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Sankta Birgittas kapell är byggt med ett annat kapell med samma namn som förebild. Detta kapell står i den skotska byn 
Balquhidder. Industrimannen och mecenaten David Carnegie den yngre stammande därifrån, och han hade också låtit 
bekosta kapellet i Skottland, där hans familj har en släktgrav.  
Den Birgitta som åsyftas är alltså inte den Svenska Heliga Birgitta, utan det keltiska helgonet Sankta Bridget. Kapellet i 
Balquidder har för övrigt många besökare eftersom den skotska nationalhjälten Rob Roy MacGregor ligger begravd där.  
Kapellet i Skottland är utvändigt i stort identisk med Sankta Birgittas kapell här i Göteborg, men skiljer sig åt interiört, 
då det Skotska kapellet nästan helt saknar utsmyckning.  
 
Nu åter till ”vårt kapell.  
David Carnegie den yngre var en av stadens största donatorer, och skänkte även bland annat pengar till uppförandet av 
Hagakyrkan. Han ägde också det bruk som låg på Klippan. Klippan tillhörde då Örgryte församling, och Carnegie lät 
bygga kapellet för att de som bodde och arbetade på bruket inte skulle behöva vandra hela vägen till sockenkyrkan i 
Örgryte på söndagarna. 
 
Kapellet uppfördes i mitten av 1800-talet - bara några få år efter att förlagan i Skottland stod klar. Arkitekten Adolf 
Wilhelm Edelswärd, som även bland annat ritat både Hagakyrkan och Engelska kyrkan här i Göteborg, utgick från en 
målning av det skotska kapellet.   
 
Kyrkans förste predikant var Julius Glasell, som samtidigt var bataljonspredikant på det intilliggande Nya Varvet. Fram 
till 1892 hade Carnegie själv rätt att tillsätta kyrkans präster, men därefter stod Carl Johans församling för prästerna.  
 
Senare - 1919 överlämnades kapellet till Carl Johans församling för en tid av 25 år, varefter församlingen tog över större 
delen av kapellets bruk och skötsel.   
Detta förlängdes senare till år 1969. Efter att Göteborgs stad köpt bruksområdet överlämnades kapellet formellt till 
församlingen 1974. 
 
I fyra väggnischer placerades på 1880-talet målningar av de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, 
utförda av konstnären Gotthard Adolf Werner.  
 
I anslutning till dopfunten finns en triptyk med ett motiv hämtat ur Johannesevangeliets 21:a kapitel, där Jesus 
uppenbarar sig för lärjungarna vid Tiberias sjö. Tripkyken uppsattes som altartavla i samband med en renovering i mitten 
av 1930-talet och är skapad av konstnärinnan Saga Walli.  
 
Orgeln med 15 stämmor som invigdes Första söndagen i advent 2007, är byggd av orgelfirman Mårtenssons Orgelfabrik i 
Lund. Stämmässigt är den inspirerad av den engelska romantiska orgelstilen från 1800-talets slut och harmonierar med 
kyrkans byggnadsstil. 
 
Den 1 juni 1977 invigdes den friliggande klockstapeln. Det dröjde alltså 120 år innan en klockstapel och kyrkklocka kunde 
tas i bruk. Kyrkklockan har tidigare varit i bruk för vandringskyrkan i Bergsjön.  
 
Vid kapellets västra gavel står ett så kallat Coldinukors, som sattes upp av Göta Coldinuorden vid dess 200-årsjubileum 
1968. Ordenssällskapet ska enligt uppgift härstamma från en medeltida sjöfartsorden med rötter i området kring 
medelhavet, men fortlever nu endast i Sverige och Finland.  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