rolf Bergh arkitektkontor AB. Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv, 
Göteborgs Kyrkonämnd F 1 dd:3. 
61 Håkan Starke. Brunnsbokyrkans finansieringsfråga. Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv,  
Göteborgs Kyrkonämnd F 1 dd:3. 
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Brunnsbo Kyrkostiftelse beslöt den 21 oktober 1968 att

… ingå med en skrivelse till Göteborgs Småkyrkostiftelse med anhållan om att 
Småkyrkostiftelsen godkänner det av arkitekt Bergh framlagda förslaget till kyrka 
i Brunnsbo samt medverkar till kyrkans finansiering dels genom eget bidrag, del 
genom att hos Kyrkonämnden begära anslag.” 62

Kyrkoanläggningen inklusive viss del av inredningen kostnadsberäknades 1969 
till 840 000 kronor. 
 
Göteborgs Småkyrkostiftelse godkände den 5 mars 1969 ritningarna till en kyrka, 
som i skrivelsen till Kyrkonämnden 3 juli 1969 med hemställan om anslag å 
590 000:- från Samfälligheten beskrevs på följande sätt:

”Kyrkan är en variant av den s.k. Törebodakyrkan, en prefabricerad kyrkotyp som 
dock för att inpassas i miljön på Brunnsbotorget här tänkes utvändigt beklädas 
med betong”. 63

Den lokala kyrkostiftelsen samt Göteborgs Småkyrkostiftelse ansågs kunna 
bidraga med sammanlagt 250 000:-. Göteborgs kyrkonämnds ekonomiutskott 
tillstyrkte anslagsansökan 16 september 1969 och samma dag tillstyrkte 
Fastighetsförvaltningen uppförandet av kyrkan.64 
 
62 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 21 oktober 1968.  
Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
63 Göteborgs Kyrkofullmäktiges handlingar 1969(7). Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5.  
Skrivelser m.m. 1969-1986.
64 Bror H. Kristoferson. PM angående förslag till småkyrka i Brunnsbo. Göteborgs Kyrkofullmäk-
tiges handlingar 1969(7). Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
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Byggnation
En byggnadskommitté bildades på initiativ av Brunnsbo Kyrkostiftelse. I 
planeringen ingick att huskroppen för kyrkan skulle byggas i serietillverkning (AB 
Fribärande Träkonstruktioner, Töreboda), med prefabricerad vägg och takelement 
på limträstomme, samt församlingshemmet i block. Beklädnad med asfaltboard, 
nederst avslutad med dropplåt.65 
 
En beställning till AB Fribärande Träkonstruktioner beslöts 23 mars 1970.66 
Anbudsförfrågan rörande uppförande, med byggnadsbeskrivning, utgick 9 juni 
1970.67 

Grundläggning  
En redogörelse för alternativen för grundläggningen lämnades 3 juni 1969, 
nämligen pålning och utbredda armerade sulor under grundmurar och plintar. 
Förslaget med pålning innebar visserligen en högre kostnad med 7000 kr men 
förordades, på grund av risken för lokala ojämna sättningar med ökade krav på 
betongmängd vid det alternativa valet, av både KM Kjessler& Mannerstråle AB 
och civilingenjör Hans Hansson konsulterande ingenjörsfirma.68  
 
 

65 Kyrkan i Brunnsbo. Beskrivning. Rolf Bergh arkitektkontor AB, Stockholm. 1968-10-17.  
Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv, Göteborgs Kyrkonämnd F 1 dd:3. 
66 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 23 mars 1970.  Landsarkivet i 
Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
67 PM för anbudsgivning. Göteborg 1970-06-09. Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv, Göteborgs 
Kyrkonämnd F 1 dd:3. Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv, Göteborgs Kyrkonämnd F 1 dd:3. 
68 Brunnsbo kyrka. Geotekniskt utlåtande Kjessler & Mannerstråle AB maj 1969. Brunnsbo 
kyrka, Backa 1:a kv. Almön nr 5. Hans Hansson konsulterande ingenjörsfirma. Stockholm 1969-
06-03. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. 1965-1978 Div.
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I Kjessler &  Mannerstråles rapport framgår det att: 
 
”Marken består av moig lera 12-16 m djup, varefter följer friktionsmaterial, 
troligen sand eller mo. Djupaste hålet går till 29 m djup. Vattenytan i borrhålen 
ligger ca 1,5 m under marken”. 69

Kyrkan byggdes alltså på djup lera med en vattenyta så högt som 1,5 m under 
marken när man undersökte borrhålen.
 
Byggnation påbörjas december 1971
Arkitekt, entreprenörer 
Arkitekt var Rolf Bergh. Brunnsbokyrkans entreprenörer var 
- Kriminalvårdsstyrelsen Byggnadssektion (grundarbeten och fasadbeklädnad) med 
underentreprenör Falkenbergs betongindustri (fasadelementen)
- Töreboda Limträ (själva kyrkobyggnaden), med underentreprenörer Kils 
Volymbyggen (församlingshuset) och Kjell-Arne Olsson (målning)
- Hermanssons stenhuggeri AB (kyrkgolv och dopfunt)
- Emil Lundgrens Elektriska AB (elektriska installationer)
- Anders och Broberg AB (VVS-anläggningen)
- Elovent AB (ventilationsanläggningen)
- AB Orax (kyrkorummets inredning)
- KF Interiör (församlingshemmets inredning [nyanskaffning])
- Wiab ( tomtplaneringen).70

69 Brunnsbo kyrka. Geotekniskt utlåtande Kjessler&Mannerstråle AB maj 1969. Brunnsbo kyrka, 
Backa 1:a kv. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. 1965-1978 Div.
70 Inbjudan till invigning av Backa Kyrkoråd. Landsarkivet i Göteborg,  
Backa PIII:5. 1965-1978 Div.
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Genomförande 
Protokoll rörande byggnationen finns på Landsarkivet i Göteborg och i 
Kyrkoförvaltningens arkiv. 
 
Vid ett första byggmöte 13 januari 1972 med fastighetschefen Bror H 
Kristoferson, arkitekten Rolf Bergh samt representanter för byggnadskommittén, 
Töreboda Limträ och Kriminalvårdsstyrelsen diskuterades de skilda åtaganden 
för Töreboda-företaget och Kriminalvårdsstyrelsen, vissa ändringar av 
ritningarna samt vissa VVS-arbeten.71  Konstruktionsändringar av entrén till 
församlingsbyggnaden var också aktuella vid denna tidpunkt.72

I de fortsatta diskussionerna inom byggnadskommittén diskuterades bl.a. färgen 
på taketerniten, där grått ansågs vara att föredra framför svart.
 
Tilläggsanslag, slutbesiktning 
Eftersom den totala byggkostnaden blev 1315 tKr i stället för beräknat 840 tKr 
anhöll Göteborgs småkyrkostiftelse hos kyrkonämnden 11 september 1972 om ett 
tilläggsanslag på 393 tKr. 

71 Bror H. Kristoferson. Protokoll nr 1. Byggmöte 1972-01-13. Göteborgs kyrkoförvaltnings 
arkiv, Göteborgs Kyrkonämnd F 1 dd:3. 
72 Brev till kyrkoherde Håkan Starke 1972-01-13. Hans Hansson & Co. AB Byggkonsulter. Göte-
borgs kyrkoförvaltnings arkiv, Göteborgs Kyrkonämnd F 1 dd:3. 
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Kostnadsöverdraget kunde bl. a. förklaras med uppskjutning av igångsättning 
som följd av den tillfälliga investeringsskatten och därav motiverade 
kostnadsfördyringar.73 74

 
Slutbesiktning ägde rum 31 oktober 1972.75 Av protokollet framgår att vissa fel 
och brister konstaterades, dock inga anmärkningar mot Töreboda Limträ AB.

Inredning
I byggnadskommittén föreslogs en åttakantig dopfunt i stil med kyrkan, ev. i något 
mörkare färg än övrigt trä för att ge mer tyngd åt denna mittpunkt i kyrkan.76

 
En rad beslut rörande inredningen fattades av Brunnsbo kyrkostiftelse i maj och 
juni 1972. Dessa rörde orgel (Jacobi i Stockholm), altare och altarring, dopfunt 
och ovanför denna en duva, predikstol klädd med textil i fronten, samt bänkar och 

73 Bror H. Kristoferson. PM angående av Göteborgs småkyrkostiftelse begärt tilläggsanslag för 
uppförandet av Brunnsbo kyrka med församlingslokaler 14 november 1972. Landsarkivet i Göte-
borg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
74 Sammanställningar av kostnaderna för byggnation och inredning, Landsarkivet i Göteborg.
75 Fastighetschefen, Göteborgs kyrkonämnd. Kallelse till slutbesiktning av Brunnsbokyrkan. 
Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
76 Protokoll fört vid byggnadskommitténs sammanträde 20 december 1971. Landsarkivet i Göte-
borg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986, kyrkostiftelsens arbetskrets protokoll.
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lösa stolar. Även utformningen av fönstren togs upp till diskussion.77 78 79

 
Färgfönstren utmed kyrkans väggar gjordes av konstnären Ralph Bergholtz, 
Nyhamnsläge, som även gjort dopfatet, lampan ovanför dopfatet och lampetterna. 

Invigning 1972
Biskop Bertil Gärtner invigde kyrkan på Mikaelidagen, 1 oktober 1972. I 
Brunnsbos kyrkostiftelses årsberättelse anges att 

”Inför en menighet som till trängsel fyllde kyrkan och närmast denna 
liggande utrymmen talade biskopen utifrån Joh. 7:37, ´Om någon törstar, 
så komme han till mig och dricke.´ Sång och musik av förnämligt slag 
berikade denna första gudstjänst i den nya Brunnsbokyrkan… det framgick 
med all önskvärd tydlighet de närvarandes stora glädje över vår vackra 
stjärnkyrka”. 80

 
 

77 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 24 maj 1972.  Landsarkivet i 
Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
78 Protokoll fört vid sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse den 19 juni 1972.  Landsarkivet i 
Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
79 Handlingar rörande planeringen av bl.a. inredning finns på Landsarkivet i Göteborg.
80 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1972. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
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Beskrivning av inventarier 1973
En beskrivning av kyrkan i juni 1973 tar upp då aktuella inventarier, varav 
framgår att utrustningen successivt byggts ut.81 Likaså beskrivs tankar bakom 
kyrkan och dess inventarier. Som exempel kan ges beskrivningen av textilierna:

”Kyrkans textilutrustning är ännu inte komplett. Vad som hittills är färdigt 
är den röda serien, Andens, martyriets och missionens färg. Skruden, som 
såsom dekoration har Andens 12 lågor, fanns med redan i vandringskyrkan. 
Till detta har vi nu fått ett predikstolskläde med missionskorset och stukor 
med nyckeln och svärdet, dvs. symbolerna för apostlarna Petrus och 
Paulus (Stukor är två band som lägges över altaret, en gammal tradition 
som återupptagits och funnit sin plats just på altaren av bordskaraktär, 
just för att bevara känslan av att altaret verkligen är ett bord, nämligen 
nattvardsbordet kring vilket lärjungarna samlas. Ett andependium kan lätt ta 
bort den känslan.)
 Också den violetta serien är komplett. Även den violetta skruden är med 
från vandringskyrkans tid. Den har kompletterats med ett predikstolskläde 
och stukor. På predikstolsklädet finns törnekronan, och på stukorna de tre 
korsen på Golgata samt INRI, överskriften på latin över Jesu kors. Både 
de röda och de violetta textilierna är utförda på Vävkammaren Christina 
Westman, Göteborg.
 Till de vita och gröna serierna finns ännu bara skruden – i finnväv så att 
innersidan är grön och utsidan är vit eller tvärtom. Den är tillverkad på 
Hakings Vävateljé, Stockholm.”

81 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
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Ändringar av ventilationsanläggning 1973
Den 18 december 1973 registreras ansökan om ändringar av 
ventilationsanläggningen.82

Konstfönstren färdigställda 1976
Beställning av de av konstnären Ralph Bergholtz förfärdigade glasfönstren skedde 
i en takt som bestämdes av tillgängliga donationer och insamlingar. I ett odaterat 
brev till konstnären Ralph Bergholtz från Håkan Starke framgår det att det fanns 
önskemål om att dela upp beställningen av fönster i två leveranser. Håkan Starke 
skriver vidare i brevet att 

”… det är viktigt att fönstret med motivet av Kristi återkomst har placerats 
medvetet bakom en pelare – rent symboliskt – för att man som kyrkobesökare skall 
komma fram till en viss utsiktspunkt för att kunna se återkomsten”.83

 
År 1976 kunde de sista av de beställda fönstren levereras.84

 

 
82 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. GV. Ärendenummer 26304.  
Arkivanummer 50/74119. 1973-12-18.
83 Brev till konstnären Ralph Bergholtz. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. 1965-1978 Div.
84 Årsberättelse över Brunnsbo kyrkostiftelses verksamhet år 1976. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
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Kyrkan överlämnas 1977 till Göteborgs småkyrkostiftelse. 
Brunnsbo Kyrkostiftelse upphör 

I ett brev daterat den 23 september 1977 anhöll Brunnsbo Kyrkostiftelse att 
få upphöra vid årsskiftet 1977/78 och att det officiella överlämnandet till 
Göteborgs Småkyrkostiftelse skulle ske vid högmässan på den Helige Mikaels 
dag 1977.85 Brunnsbo kyrkostiftelse, vars främsta funktion varit planering för 
och genomförande av byggnation av kyrka i Brunnsbo, överlämnade kyrkan den 
2 oktober 1977 med full äganderätt till Göteborgs småkyrkostiftelse86 enligt ett 
avtal mellan Backa församling och Göteborgs småkyrkostiftelse.87 Göteborgs 
småkyrkostiftelse upplät till Backa församling nyttjanderätten till Brunnsbo 
småkyrka för gudstjänster i enlighet med Svenska kyrkans ordning samt för annan 
kyrklig verksamhet. Avtalet skulle gälla tillsvidare; ingen avgift skulle utgå för 
upplåtandet. Församlingen förband sig att underhålla kyrkan och kyrkotomten i 
den mån som Göteborgs kyrkofullmäktige kunde komma att bevilja anslag för 
ändamålet. Eventuella om- och tillbyggnader måste ske i samsyn med ägaren och 
kyrkorådet samt efter ett godkännande beslut i kyrkofullmäktige. 
 
Ett sista sammanträde med Brunnsbo Kyrkostiftelse ägde rum i Backa Prästgård 
fredagen 31 mars 1978 klockan 20.00.88 89

85 Brev till Göteborgs Småkyrkostiftelse 23 september 1977. Landsarkivet i Göteborg, Backa 
PIII:5. 1965-1978 Div.
86 Gåvobrev 2 oktober 1977. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. 1965-1978 Div.
87 Avtal mellan Backa församling, Göteborg, och Göteborgs småkyrkostiftelse, 2 oktober 1977. 
Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. 1965-1978 Div.
88 Protokoll fört vid Brunnsbo Kyrkostiftelses sista sammanträde den 31 mars 1978. Landsarkivet 
i Göteborg, Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
89 Brev till Brunnsbo Kyrkostiftelse. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. 1965-1978 Div.
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Till- och ombyggnad 1985-86
Under perioden 13 augusti 1985 - 8 april  1986 registreras ansökningar om till- 
och ombyggnader av lokalerna.90 91 92 93 94 Under 1986 byggs kyrkan ut med större 
ytor för personalen. 

Byggnadens färgsättning 1986
I samband med ombyggnad 1986 gjordes en beskrivning av färgsättningen.95 
Utvändigt är paneler, vindskivor, fönsterinfattningar mm. blå. Undersidan på 
skärmtaket, dörrar och partier är vita.
Invändigt:
Golv: Linoleum Marmoleum gul 3066; plastmatta Tarkett Opal röd 1053.
Golv i hall 100, sakristia: Linoleum Marmoleum röd 3063.
Väggar: NCS 0005-Y20R
Väggar i sakristia: NCS 1010-Y40R
Tak: Vitt Innertak Nordsjö
Skåp i hall 109, 112: Orange 14
Fönster, partier: NCS5030-R90B
Innerdörrar: Vitt

90 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. BY Ärendenummer A12735.  
Arkivanummer 51/55038. 1985-08-13. Sannolikt arbetsrum för anställda.
91 Starke, Håkan. Brunnsbokyrkans historia
92 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. VS  Va-och vent.konstr för till- och ombyggnad av kyrka. 
Ärendenummer L12735. Arkivanummer 51/58963. 1986-03-25
93 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. GK  Ärendenummer K12735.  
Arkivanummer 51/59219. 1986-04-08.
94 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. GK  Ärendenummer K12735.  
Arkivanummer 51/59219. 1986-04-08.
95 Brunnsbo kyrka. Färgsättning. Kjell Malmquist, arkitekt Arne Nygård AB 1986-04-30.  
Projektpärm 6 420 600 29002. GKF F I dd:3. 
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Bild 3. Planritning av Brunnsbo kyrka efter tillbyggnad 1986. Nya kontorsrum till vänster.
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Beskrivning av mögelsanering 1986
I ett tjänsteutlåtande 10 juni 1986 skrev fastighetschefen Rinman:

”I Brunnsbokyrkan har man under en längre tid besvärats av mögellukt. 
Åtgärder har vidtagits i olika omgångar för att undanröja besvären. 
Kryputrymmet har tidigare rensats från organiska rester från byggtiden. I 
nu pågående tillbyggnadsentreprenad har utförts ytterligare åtgärder med 
förbättring av dränering, luftning av kryputrymmen m.m. Trots åtgärderna 
kvarstår mögellukten.” 96

Man konsulterade Privat Fastighetstjänst i Väst AB, som konstaterade att 
byggnaden och dess inredning var så infekterad av mögel att lukten kunde 
beräknas kvarstå under flera år framåt. Ett åtgärdsprogram föreslogs till en 
kostnad av 180 000:-.97

Ny orgel invigs 1988
Den gamla orgeln, i ljust trä, från 1972 var tillverkad av Orgelbyggarfirman 
Jacobi, Stockholm. Fasadens övre hälft var indelad i tre fack och delvis glasad 
med synliga metallpipor. I sido- och ryggpartierna träpipor. Orgelverket mekaniskt 
och bestod av 9 stämmor fördelade på två manualer och har en självständig 
pedal.98  En ny orgel, en digital orgel med 21 stämmor av märket Allen, invigdes 
1988. 

96 KE Rinman. Brunnsbokyrkan, sanering av mögel. Tjänsteutlåtande 1986-06-10, dnr 1984:145. 
Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
97 Besiktning och utredning om fuktskador och mögellukt i Brunnsbokyrkan.  
Privat Fastighetstjänst i Väst AB. Offert U86-018. Landsarkivet i Göteborg, Backa PIII:5.  
Skrivelser m.m. 1969-1986.
98 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
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Varmvattenberedare; målning av fasader; ombyggnad/renovering 
av skärmtak 1997 
Ny varmvattenberedare för högre kapacitet. Målning av fasader. Ombyggnad/
renovering av skärmtak på baksidan vid f.d. köksingång.99  
 
Byggnadens färgsättning 2000
Kulör på fasader NCS S 5020-B 

Tillbyggnad av kyrkan 2001
Den 29 maj 2001 registreras ansökan om tillbyggnad av kyrkan med soprum och 
förråd.100 
 
Sammanställning av byggnadsåtgärder i krypgrunden 2002
2006-07-06 registreras byggnadsåtgärder (per 2002) rörande krypgrunden: 
Rivning av plastfolie, utsugning av 10 cm sandlager, återställning med singel på 
mark, demontering av befintlig undertrycksventilation i bjälklag och kanalfläkt, 
fungicidbehandling av blindbotten, montering av avfuktare med klimatstyrning 
via hygrostat samt övervakningssystem.101 

Uppsättning av skylt på kyrkan 2003
Den 8 december 2003 registreras ansökan om uppsättning av skylt på kyrkan.102 

99 Fastighet F00098, byggnad 4601. Fastighetsenheten, Göteborgs kyrkoförvaltning.
100 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Ärendenummer A31758.  
Arkivanummer 52/64163. 2001-05-29.
101 Fastighet F00098, byggnad 4601. Fastighetsenheten, Göteborgs kyrkoförvaltning.
102 Göteborgs Stadsbyggnadskontor. BY Ärendenummer A32870.  
Arkivanummer 52/83277. 2003-12-08.
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KULTURHISTORISKT SKYDD 
Beslut om kulturhistoriskt skydd för Brunnsbokyrkan meddelades 19 april 1990 
efter ett förhandsbesked 27 december 1988, liksom för ett mindre antal andra 
kyrkobyggnader i Göteborg uppförda efter 1939. Det framhölls att urvalet

”… är restriktivt och omfattar endast kyrkor som har ett särskilt intresse genom 
hög konstnärlig eller arkitektonisk kvalitet eller som exempel på en viss teologiskt 
betingad gestaltning.”

Brunnsbokyrkan och den tillhörande kyrkotomten omfattas således 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).103

 
Skyddet innebär för de aktuella kyrkorna innebär

”… att förslag till rivning, ändring eller ombyggnad av exteriör eller interiör 
liksom ingrepp i deras fasta inredning, konstnärliga utsmyckning och färgsättning 
även fortsättningsvis skall granskas och godkännas av riksantikvarieämbetet.”

 

103 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muséer. Angående skydd enligt  
kulturminneslagen för Brunnsbokyrkan, 1990-04-19 (förhandsbesked 1988-12-27).  
Beteckning 3618/88. ATA Brun mapp.
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BYGGNADSBESKRIVNING
 
Översikt
Brunnsbokyrkan är en centralkyrka med dopfunten som mittpunkt.104 Kyrka och 
församlingslokal finns i en gemensam byggnad. Kyrkans plan har formen av en 
åttauddig stjärna, en kvadrat 12 x 12 m med vinkelutbyggnader. Koret ligger i 
sydväst. 

”Den höga rymden i det stjärnformade rummet påminner om tältet som restes 
under Israels vandring genom öknen. Dopfunten av sten är placerad mitt i 
rummet; dopet är det centrala i det kristna livet. En duva svävar över dopfunten. 
Glasmålningarna … föreställer skapelsen …” 105

Det pyramidformade taket har en takresning av fyra limmade träbågar på en 
kvadratisk plan, vilka bildar två korslagda valv. Fönsterband runt takfoten. En 
sida har försetts med en vinkelutbyggnad i söder för ett fristående altare.106 107 I en 
beskrivning av Brunnsbokyrkan från början av 1970-talet skrevs:

104 Stenbäck, Anders. Varför ser Brunnsbokyrkan ut som den gör? I Brunnsbo församlingsblad 
2007(2):4-5.
105 Lychou, Kerstin. Backa socken: återblickar. Göteborg: Tre böcker, 1998:65.
106 Illerstad, Lennart. Brunnsbo kyrka. Nya svenska kyrkor. Del 2, Götaland.  
Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1993:147-8.
107 Lönnroth, Gudrun (red). Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för 
bevarande, del 2. Göteborg: Kulturförvaltningen/Stadsmuseet 2000:236-8.
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”Kyrkan påminner om tältet som reses under vandringen genom öknen. Där får 
man nåd och kraft för den fortsatta vandringen tills målet är nått – det himmelska 
templet.” 108

 
Församlingslokalerna är belägna i en rektangulär byggnad i öst-västlig riktning, 
på södra sidan förenad med kyrkan genom ett vapenhus som ansluter till den norra 
vinkelutbyggnaden från kyrkorummet. Sakristian ligger intill vapenhuset med 
ingång i den nordvästliga vinkelutbyggnaden från kyrkorummet. 
 
Byggnaderna är uppförda av prefabricerade material, och de yttre fasadelementen 
är av betong.109 Invändigt är väggarna klädda med plywood. I en spalt mellan 
vägg och tak löper en serie fönster med målat glas. Ett genomgående tema för 
byggnadens utformning i helhet och detalj är ”vandring”. Kyrkan skall påminna 
om ett uppspänt tält liksom tabernaklet under ökenvandringen.110

 
En fristående klockstapel har en utformning som harmonierar med det 
pyramidformade taket på kyrkan.
 
Bilparkeringen ligger söder om kyrkan.

108 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
109 Fastighet F00098, byggnad 4601. Fastighetsenheten, Göteborgs kyrkoförvaltning.
110 www.svenskakyrkan.se/brunnsbo/  se menyrad, ”Byggnader.”
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Bild 4. Brunnsbokyrkans exteriör samt klockstapeln (övre bilden). Foto: Christer Moràt 1990. 
Bild 5. Brunnsbokyrkans interiör  Foto: Christer Moràt 1990.
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Exteriör
Fasad   
Ytterväggar är gjorda av prefabricerade betongelement – luftspalt – Internit – 
reglar och 10 cm mineralullsskiva – diffusionstät papp – 7 mm plywood eller 
gipsskiva.111 Kulör på fasader NCS S 5020-B.112

Grund 
Undergrunden är lera. Grundläggningssätt är pålar, betongbalkar och 
betongbjälklag. Torpargrund. Kyrksal och förbindelsedel är utförda med 
betongbjälklag, resterande församlingsdel med träbjälklag på armerade 
betongbalkar. Under bjälklagen ett kryputrymme ca 0,9 m i genomsnitt, där en del 
ventilations- och rörinstallationer förlagts.113 

Stomme och tak 
Stommen utgörs av limträbalkar. Yttertak är i svart eternit. Utvändig 
takavvattning. Tornprydnad är ett kors.

Entré   
Entrédörrar i ljust trä som inramar glasrutor. Ovanför entrén, med intilliggande två 
stora glasfönster, en stor skylt med texten  
BRUNNSBOKYRKAN.

111 Byggnadslovsansökan. Göteborgs Stadsbyggnadskontor 1969-06-17.
112 Fastighet F00098, byggnad 4601. Fastighetsenheten, Göteborgs kyrkoförvaltning.
113 Besiktning och utredning om fuktskador och mögellukt i Brunnsbokyrkan.  
Privat Fastighetstjänst i Väst AB. Offert U86-018. Landsarkivet i Göteborg,  
Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
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Bild 6, 7 och 8. Brunnsbokyrkans fasader.
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Interiör
Vägg  
Innerväggar 2 tum x 4 tum regler, 2 lag gipsskivor.114  Invändig beklädnad 
plywood. I vapenhuset väggplattor ned i mark.

Golv  
 I kyrkan bärande betong, 10 cm Foamglas, svarta stenplattor i bruk och 
värmeslingor i golv. I församlingslokaler 3/4 tum panel. 7 tum golvreglar, 10 cm 
mineralull, golvbräder.115

Tak   
Panel – papp – eternit – mineralull - beläggning med svart eternit.116 Innertaket 
brutet med en central del utformad som pyramid och perifera triangulära plana tak 
klädda med plywood..

Fönster 
De högt sittande fönstren, som löper runt kyrkorummet, är försedda med en lång 
serie glasmålningar av konstnärerna Ralph Bergholtz och Randi Fischer 

”… i det medeltida glasmåleriets teknik med modernt formspråk”.117

 
114 Teknisk beskrivning.  Byggnadsnämnden 14 juni 1969. Dnr B 874/69. Nr 13418. Göteborgs 
Stadsbyggnadskontor. Göteborgs Stadsbyggnadskontor..
115 Göteborgs Stadsbyggnadskontor 1969-06-17.
116 Göteborgs Stadsbyggnadskontor 1969-06-17.
117 Anders Malmborg. Fönstermålningarna i Brunnsbokyrkan. Glaskonst av Ralph Bergholtz och 
Randi Fischer med betraktelser av Anders Malmborg.
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Bild 9. Kyrksalen.
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Belysning 
Lampetter, 16 stycken, högt på väggarna under fönstren. Två rader lampor i det 
centrala innertaket, en övre rad ca 2 meter från underkant och en nedre rad intill 
innertakets underkanter. 

”Den enkla belysningsanordningen med de nakna lamporna vill påminna om 
löftets stjärnor”. 118

Lampetterna, i tenn, är skålformade och fyrsidiga med rundade hörn. Från skålens 
nederkant utgår en svängd platta i form av en ljusarm som kröns av en rund rak 
ljuspipa.119

Uppvärmning  
Fjärrvärme.120 Kyrkan uppvärms med värmeslingor i golv jämte radiatorer 
och varmluftsinblåsning. Församlingslokalerna uppvärms med radiatorer med 
pumpcirkulation.121  
 
Kyrkorummet
Kyrkorummet har formen av en stjärna med 8 uddar. Koret är orienterat i sydväst.
En 360-gradersprojektion av kyrkorummet kan ses via församlingens hemsida.122

 
 
118 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973
119 Gunilla Folkesson, Christer Moràt. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Brunnsbo kyrka, utförd 1987-04-22.
120 Fastighet F00098, byggnad 4601. Fastighetsenheten, Göteborgs kyrkoförvaltning.
121 Göteborgs Stadsbyggnadskontor 1969-06-17.
122 www.svenskakyrkan.se/brunnsbo/vr/vrbild_brunnsbo.html
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Altare och altarvägg 
Altaret, från 1972, är fristående. Skivan, 200 cm längd, är gjord i limmad massiv 
gran, och är rektangulär med träinläggningar i form av fem ringkors.123  Altaret 
ritades av Rolf Bergh.124 125  Skivan vilade tidigare på fyra fyrskurna ben, men 
vilar nu på två cylindriska släta pelare på kvadratiska baser. Till altaret hör två 
stukor126 med nyckeln och svärdet, vilka är symbolerna för apostlarna Petrus och 
Paulus.127 
 
Altarring 
Altarringen, från 1972 och ritad av Rolf Bergh, är rak, genombruten och tresidig. 
Den är 0,7 m hög, av ljust trä (gran) och har stoppade och klädda knäfall 
(Kinasund nr 80).
 
Predikstol 
Predikstolen (ambon, från 1972) är i ljust trä (gran), genombruten med hylla och 
krönande, snedställt pulpetbord.128 Den är ritad av Rolf Bergh. Ett antependium är 
en ca 65 x 85 cm vävnad i violett, vävd med röllakanteknik, med ett korsmotiv.129 

123 Gunilla Folkesson, Christer Moràt. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Brunnsbo kyrka. 1987-04-22.
124 Inredning i Brunnsbo kyrkorum. Brev till Håkan Starke 20 juni 1972. Landsarkivet i Göte-
borg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986, kyrkostiftelsens arbetskrets protokoll.
125 Gunilla Folkesson, Christer Moràt. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Brunnsbokyrka, utförd 1987-04-22. Göteborgs kyrkliga samfällighet.
126 Vävkammaren Christina Westman, Göteborg. Offert 15 september 1972. Landsarkivet i Göte-
borg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986. 
127 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
128 Gunilla Folkesson, Christer Moràt. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Brunnsbo kyrka. 1987-04-22.
129 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
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130 Ett annat antependium är en vävnad i blå färger med ett latinskt kors i ljusare 
färg med mindre rödfärgade partier samt, med centrum i korsmitten, en stiliserad 
törnekrona med ännu ljusare grund som utgår från den åttauddiga stjärnan i 
kyrkans plan.131

Dopfunt 
Dopfunten från 1972 är ett verk av konstnären Ralph Bergholtz och är gjuten 
av betong och klädd med gråsvarta marmorskivor. Den är åttasidig med plan 
ovansida med en tolvsidig fördjupning för dopfatet.132

  
Dopfatet (cuppan) är så utformat: 

”… att det ger visionen av fyra floder, en anknytning till vad som berättas i 1 
Mosebok 2 kap. om strömmen från paradiset som delar sig i fyra grenar, en åt 
varje väderstreck. Vi kan här jämföra med Frälsarens ord: ´Gån ut i hela världen 
och gören alla folk till lärjungar, döpande den i Faderns och Sonens och den 
Helige Andens namn´ ”. 133

 
Ljuskrona av tenn
Ljuskronan av tenn över dopfunten har formen av en duva, symbolen av den 
Helige Ande.134 Den är gjord av konstnären Ralph Bergholtz 1972.135

130 Vävkammaren Christina Westman, Göteborg. Offert 15 september 1972. Landsarkivet i  
Göteborg, Backa PIII:5. Skrivelser m.m. 1969-1986.
131 Stenbäck, Anders. Ett språk för ögonen. I Brunnsbo församlingsblad 2003(1):6.
132 Gåva från söndagsskolebarnen. Gunilla Folkesson, Christer Moràt. Dokumentation och märk-
ning av kyrkliga inventarier i Brunnsbokyrka, utförd 1987-04-22. Göteborgs kyrkliga samfällighet.
133 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
134 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
135 Bekostad av gåvor vid Gösta Billqvists bår.
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Orgel och flygel 
 
Bild 10 och 11. Altare och dopfunt. 
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Orgeln är placerad till vänster om altarringen, sett från församlingen. Orgeln, av 
märket Allen, är digital och har 21 stämmor, med två manualer + pedal. Byggår 
1988.136 En svart flygel är placerad nära orgeln.

Bänkar och stolar 
Bänkar i ljust trä (gran), klädda med rött tyg (Kinasund nr 80). Lösa stolar är 
klädda med blått tyg. 

Ljusbärare 
Två ljusbärare, en avsedd för många mindre ljus och en ljusstake för fem ljus. 

Bordsklocka 
En bordsklocka i malm med rund, profilerad form. Skaftet i form av en hand, och 
det runda handtaget i form av en orm.137

Utsmyckning  
Den främsta utsmyckningen är bildsviten av konstnärerna Ralph Bergholtz och 
Randi Fischer. Den går runt kyrkan, är gjord i färgat glas och föreställer skapelsen, 
inkarnationen och frälsningen.138  En beskrivning av, och betraktelser inför, de 
skilda fönstren, för vart och ett med anknytning till Bibeln och/eller Svenska 
Psalmboken, har lämnats av Anders Malmborg.139

136 Fastighet F00098, byggnad 4601. Fastighetsenheten, Göteborgs kyrkoförvaltning.
137 Gunilla Folkesson, Christer Moràt. Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier i 
Brunnsbo kyrka. 1987-04-22.
138 Håkan Starke. Brunnsbokyrkans historia.
139 Anders Malmborg. Fönstermålningarna i Brunnsbokyrkan. Glaskonst av Ralph Bergholtz och 
Randi Fischer. Stencil 32 sidor.
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När man kommer in i kyrkan har man till vänster de två fönstren med motiven 
”Kaos” och ”Vatten och land”, symboliserande skapelseberättelsens början i 
första Mosebok. Därefter följer ”Varde ljus” och ”Sol och måne”. Efter serien 
Skapelsen följer Löftenas tid, I människogestalt, Försoningen och segern, samt 
den avslutande serien Kristi kyrka med ”Andens utgjutande över apostlarna”,  
”Skeppet – symbolen för Kristi kyrka” och ”Kristi återkomst,”  sammanlagt 32 
glasmålningar.

”Mitt i allt detta, i spetsen framför altaret, lyser försoningens evangelium med 
sitt ljuvliga sken. Utbärandet av evangeliet i världen antydes genom bilderna av 
Andens lågor – den första pingstens händelse – och skeppet, som är symbolen för 
Kristi kyrka som för oss över tidens hav in i Guds rikes eviga och trygga hamn.” 
140

 

 
 
 

 
140 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
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KLOCKSTAPEL 

 

Den fristående klockstapeln är kvar från vandringskyrkan. Klockstolen är 
av trä och har en rak axel för upphängning. Klockan göts 1965 av Bergholtz 
Klockgjuteri AB, Sigtuna. Höjd 72 cm, diameter 72 cm och vikt 257 kg. Slagton 
är Ciss2.  I ett brev daterat 1 mars 1965 från Gösta Bergholtz framgår det att 
Brunnsbo Kyrkostiftelse beställt en klocka på 400 kg från början. Denna klocka 
skulle enligt Gösta Bergholtz ha en nedre diameter på 87 och den skulle ”gjutas 
av prima klockbrons” som gav en ren och fulltonig klang. Dess leveranstid 
beräknades till 4 månader. Tanken var att man skulle återanvända den gamla 
klockstapeln från Guldheden. Beställningen på klockan bekräftades i ett brev från 
Gösta Bergholtz den 4 mars 1965 till ett pris av 9800 ex  moms, och leverans 
utlovades före den 1 juli samma år. Men i ett tredje brev från Gösta Bergholtz 
från den 4 juni 1965 annulleras den tidigare beställningen på klockan med vikten 
400 kg, och en ny beställning bekräftades på en klocka med ca 250 kg. Priset blev 
härmed något lägre och det slutade på en summa av 6400 kr ex moms.141 

Klockan är försedd med texterna:  

”Min boning skall vara hos dem. Jag skall vara deras Gud och de skola vara mitt 
folk” (Hesekiel 37:27).  I nya tiders morgonväkt Din kyrka för den unga släkt Din 
nåd förkunna skall” (Ps. 376:1)”. 

 

 

 

 

141 Brev från Bergholtz Klockgjuteri 1 mars, 4 mars och 1 juni 1965. Landsarkivet i Göteborg, 
Backa PIII:4, Brunnsbo kyrkostiftelse.
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ARKITEKT ROLF BERGH
 
Arkitekt SAR Rolf Bergh föddes 1919. Han beskrivs som en av tidens ledande 
kyrkoarkitekter och har medverkat vid uppförandet av en rad kyrkobyggnader, 
exempelvis Aspeboda kyrka i Dalarna, Allhelgonakyrkan i Ljungsbro, Byttorps 
kyrka i Borås, Hagby kyrka i Småland, Heliga Ljusets kyrka i Östersund, 
Näsbyparks kyrka i Täby, Sankta Birgitta kyrka i Stockholm, Sankt Botvids kyrka 
i Oxelösund, Sankta Anna kyrka i Ramsberg, Viksjö kyrka i Järfälla, och Vists 
kyrka i Östergötland.142   
 
I en översikt över 1900-talets svenska arkitektur skriver Claes Caldenby: 
  
”Celsings och Lewerentz arkaiserande, mörka tegelkyrkor kom att bli stilbildande 
för kyrkoarkitekturen … De mest framgångsrika kyrkoarkitekterna, Rolf Bergh 
och Johannes Olivegren, stod dock för en annan arkitektur, mera fritt skulptural, 
ljus och liturgiskt funktionell … Bergh utvecklade en typ av monteringsfärdiga och 
flyttbara träkyrkor …”  143

 

142 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rolf_Bergh
143 Caldenby, Claes. De stora programmens tid. I Caldenby, Claes (red.). Att bygga ett land: 1900-
talets svenska arkitektur. Stockholm: Byggforskningsrådet 1998 s. 164.
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FAKTA
Byggår
Byggår 1972. 

Projektering och byggnation
Arkitekt SAR Rolf Bergh.
 
Fastighetsbeteckning 
Stadsdel: Backa. 
Fastighetsbeteckning: 1 kv. Almön nr 5. 
Gatuadress: Brunnsbotorget. 
 
Skydd
Brunnsbokyrkan och den tillhörande kyrkotomten 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).144

 
 

144 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Angående skydd enligt kulturminnesla-
gen för Brunnsbokyrkan, 1990-04-19 (förhandsbesked 1988-12-27). Beteckning 3618/88.  
ATA Brun mapp.
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Ytor
Total yta för Brunnsbo kyrka: 470 Kvm 
- Kyrkdel: 170 Kvm 
- Församlingsdel: 300 Kvm 

Administrativa uppgifter
Stift: Göteborgs stift
Kontrakt: Hisings kontrakt
Pastorat: Backa pastorat
Församling: Brunnsbo församling
Län: Västra Götalands län
Landskap: Bohuslän 
Kommun: Göteborg
Socken: Backa

 
Bild 12. Brunnsbokyrkans exteriör med församlingslokalerna till höger.  
              Klockstapeln till vänster.
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KRONOLOGISK SAMMANFATTNING 
 
1955 Kyrkorådet anhåller om att få en tomt reserverad för en småkyrka.

1961 En sykrets - ”Brunnsbokretsen” - startas med syfte att samla in 
pengar till kyrka i Brunnsbo.

1962 Brunnsboområdet börjar bebyggas. 

1965 Kyrkofullmäktige beviljar Göteborgs Småkyrkostiftelse anslag till 
uppförande av den första vandringskyrkan i landet sedan frivillig 
arbetskraft lagt grunden till medel.

1969 Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov till kyrka med 
församlingslokaler.

1970 Kyrkan beställes hos Fribärande Träkonstruktioner i Töreboda den 
24 mars.

1971 Arbetet på kyrktomten börjar, sedan första spadtaget tagits i 
samband med en andaktsstund lördagen före 1 söndag i Advent.

1972 Kyrkan invigs den 1 oktober, den Helige Mikaels dag. 
Ändring av entréhall och sakristia.
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1973 Ändring utförande av ventilationsanläggning.

1984 Sanering på grund av mögel i grunden (omkring 1984).

1986 Till- och ombyggnad av kyrka.

1997 Ny varmvattenberedare för att erhålla bättre kapacitet. Målning av 
fasader. Ombyggnad/renovering av skärmtak på baksidan vid f d 
köksingång.

2001 Tillbyggnad av soprum under befintligt skärmtak. 

2002 Byggnadsåtgärder i krypgrunden: Rivning av plastfolie, utsugning 
av 10 cm sandlager, återställning med singel på mark, demontering 
av befintlig undertrycksventilation i bjälklag och kanalfläkt, 
fungicidbehandling av blindbotten, montering av avfuktare med 
klimatstyrd hygrostat samt övervakningssystem. 
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ORDFÖRKLARINGAR OCH 
KOMMENTARER 

Ambo (latin ambo = båda)
Mindre talarstol placerad i koret från vilken epistel och evangelium läses av 
lekmän. I fornkristna kyrkor fanns vanligen två, en i söder och en i norr.

Antependium (av latin ante = framför, och pendere = hänga)
Textilt förhänge på altarbordets framsida.

Brunnsbo
Ursprungligen benämningen på ett hus vars ägare hade familjenamnet Brundin.

Cuppa
Det skålformiga partiet på en dopfunt eller ett dryckeskärl med hög fot.
 
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).
 
Hisingen
Möjligen från ”Hinsidingen”, landet på sidan av (hisig = där borta).145

145 Lychou, Kerstin. Backa socken: återblickar. Göteborg: Tre böcker, 1998:117.  
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INRI
Förkortning av den latinska överskriften på Jesu kors: Jesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum = Jesus från Nasaret, judarnas konung.

Inkarnation (av latin in = i, caro = kött)
Människoblivande, förkroppsligande, personifikation. Som religiöst begrepp 
innebär inkarnation att en gudom tar sin boning i en människa i hela dennes liv. I 
kristendomen innebär inkarnation Guds människoblivande i Kristi person.

Stuka 
De två stukorna i Brunnsbokyrkan beskrivs på följande sätt: 

”… med nyckeln och svärdet, dvs.  symbolerna för apostlarna Petrus och 
Paulus. Stukor är två band som lägges över altaret, en gammal tradition som 
återupptagits och funnit sin plats just på altaren av bordskaraktär, just för att 
bevara känslan av att altaret verkligen är ett bord, nämligen nattvardsbordet 
kring vilket lärjungarna samlas”.146

Tabernakel (av latin tabernaculum = hydda, tält, liten bod)
Israels flyttbara helgedom under ökenvandringen (kan även ha andra betydelser).

146 Brunnsbokyrkan. Stencil 1973.
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Otryckta källor  
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