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Förord 

Maj-oktober 2018 installerades vattenburen bergvärme i Vaxholms kyrka. 

Anläggningsarbetet berörde även klockstapel och kyrkogård. Utöver 

värmeinstallationen restaurerades kyrkorummets arkitekturbundna måleri. Ett av 

kyrkfönstren med blyinfattat glas renoverades.  

Under byggtiden uppkom frågor som var obesvarade i hittills publicerade historiker 

över kyrkan. Därför fanns skäl till fördjupade arkivstudier, för att med denna rapport 

presentera både 2018 års arbeten och en historik med fler skeden än förut kända.              

 

Stockholms läns museum hösten 2019 

Rolf Hammarskiöld 
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Administrativa uppgifter  

Objekt:  Vaxholms kyrka  

Fastighet: Kyrkan 2 och Sockenstugan 4 

Socken:  Vaxholm 

Kommun:  Vaxholm 

Landskap:  Uppland 

Länsmuseets diarienummer:  2016: 118   

Länsstyrelsens skrivelser: 2016-02-04, dnr 4331-43392-2015, avsåg fönsterrenovering 

 2016-09-14, dnr 43111-33624-2016, avsåg provgrävning 

 2017-01-17, dnr 43411-42619-2016, avsåg schaktning 

 2017-03-15, dnr 433-42622-2016, tillstånd för värmeinstallation 

 2018-05-16, mejl angående gravlämningar på kyrkogården 

 2018-11-08, dnr 433-46908-2018, tillstånd för konservering 

 2018-11-22, dnr 433-49048-2018, tillstånd för konservering 

 

Byggtid: april – oktober 2018, januari 2019 

Byggherre/beställare:  Vaxholms församling 

Projektledare:  Curth Andersson, VVS-Gruppen KB, Uppsala 

Medverkande antikvarie: Rolf Hammarskiöld, Stockholms läns museum 

 

Entreprenör – bygg: Husrestauratören Affinera AB, Uppsala, kontakt Robin Mård 

Entreprenör – rör: Infjärdens Värme AB, Tierp, kontakt Jesper Karlsson 

Entreprenör – el: Midroc Electro AB, Tierp, kontakt Hans Lind 

Entreprenör – bänkskåp:  Snickerifabriken Järna AB, kontakt Nils Hausmann  

Entreprenör – konservering:  Pictor målerikonservering, kontakt Eva Järnerot och Maria Ihrsén 

Entreprenör – fönster:  Svenska glasstudion AB, Uppsala, kontakt Johan Lindblom 
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Sammanfattning av utförda arbeten 2018 

Under april – oktober 2018 konverterades värmesystemet i Vaxholms kyrka, från direktverkande el till 

vattenburen bergvärme. Vid installationen hölls kyrkan stängd, vilket gav tillfälle att rengöra väggytor 

i vapenhuset och restaurera kyrkorummets arkitekturbundna måleri. Parallellt med 

bergvärmeprojektet inleddes en sedan tidigare planerad fönsterrenovering. Efter kyrkans 

återinvigning den 31 oktober 2018 följde en kompletterande insats i januari 2019.      

 

 

 

  

Bilden ovan togs vid pågående grävning av rörkulvert 2018-05-25. I schaktsträckan sticker tre 

månadsgamla bergvärmebrunnar upp på rad. Foto Rolf Hammarskiöld. 
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Kronologiskt ordnad historik  

Vaxholms kyrka på 1800-talet 

Vaxholms kyrka invigdes som Gustav Adolfs-kyrkan den 4 september 1803, efter drygt 40 års byggtid.1 

För byggnadsritningar svarade först Carl Fredrik Adelcrantz och senare Olof Tempelman, framträdande 

arkitekter inom svensk nyklassicism. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kuperad, bergnära terräng uppfördes 

kyrkobyggnaden, placerad söder om sin 

föregångare i trä.3 Grunden lades av 

gråsten, varpå väggar murades med 

sandsten och tegel. Byggnadens 

planform blev tidstypisk; ett skepp med 

korsarmar och fullbrett kor. Tidstypiska 

var även takets brutna fall och valmade 

gavelspetsar. Taket var ursprungligen 

spåntäckt. Fasaderna formades i 

nyklassicismens anda med plana, 

slätputsade väggfält, en profilerad 

kransgesims, samt putsrustik kring 

västportalen. Långsidornas höga 

rundbågiga fönsteröppningar inramades 

med kvaderhuggen sandsten. Kor och 

korsarmar fick runda fönster. 

 
1 SSA: Prostvisitation den 31/5 och 1/6 1805 
2 Vaxholms kyrka, s 6–10 
3 Platsens tidigare kyrka, Sankt Petrikyrkan, revs 1804. Dess placering finns utritad på en kartskiss från april 
1855, då grundrester fanns kvar i marken (finns möjligen fortfarande) 

Vaxholms kyrka mot söder, fotograferad före 1873, då en 

väderkvarn - Nybergs kvarn - ännu fanns på orten. Kyrkans tak var 

spåntäckt. I norra korsarmen fanns ett nedre fönster för sakristian 

och ett runt läktarfönster ovanför.  

Bilden visar en sektionsritning av Vaxholms kyrka mot söder, upprättad 1799 av Olof Tempelman. 

I koret och korsarmarna fanns runda fönster. Läktaren i väster var avbildad större än idag. 
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Kyrkorummet färgsattes ljust och smyckades sparsamt. Bänkarna fanns inom slutna kvarter, målade 

”pärlgrå”, med så småningom fastställd bänkordning.4 I väster fanns orgelläktare, i norra korsarmen 

sakristia och i den södra en åhörarläktare för knektar. Ett kors fanns till altarprydnad.     

Från början var tänkt att resa ett kyrktorn, men insamlade medel 

räckte inte. Tills vidare behölls den gamla kyrkans klockstapel, som 

tio år senare var ”alldeles förlorad”, enligt protokollet från en 

prostvisitation 1814.5 Planer på en ersättare fanns och tog fastare 

form när församlingen 1816 fick en storklocka i donation.6 Nybygget 

kom igång 1818, framgår av kyrkans räkenskaper. Vid nästa 

prostvisitation 1819 redovisades att klockstapeln var nyuppsatt. 7 

Kyrkorummets golv omlades etappvis på 1810- och 1820-talet, 

därför att vattensjuk mark orsakade rötskador. Hösten 1877 fick 

kyrkorummet sina första värmekällor, två flänskaminer av gjutjärn, 

Gurneyska ugnar. 8 Dessutom reparerades dörrar, fönster och golv. 

Vid en visitation i december 1889 befanns kyrkan ”i ett mycket 

skröpligt skick”.9 Yttertaket, då ännu spåntäckt, var uppruttet. 

Läckaget medförde att även innertaket hade skadats. 

Kyrkorummets dåvarande stengolv var sprucket och ojämnt, 

bänkarna murkna och obekväma, fönster och dörrar skrala. Orgeln 

ansågs dålig och väggarna för mörka. Även klockstapeln krävde en 

grundlig reparation, som dock fick anstå tills kyrkan åtgärdats.  

Åren 1896–97 verkställdes så upprustningen, tillika 

kyrkans hittills största omgestaltning, efter program av 

arkitekt Johan Laurentz.10 Korets och korsarmarnas tre 

förut runda fönster förstorades till samma form som 

fönstren i kyrkans långsidor.11 I alla fönsteröppningar 

sattes nya fönster - de alltjämt befintliga - med ramar av 

smidesjärn och blyinfattade rutor av katedralglas, 

tillverkade av Stockholms glasmåleri Neumann och 

Vogel.12 Korets fönster fick en glasmålning, med motivet 

Kristus som den gode herden. Yttertaket reparerades, 

fick spåntäckningen ersatt med falsad, svartmålad plåt.  

 
4 SSA: Protokoll hållet vid prostvisitation den 28 juli 1849 
5 SSA: Protokoll hållet vid prostvisitation den 20 och 21 augusti 1814 
6 SSA: Protokoll från inventering den 5 augusti 1817 
7 SSA: Protokoll hållet vid prostvisitation den 25 och 26 september 1819 
8 SSA: Ämbetsberättelse vid kontraktsprostvisitation den 20 och 21 oktober 1877 
9 SSA: Ämbetsberättelse vid kontraktsprostvisitation den 14 och 15 december 1889 
10 ATA: Ny ritning till förändring av Waxholms kyrka, av Johan Laurentz, Stockholm 1896 
11 SSA: Protokoll hållet vid specialvisitation den 22 och 23 maj 1897 
12 SSA: Räkenskaper 

Vaxholms nuvarande klockstapel 

byggdes 1818–1819. 

Foto Rolf Hammarskiöld 

Bilden intill visar västra och södra sidan av Vaxholms kyrka 

år 1926. Yttertaket täcktes då med svartmålad järnplåt. En 

skorsten krönte södra korsarmens tak, eftersom kyrkan 

värmdes med kol/vedeldade ugnar.    

Källa: Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv 
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Invändigt borttogs norra korsarmens sakristia och södra korsarmens läktare, medan orgelläktaren i 

väster minskades, allt för att få ett större och ljusare kyrkorum.13 Nyklassicismen accentuerades, 

genom att väggarna indelades med sockelpaneler och marmorerade, joniskt ordnade pilastrar och 

blindbågar. Nya brädgolv lades, på bjälklag isolerade med kolstybb.14 De ursprungliga, slutna 

bänkkvarteren ersattes med dagens öppna, mer komfortabla bänkrader. Dessa och sockelpanelerna 

ådringsmålades för att efterlikna ek, liksom kyrkans nya altarbord och predikstol, tillverkade av 

byggmästare Karl Nilsson i Vaxholm.  De tjugoåriga flänskaminerna ersattes med två Kockums 

värmeugnar, ställda på stenhällar. 15 Sammantaget var upprustningen så omfattande att församlingen 

begärde få kyrkans försäkringsvärde fördubblat. 

 

Vid en visitation i maj 1897 befanns kyrkan ” i prydligt skick efter genomgripande restauration”.16  Dock 

påpekades att restaureringen ”ännu inte är till fullo avslutad”. Orgel saknades och ny sakristia återstod 

att bygga. För övrigt krävde klockstapeln en reparation, enligt protokollet redan beslutad.  

 
13 SSA: Protokoll hållet vid specialvisitation den 22 och 23 maj 1897 
14 Informant Hilding Lögdberg, restaureringsarkitekt 
15 SSA: Försäkringsnummer 60763, Anmälan till försäkring i Städernas allmänna brandstodsbolag 
16 SSA: Protokoll hållet vid specialvisitation den 22 och 23 maj 1897 

Bilden ovan visar sektionsritning av kyrkan sedd mot norr, av 

arkitekt Johan Laurentz, inför 1896–1897 års ombyggnad. En 

planerad centralvärmepanna under koret förverkligades inte. 

Vid 1896–1897 års ombyggnad dekorerades 

kyrkorummet med blindbågar och pilastrar, 

som marmorerades. Foto Rolf Hammarskiöld 

Vid kyrkans förnyelse 

1896–97 införlivades 

korsarmarnas 

utrymmen helt med 

långhusets kyrkorum. 

Väggarna indelades 

med sockelpaneler, 

pilastrar och listverk. 

Bänkinredning, 

paneler och predikstol 

ådringsmålades. Då 

bilden till höger togs, 

våren 1926, hade 

kyrkorummet sin 

1890-talsinteriör ännu 

helt bevarad.  

Foto Sven Brandel   
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Vaxholms kyrka på 1900-talet 

Kyrkans nuvarande läktarorgel kom på plats 1908, byggd av firman E A Setterquist & son i Örebro, med 

orgelfasad ritad av I G Claesson.17 Organist Gustaf Hägg, ledamot av Musikaliska akademin, 

provspelade och lovordade orgeln den 3 juni 1908.18    

Sakristia utbyggdes 1913 på långhusets norra sida, vid koret, efter ritningar av arkitekt G Englund.19 

För arbetena svarade murare K J Käck, även ansvarig för kyrkans yttre renovering samma år.20 Till följd 

av terrängförhållanden hamnade sakristian en halv trappa nedanför kyrkorummet. Väggarna 

tegelmurades och taket täcktes med svartplåt. Till värmekälla installerades en fotogenkamin.     

Dåtidens värmeugnar sotade ner kyrkorummet. Så gjorde även fotogenlampor och stearinljus. 

Målarmästare Erik Nylund fick 1923 uppdraget att tvätta väggarna och ommåla taket.21 Efteråt 

framstod inredningssnickeriernas ådringsmålning desto mörkare, vilket många ogillade. 22 

Redan 1926 följde därför nästa renovering, handlagd av arkitekt Sven Brandel.23 Med lut tvättades 

ådringsmålningen bort från inredningssnickerierna. Sedan målades bänkinredning och väggpaneler 

med grå temperafärg. Predikstolen målades ljusare än bänkarna. Orgelläktaren gick i en grå nyans som 

drog åt gult, orgelfasaden i en grå nyans som drog åt grönt. Fyllningar i väggpaneler och predikstol 

marmorerades.  En matt fernissa ströks över alla nymålade snickeriytor. 

 

 

Vid renoveringen 1926 igenmurades också ett fönster i sakristian, som nyinreddes och ommålades 

efter arkitekt Brandels skisser.24 I korsarmarnas tak togs ventiler upp, för att slippa kondens.25   

 
17 Stockholms stift – orgelinventering 2010–2011 
18 SSA: Besiktningsinstrument, upprättat efter provspelning av kyrkans orgel den 3 juni 1908 
19 SSA: Förslag till sakristia i Vaxholms kyrka, ritning upprättad i Stockholm oktober 1909 av G Englund 
20 SSA: Kontrakt den 18 augusti 1913, jämte intyg från slutbesiktning den 3 december 1913 
21 Vaxholms tidning 17/3 1923 
22 ATA: Brev till Kungliga Byggnadsstyrelsen, avsänt den 1 februari 1926 av kyrkoherde K F S Hedlund 
23 ATA: Arbetsbeskrivning för ommålning av fasta inventarier och väggpanel, av Sven Brandel 1926 
24 SSA: Skiss till altare i Vaxholms sakristia, av arkitekt Sven Brandel 1924 
25 SSA: Förslagsritningar av Sven Brandel 1924 

Bilden ovan visar kyrkorummets västra sida 1926, före 

renovering, då inredningssnickerierna var ådringsmålade. 

Foto Sven Brandel.  

Bilden ovan visar kyrkorummets västra sida 1926, 

efter att 1890-talets ådringsmålning blivit ersatt 

med grå temperamålning. Foto Sven Brandel 
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Klockstapeln fick 1947 en automatisk klockringningsanläggning.26 Skadedjursangrepp konstaterades 

1950 i kyrkans takkonstruktion, liksom i klockstapelns hjärtstock och stödben.27 Reparationer och 

sanering följde 1951.  

Vid samma tid installerades kyrkans första elektriska värmeanläggning, avsynad den 5 april 1951.28 I 

besiktningsprotokollet redovisades att monterade bänkelement, fönstervärmare och panelradiatorer 

uppgick till en total effekt av cirka 75, 7 kW. El – central inrättades norr om vapenhuset.  

Med elvärmeanläggningen väcktes hopp om ett renare kyrkorum. I januari 1955 fann kyrkorådet ”tiden 

inne att rengöra kyrkan från smuts, sot och damm, som under årens lopp samlats å väggar och tak”.29  

Efter verkställd rengöring våren 1955, ommålades altarring och läktarbarriär följande höst av 

målerifirman Lyckman och Nylund i Vaxholm. 30 

Vid en yttre upprustning 1962–63 togs radikala grepp.31 Enligt 

beskrivning av arkitekt Lars Åkerlund borttogs kyrkans befintliga 

fasadputs. Bakomvarande murverk blästrades. En slät fasadputs 

byggdes upp med kalkcementbruk. På socklarna slogs en cementrik 

puts av konststenstyp. Omfattningar av kvaderhuggen granit 

murades kring korsarmarnas och sakristians fönster.32 Både kyrkans 

och klockstapelns yttertak täcktes med kopparplåt.           

 
26 ATA: Slutbesiktning av elektrisk klockringningsanläggning den 13/2 1947. 
27 SSA: Rapport från besiktning av skadedjursangrepp, skriven den 18/4–1950 av Simon Brådhe 
28 SSA: Protokoll över besiktning över värmeanläggning i Vaxholms kyrka den 5 april 1951 
29 SSA: Meddelande om planerad rengöring, av Hugo Löwing den 19 januari 1955 
30 SSA: Meddelande om utförd rengöring och planerad ommålning den 17 maj 1955, beställning den 30/8 1955 
31 SSA: Beskrivning över utvändiga reparationsarbeten, i november 1961 av arkitekt Lars Åkerlund 
32 ATA: Brev till Länsarbetsnämnden i Stockholm, av Hugo Löwing den 28/3 1963 

Vid renovering 1962–1963 fick kyrkans socklar en beständig, cementrik puts av konststenstyp. Putsytorna fick 

torka, varefter cementslam togs bort med syra, så att ballasten av stenkross frilades. I bakgrunden till vänster 

ses sakristian, tillbyggd 1913. Foto Rolf Hammarskiöld  
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En inre förnyelse 1967–68 skedde också efter Lars Åkerlunds handlingar. Kyrkorummet ommålades, 

delvis i ändrade färgnyanser och med modernare färgtyper än förut. Till väggarna valdes latexfärg, till 

bänkar och väggpaneler alkydfärg.33 Kapprum och sanitetsutrymmen inreddes under orgelläktarens 

södra sida, samt väntrum under den norra. 34 Sakristians lokal ombyggdes till sitt nuvarande utseende. 

Kyrkans el- och värmesystem förnyades, efter program av Elektriska prövningsanstalten.35 Under 

bänkarna monterades strålvärmare och på väggarna Elektro Helios panelradiatorer, ”lackade i färg 

som överensstämmer med väggfärgen.”  1969 utökades läktarorgeln till 22 hela stämmor.36 

Kyrkfönstren med blyinfattat enkelglas blev med tiden alltmer otäta. I ett brev den 14 september 1978 

meddelade kyrkoherde Wahlström att kyrkan var ”vintertid synnerligen dragig och svår att värma 

upp”.37 Följden blev att innanfönster med tvåskikts isolerglas monterades 1979.38 För värmeekonomin 

isolerades kyrkvinden med 350 mm gullfiberskivor. 

1986 byggdes en ny stentrappa och ramp framför kyrkans huvudingång. 

 

Renoveringen 1994 - 1995 

Kyrkans inre renovering 1994 – 1995, med arkitekt Hilding Lögdberg som huvudansvarig, inleddes i 

augusti 1994.39 Önskan fanns att frångå den föregående renoveringens moderna färger, för äldre 

färgtyper och mer avancerad målning. Arkitekten hade vid sin sida Lennart Åkerlund målerifirma AB i 

Solna och konservator Per Halvarsson i Lit, vilka utifrån dokumenterad förundersökning valde material 

och metoder.  

Väggarnas latexfärg ansågs förstärka kallras, 

nedslipades därför och övermålades med 

emulsionsfärg. Taket med tillhörande 

dekorband rengjordes med 

rengöringssvamp, medan pilastrarnas 

marmorering rengjordes med bröd.40 I taket 

målades vit emulsionsfärg, målade 

dekorband limförstärktes, marmoreringar 

retuscherades och bättrades med oljefärg. 

Pilastrarnas förut grå kapitäl marmorerades 

med oljefärg och förgylldes.  

Skadat glas i korets glasmålning blev utbytt. 

Därefter rengjordes hela glasmålningen. Ett 

yttre skyddsfönster monterades.   

 

 
33 SLM dnr 1994:123, färgundersökning 
34 SSA: Invändig ombyggnad, skissförslag med el-central i befintligt läge, 24/6 1963 av arkitekt Lars Åkerlund 
35 SSA: Protokoll över besiktning över värmeanläggning i Vaxholms kyrka den 5 april 1951 
36 Stockholms stift orgelinventering 2010–2011 
37 ATA: Ansökan till Riksantikvarieämbetet från kyrkoherde Sven Wahlström den 14/9 1978 
38 ATA: Vaxholms kyrka, konditionsbesiktning, av Bjerking, handläggare Karin Nordåker 1981-05-18  
39 SLM: Akt med diarienummer 1994:123, angående invändiga arbeten 1994–1995 
40 Fram till mitten av 1990-talet användes oftast brödinkråm vid rengöring av bemålade väggytor. Den 

tysktillverkade rengöringssvampen Wischab, idag Akapad, var ännu inte så beprövad, men tog snart över.   

Pilastrarna var före 1994 bara marmorerade. Vid 

renoveringen 1994–1995 förgylldes pilastrarnas kapitäl.  

Foto Rolf Hammarskiöld 
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I oktober 1994 avbröts arbetena, därför att rötskador upptäcktes i kyrkorummets golvkonstruktion. 

Blindbottnarna med isolering av kolstybb hade ruttnat och rasat. Hela brädgolvet från 1896 – 97 bröts 

därför upp. En rad lösfynd tillvaratogs, varefter ruttnade trärester och isolering sögs ut.41 Fukthållande 

markmaterial med växtlighet borttogs också. I berget som frilades förekom skrevor med 

vattenansamlingar. Rännor sprängdes i berget för att få avrinning från kyrkan.42  

 

 

 

 

 

 

 

I kyrkans 1½ meter tjocka yttre grundmurar borrades tiotalet hål, ø 20–25 cm, för att få en mer 

ventilerad golvkonstruktion.43 På utsidan, i kyrkans sockel, sattes galler för ventilhålen. Inne i kyrkan 

gjöts betongfundament för bärlinor och bjälklag. Befintliga bottenbjälkar gick att återanvända. En ny 

blindbotten isolerades med mineralull. Spåntade brädgolv lades utan nivåskillnader, behandlades med 

lut och olja.        

Sedan golvet blivit omlagt, återupptogs renoveringen i december 1994 och fortgick till april 1995. 

Väggarnas förut enfärgat grå sockelpaneler fick en svag oljelasyr och ockragula gesimser. Kyrkbänkarna 

fick marmorerade gavlar och ockragula överstycken. Vapenhusets tak och väggar målades med 

linoljefärg i ockragul nyans, samt oljelasyr på panelerna. 

Klockstapelns upprustning 2012 – 2013 

En genomgripande upprustning av klockstapeln skedde 2012 - 2013, till följd av röta och 

skadedjursangrepp. Klockstapelns grundmurar frilades från jord och göts under med betong. Helt nya 

fasadpaneler sattes upp och rödfärgades.   

 

 
41 Restaureringsarkitekt Hilding Lögdberg meddelade att sugbilar från Stockholms stad rekvirerades 
42 En lokalt verksam sprängare anlitades. 
43 Informant Hilding Lögdberg 

Bilden till höger togs 

1994, vid omläggning 

av kyrkans golv. Då 

befintliga golvbräder 

bröts upp gjordes 

många fynd. En del av 

dem finns idag 

utställda, bland annat 

dekormålade bräder 

från en läktare som 

revs 1896–97.  

Foto Lasse Eklund 
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Vaxholms kyrkogård under 1800- och 1900-talet 

Där Vaxholms kyrka färdigställdes 1803, fanns sedan 1600-talet ortens kyrkotomt. Föregående kyrka, 

Sankt Petrikyrkan, byggd i trä och riven 1804, låg norr om den nuvarande.44 Församlingens 

begravningsplats bredde ut sig västerut. I gravkvarteren fanns dels allmänna varvsgravar, som 

församlingen bekostade, dels mer anspråksfulla gravar i enskild ägo.45 Flera av de senare hade 

överbyggnader, vilka underhölls ”i överensstämmelse med kungliga förordningen den 12/9 1783”.     

Den nya kyrkans tillkomst medförde även viss förnyelse av kyrkogården. Vid prostvisitationen den 31/5 

– 1/6 1805 uppgavs att ”Kyrkogården var omkring hägnad med ett vackert plank, vartill man hade 

använt allt vad som för ändamålet kunde nyttjas av gamla kyrkan.”46  

Vid nästa prostvisitation den 20–21/8 1814, konstaterades att kyrkogården var tillräcklig för 

församlingens behov.47 Klockaren hade rätt att bärga vad marken gav, men inte låta kreatur beta där.  

Vid en prostvisitation 45 år senare, den 28/7 – 1849, var bilden en annan.48 Kyrkogården beskrevs som 

”beskuggad av planterade träd, välvårdad och i tillbörlig helgd hållen”, men räckte inte längre till. 

Alltför många gravplatser var försålda och återstående mark ”oländig”. Anvisat gravdjup var tre alnar 

(= 1, 6 meter) vilket saknades på stora delar av området.  

Bristen på gravplatser blev alltmer besvärande. Därför fick Vaxholms fortifikationsbefälhavare, kapten 

Carl Malmström, uppdraget att utreda hur markfrågan borde lösas.49  I hans svarsskrivelse från april 

1855 konstaterades att kyrkogården var fullbelagd. Norr och sydväst om kyrkan fanns visserligen 

outnyttjad mark, men där låg berget alltför ytligt. I norr tillstötte dessutom grundmurar efter den 

föregående kyrkan. För att få tillräckligt gravdjup skulle krävas stora massor jord från närliggande åkrar, 

till en kostnad som staden knappast mäktade. Att åkermark utarmades var också ett problem. Följden 

av Malmströms skrivelse blev att kyrkogården genom markförvärv förlängdes västerut. 

 

 
44 SSA: Svarsskrivelse med kartillustration, av kapten Carl Malmström i april 1855 
45 SSA: Protokoll hållet vid prostvisitation den 28 juli 1849 
46 SSA: Prostvisitation den 31/5 och 1/6 1805 
47 SSA: Protokoll hållet vid prostvisitation den 20 och 21 augusti 1814 
48 SSA: Protokoll hållet vid prostvisitation den 28 juli 1849 
49 SSA: Svarsskrivelse med kartillustration, av kapten Carl Malmström i april 1855 

Planskissen ovan gjordes 1855 av Carl Malmström. Källa: Stockholms stadsarkiv 
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Vid en kontraktsprostvisitation den 20 - 21/10 1877 blev kyrkogården, omgiven av träd på alla sidor, 

utdömd som grund och vattensjuk.50 En ny begravningsplats fanns utsedd i ett område utanför den 

dåvarande stadsgränsen. Sedan denna invigts 1884 slutade kyrkogården i stort sett att användas för 

begravningar.51 Sommaren 1889 planterades en hagtornshäck till inhägnad.  

 

På 1930-talet utvidgades kyrkogården västerut, 

för anläggande av askgravkvarter. Denna nya tids 

gravskick krävde mindre jorddjup.  

Våren 1951 uppsattes järnstaket på kyrkogårdens 

södra sida, utmed Kungsgatan.52 Staketet med 

murade grindstolpar tillverkades lokalt. 53 För 

ritningarna stod arkitekt K M Westerberg vid 

Byggnadsstyrelsen. 54 

Idag upptar klippta gräsplaner alltmer av 

kyrkogårdens ytor. Vartefter har 1800-talets 

gravkvarter glesnat, då återtagna gravvårdar blivit 

avlägsnade utan att ersättas.       

 
50 SSA: Ämbetsberättelse vid kontraktsprostvisitation den 20 och 21 oktober 1877 
51 SSA: Ämbetsberättelse vid kontraktsprostvisitation den 14 och 15 december 1889 
52 SSA: Brev om snart färdigställt staket, skrivet av Hugo Löwing den 31/5–1951 
53 SSA: Anbud, beställningar gällande staket och grindar, februari-mars 1951 
54 ATA: Ritningar över grindar och staket 1949, av K M Westerberg  

Bilden ovan visar Vaxholms kyrka och kyrkogård omkring 1890. Gravvårdarna var fler och växtligheten frodigare än 

idag. Kyrkans tak var ännu spåntäckt. Källa: Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv, ATA 

Våren 1951 färdigställdes järnstaketet, som avgränsar 

Vaxholms kyrkogård mot Kungsgatan.  

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-05-16 



 

15 
 

Läget före utförda åtgärder 2018 

Kyrkan hade sedan 1951 haft en direktverkande elvärmeanläggning, förnyad 1968. Att ta bort den var 

önskvärt i antikvariskt hänseende.  Elvärmen orsakade svärtning och ett alltför torrt klimat, med 

påföljande skador på interiört måleri. Några bänkvärmare hade blivit osäkra och stängts av, sedan 

termostatregleringen brustit.  

 

En vattenburen värmeanläggning anses allmänt mer driftsäker och ger större möjlighet att styra till 

fukt- och temperaturnivåer lämpliga från bevarandesynpunkt. Värmeinstallationen kunde 

delfinansieras med kyrkoantikvarisk ersättning. Även från miljösynpunkt fanns skäl att ersätta 

elvärmeanläggningen. Därför utgick fondpengar från ”Bra miljöval”.55 

En renovering av kyrkans fönster var planerad sedan tidigare, men hade av olika skäl skjutits upp. 

Passande blev att verkställa fönsterrenoveringens första etapp samtidigt med värmeinstallationen, då 

kyrkan ändå hölls stängd för allmänheten.    

Arbetshandlingar 

Till underlag för installationsarbetena fanns ett förfrågningsunderlag, daterat 2017-05-20, upprättat 

av Curth Andersson, VVS – Gruppen KB i Uppsala.  Förfrågningsunderlaget, tillika bygghandling, 

omfattade en 34 - sidig teknisk beskrivning, installationsritningar över både klockstapel och 

kyrkobyggnad, samt situationsplan över lägena för energibrunnar och ledningar på kyrkogården. 

Dessutom presenterades projektet med en kortfattad arbetsbeskrivning, riktad till beställare och 

tillståndsgivande myndigheter. 

Till underlag för restaurering av kyrkorummets målade snickerier fanns åtgärdsbeskrivningar 2018-05-

15 och 2018-09-19 ihop med kostnadsberäkningar, gjorda av Maria Ihrsén och Eva Järnerot vid Pictor 

målerikonservering. Arbetena blev mer dock omfattande än åtgärdsbeskrivningarna visar.  

Till underlag för fönsterrenoveringen fanns en 10-sidig beskrivning, daterad 2015-11-23, av Leif Lindén 

Arkitektkontor AB. Beskrivningen följdes till sina huvuddrag. Kompletterande detaljer bestämdes av 

entreprenören, i samråd med antikvarie. 

 
55Vid byggmöte BM 2, 2018-05-16, underrättades om att projektet hade beviljats pengar från    

energieffektiviseringsfonden, knuten till Bra Miljöval (SNF)  

I Vaxholms 

kyrka fanns 

en direkt-

verkande el-

värme-

anläggning 

från 1968, 

som hade 

tjänat ut.  
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Markarbeten 2018 

Byggstart inföll den 23/4–2018 med brunnsborrning, vilken i två fall misslyckades. Först fastnade 

borrverktyget i berg på sex meters djup och gick där förlorat. En annan borrning måste avbrytas efter 

75 meter, därför att vatten pressades genom ådror i berget till en befintlig värmebrunn längre österut. 

Slam och vatten trycktes därifrån upp och ut på intilliggande Hamngatan. Området sanerades snart. 

Funktionskontroll visade att berörd värmebrunn var oskadd.56  

Efter inledande missöden utgick borrning i borrplanens sydligaste läge, EB3 nära kyrkans västra gavel. 

Dessutom utgick läget för nordligaste energibrunnen, EB1 väster om klockstapeln, därför att en 

betongplatta och byggplatsens rastkoja var till hinder. Däremot behölls läget för den mellersta 

energibrunnen, EB2 halvvägs mellan klockstapeln och kyrkan. De två andra energibrunnarna borrades 

norr om denna, på en sträcka av cirka tio meter, se sidan 5.  Anläggningens tre energibrunnar hamnade 

alltså på kortare inbördes avstånd än förfrågningsunderlaget redovisade, i gången mellan klockstapeln 

i norr och kyrkan i söder.57 För att säkerställa värmetillgången vinklades borrhålen bort från varandra. 

Fredagen den 27/4–2018 var borrningen avslutad. Till uppvärmning fanns då 519 meter aktivt borrhål.        

Från de tre energibrunnarna grävdes en meterdjup rörkulvert, 

norrut till grundmuren under klockstapelns ingång och söderut 

till kyrkans sydvästra grundmur. Schaktkanterna visade att under 

ett 15 cm tjockt ytskikt av gånggrus vidtar naturligt 

markmaterial. I norra avsnittet, 15 meter närmast klockstapeln, 

består marken av orörd lera. På mellersta schaktsträckan finns 

ett halvmetertjockt skikt mörkare, mullrik jord, mellan den 

grusade ytan och leran i schaktbotten. Detta ger en antydan om 

att gravsättningar har förekommit.  

 

 

 

Cirka 17 meter söder om klockstapeln tillstötte en grav, 

på ett djup av 40 cm. Vid grävningen lösgjordes 

bäckenben och lårben. I schaktkanten noterades mer 

ben, rester av förmultnad kista, smidd spik och beslag. 

En andra grav tillstötte 3 meter längre söderut, på ett 

djup av 30 cm. I schaktkanten hittades kranium, käke, 

revben, en smidd spik och förmultnade rester av en 

kista. En tredje grav tillstötte ännu längre söderut, intill 

den sydligaste energibrunnen. Där dokumenterades 

bara ett lossnat lårben. Eftersom de tre gravarna sedan 

förut var orörda bestämdes att lossnade delar skulle 

läggas tillbaka på sina respektive gravplatser. 

 

 

 
56Brunnen ifråga värmer ett före detta brandstationshus, idag församlingsägt.  
57 Avståndet mellan energibrunnarnas mynningar understiger 20 meter, vilket generellt anvisas. För att ändå 
får energibrunnarna på önskat avstånd vinklades borrhålen bort från varandra.   

Bilden till höger visar pågående anläggning av rörkulvert, sedd 

från klockstapeln mot söder. Foto Urban Fredriksson 2018-05-25 

Bilden till vänster visar en förut orörd grav, som 

tillstötte cirka 17 meter söder om klockstapeln. 

Foto Urban Fredriksson 2018-05-15 
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En bevattningsledning, elledningar och markledare för åskskydd tillstötte, där den nord-sydliga 

grusgången mellan klockstapeln och kyrkan korsar den öst-västliga gången som förbinder 

kyrkogårdens gravkvarter. Ledningarnas lägen kartlades tydligare än förut.    

Söder om gångkorsningen är marken stenrik. Berg ligger ytligt, bitvis grundare än 1 meter under mark. 

För att få djupare rörkulvert spräcktes berg bort på cirka 8–10 meter i schaktsträckans södra hälft. 

Sprängning undveks helt.  

Till följd av bergets ytliga läge i södra delen, närmast kyrkan, förlades ledningarna grundare än anvisat 

var i förfrågningsunderlaget. För att få tillräckligt fall höjdes schaktbotten i kulvertens norra del.  

I kulverten lades PEM- och PEX-rör för värmesystemet, servisledning av plast PEL-rör, 

spillvattenledning av PVC-rör, samt el-serviskabel. Dessutom förbereddes för att kunna installera 

bredband i kyrkan. Eftersom förläggningsdjupet blev bitvis grundare än 100 cm lades plattor av 

cellplastisolering över rörgraven. Återfyllnad var utförd vid kontrollbesök tisdagen den 29/5–2018.  

Arbeten i klockstapeln 2018 

Första majveckan började apparatrum för bergvärmepump byggas i 

klockstapelns bottenplan, öster om uppgången. Rummet fick reglade 

väggar och innertak, ett hölje av obehandlade spånskivor, samt en 

ståldörr. Inne i apparatrummet kläddes tak, väggar och tre 

snedsträvor med dubbla gipsskivor, brandklass E160. Ett ljusgrått 

klinkergolv lades på distans över klockstapelns ursprungliga brädgolv.       

Under senare delen av maj bröts klockstapelns grundmur igenom, 

rakt under ingången. En svårighet låg i att många rör skulle föras 

genom en begränsad yta. I kryputrymmet innanför fanns heller inte 

mycket svängrum. Till fördel var att vid upprustning 2012–2013 hade 

jord schaktats bort från kryputrymmet. Rörgenomföringar noterades 

vara färdiga vid kontrollbesök tisdagen den 29/5–2018.   

Ytskikten i apparatrummet färdigställdes i juni, varefter tekniska installationer följde i augusti. En 

värmepump, så kallad fastighetspump av fabrikatet Nibe, kom på plats, liksom expansionskärl. 

Pumpens olika funktioner var specificerade i förfrågningsunderlaget. Gruppcentraler för el och 

utrustning för automatisk klockringning monterades på västra väggen. För att hålla apparatrummet 

frostfritt uppsattes en panelradiator, inte shuntreglerad.    

Klockstapelns helt nya apparatrum 2018-06-20, innan installationerna dragits in. 

Bilderna ovan visar klockstapelns grundmur före och efter rörgenomföringar i maj 2018. För att kunna genomföra 

installationen måste grundstenar varligt spräckas bort. Foton Rolf Hammarskiöld och Urban Fredriksson 
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Installationer i kyrkan 2018 

Torsdagen den 24/5–2018 pågick borrning i kyrkans västra 

grundmur, vars tjocklek uppmättes till 1½ meter och djup 

till cirka 90 cm under markytan. Flera hål borrades för att 

alla ledningar skulle få plats. Ledningsslangar genomfördes 

till kapprummet, under orgelläktarens södra sida. I kyrkans 

norra mur gjordes en ytterligare borrning, för att kunna dra 

serviselkabel från kyrkans huvudcentral till klocktornets 

apparatrum. Kring midsommar avstannade arbetena, för 

ett sommaruppehåll.  

Inför värmeinstallation i kyrkan krävdes skydd mot 

kommande byggdamm. I augusti täcktes inredningen med 

plast eller textil, beroende på graden av känslighet. Papp 

lades över stora delar av golvet. Flertalet inventarier 

evakuerades, dokumenterades kort och förtecknades.      

Själva installationsarbetet tog sin början i kapprummet 

under orgelläktaren. Där monterades shuntgrupper till två värmekretsar, för bänkvärmare och för 

väggradiatorer. Kyrkans befintliga elradiatorer med tillhörande kablar avlägsnades.  

Första veckan i september 2018 upptogs golvet i kyrkorummets mittgång, se första uppslaget. Där 

nedlades värmesystemets huvudstam av skarvfria fördelningsledningar, som utgår från kapprummets 

värmeshuntar. Fördelningsledningarna går till fördelningsbrunnar, varifrån matarledningar av 

preisolerade kopparrör leder vidare till bänkvärmare och radiatorer. Matarledningar till bänkvärmare 

förlades dolda i golv. Till väggarnas radiatorer förlades matarledningarna till stor del dolda i socklar. På 

de relativt korta avsnitt där ledningsrören av koppar ligger synliga borttogs den utvändiga isoleringen. 

Rördelar fram till radiatorerna målades in i samma färg.   

Andra veckan i september påbörjades monteringen av nya bänkvärmare och panelradiatorer, färgsatta 

enligt RAL-skalan, i nyanser anpassade till angränsande ytor. Bänkvärmarna, av dubbla kamflänsrör, 

fabrikslackades i grå nyans RAL 7046. På väggarna monterades släta panelradiatorer, lackade i grå 

nyans RAL 7030 ”Steingrau”, vilken låg närmare angränsande snickerier än färgnyansen som 

föregående radiatorer haft.  I brudkammare och sakristian lackades radiatorerna i vit standardkulör, 

närmast NCS S 0502-G.  

Vid kontrollbesök måndagen den 

15/10–2019 var kyrkans nya 

värmeanläggning driftsatt. Provdrift 

och justeringar pågick.  

Under tiden som installationen 

pågick fanns tillfälle att inspektera 

kyrkorummets golvkonstruktion, från 

ombyggnaden 1994–1995. Virket 

verkade hålla god kondition och 

krypgrunden kändes väl ventilerad.          

Borrhål i kyrkans västra grundmur.  

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-05-25 

Bänkvärmare och panelradiatorer 

monterades i september 2018. 

Foto Rolf Hammarskiöld 
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Ny inredning 2018 
Shuntgrupperna i kapprummet doldes och skyddades med ett bänkskåp. Som förlaga tjänade en 

motsvarande inbyggnad i Hölö kyrka. Skåpet tillverkades av vändlimmad, kvistren massiv furu. Luckor 

av ramverkstyp fick hantverksmässigt tillverkade gångjärn och lås. Ytorna målades med linoljefärg, i 

en ljusgrå nyans som motsvarar NCS S 1005-G50Y. För att installationerna ska få luftväxling gjordes 

ventilöppningar täckta med klöverplåt.   

 

Inre restaurering 2018–2019 

Vid bytet av värmesystem borttogs den gamla elvärmeanläggningens kablar och radiatorer, vilket 

skadade målning på väggpaneler och andra angränsande ytor. För att återställa ytorna anlitades 

målerikonservatorer. Eftersom 20 år gått sedan förra renoveringen fanns även andra slitageskador. 

Kyrkorummets arkitekturbundna måleri restaurerades under senare delen av september och hela 

oktober månad 2018, samt i januari 2019. Arbetena omfattade väggarnas bröstpaneler, pilastrarna, 

dörrar, skåp, bänkgavlar och läktarens balustrad. Målningen hade lossnat från underlaget, spruckit och 

bitvis släppt. Dessutom fanns torksprickor i virket. Flest skador hade uppstått i kyrkorummets västra 

del, därför att kallras från vapenhuset orsakar större temperatursvängningar och spänningar.  

På bröstpaneler och bänkgavlar förvärrades skadebilden av allt spackel. 

Möjligen skedde mycket spackling redan 1896–1897, då ytorna 

ådringsmålades.  Att ådringsmålningen borttogs med lut 1926 slet säkert på 

ytorna. Ytterligare spackling kan ha ansetts nödvändig. Efter renoveringen 

1926 har snickerierna ommålats 1955, 1968 och 1994–95. Vid dessa tillfällen 

har tilltagande torksprickor tätats med spackel. Tjockare färgskikt ihop med 

alltmer spackel medför sämre vidhäftning. Därför blev restaureringen större 

än väntat. 

 

Flertalet färgbortfall retuscherades med konstnärsakrylat. På 

delar av bröstpanelen fanns så stora skador att hela fyllningar 

målades om, med linoljefärg i samma teknik som 1994–95. 

Färgen bröts med torrpigmenten grön umbra, guldocker och 

obränd umbra.   

 

 

Bilden ovan visar kyrkans nyligen monterade, ännu inte driftsatta 

shuntgrupper 2018-09-11. Foto Rolf Hammarskiöld  

De driftsatta shuntgrupperna med sin 

inbyggnad 2018-10-22.  

Foto Rolf Hammarskiöld 

Där målning släppte från bröstpanelerna 

framkom underliggande spacklingar. Foto 

Rolf Hammarskiöld 

Bänkgavlarnas målning bättrades med konstnärsakrylat  

2018-10-22. Foto Rolf Hammarskiöld 
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I breda sprickor, förut bara spacklade, 

lades ersättande spackel med balsaträ 

inlagt som ”armering”. Syftet är att 

lagningarna ska bli mer beständiga.  

 

 

En särskild restaurering gjordes av åtta dekormålade bräder, 

normalt uppsatta på en vägg under orgelläktaren. Bräderna satt 

ursprungligen på en läktare som revs 1896–97. Vid restaureringen 

2018 fästes löst sittande färg, varefter ytorna rengjordes. 

Sprucken fernissa som täckte målningen gick att fräscha 

upp/regenerera, så att målningens motiv åter framträdde.      

Förutom i kyrkorummet renoverades 

vapenhusets putsade väggar, målade 

med emulsionsfärg 1994. De var så 

nedsmutsade att ommålning först 

föreslogs. I praktiken visade sig att 

rengöring med såpvatten räckte, 

eftersom färgskikten var intakta.   

 

I sakristian och väntrummet gjordes fläckvisa 

spacklingar på väggarna, efter att ledningar avlägsnats. 

Målning skedde med plastfärg i likadan nyans som förut.  

För närmare detaljer kring kyrkans inre restaurering 

hänvisas till rapporter 2019-01-17 och 2019-05-30, av 

Maria Ihrsén vid Pictor målerikonservering. 

Bilden ovan visar del av fotlist, där färgskiktet retuscherats med 

konstnärsakryl efter skada som uppkom då kabel revs bort.  

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-10-31 

Vapenhusets putsade väggar, målade med 

emulsionsfärg 1994, rengjordes med 

såpvatten. Foto Rolf Hammarskiöld 

Sakristians putsade väggar, sedan förut målade 

med plastfärg, bättringsmålades med plastfärg 

i likadan nyans. Foto Rolf Hammarskiöld 

I läktarens balustrad tätades sprickor exponerade mot 

kyrkorummet. Mindre synliga sprickor lämnades utan åtgärd. 

Foto Rolf Hammarskiöld 2019-01-22  



 

21 
 

Fönsterrenovering 2018 

Hösten 2018 renoverades blyinfattade glaspaneler, tillhörande 

bärverk, glasningslister och stagjärn i Vaxholms kyrkas sydvästra 

fönster, littera F1. med järnprofiler och blyinfattat katedralglas. 

Fönstren tillverkades 1896 av Stockholms glasmålnings & 

konstglasmästeri Neumann & Vogel. Eftersom blyspröjsar normalt 

håller cirka 100 år fanns goda skäl att nu inleda en renovering. 

Behovet hade påtalats i kyrkans vård- och underhållsplan.   

Måndagen den 27/8–2018 demonterades flertalet glaspaneler, 

jämte glasningslister och stagjärn. I fönstrets översta, halvrunda 

del, demonterades bara en av glaspanelerna. Övriga där uppe 

ansågs så välbehållna att de kunde renoveras på plats.      

Den svarta fogmassan mellan fönster och omgivande murverk visade sig vara i bättre skick än väntat 

och kunde mestadels sitta kvar. Bultarna som håller glasningslisterna samman med bärverket hade i 

en del fall rostat så mycket att gängningen vreds sönder. Några bultar saknades. Ersättningsbultar i 

likadant utförande specialbeställdes.   

I fönstrets fast förankrade delar monterades väderskydd av modernt floatglas, infäst med tillfälliga 

glasningslister av trä. Förut obehandlade metallytor rostskyddsbehandlades med järnmönja.  

Demonterade fönstersektioner fraktades till verkstad. Där verkställdes nedan redovisade åtgärder.     

• Glasningslister och stagjärn stålborstades manuellt, för att få bort 

rost.  

• Lös färg och ojämnheter skrapades av.  

• Ytorna slipades med slipsvamp, för att matta ner befintliga färgskikt. 

• Slipdamm avtvättades.  

• Frilagd metall – en mindre del av ytorna - rostskyddsbehandlades 

med järnmönja (Ottossons).  

• Färdigmålning skedde med två strykningar järnoxidsvart linoljefärg 

(Ottossons).  

• Glaspanelernas utslitna blyspröjsverk avlägsnades. (Av de nio 

kyrkfönstren hade detta varit mest utsatt för väder och vind.) 

• Rutorna av katedralglas, tjocklek 3 mm, rengjordes med rakblad och fönsterputsmedel, av 

isopropanol, diskmedel, ammoniak och vatten. 

• Spruckna rutor och glas i alltför avvikande färg/struktur ersattes med nytillverkat tyskt 

katedralglas, tjocklek 4 mm, från 

Glashütte Lamberts i Tyskland. 

• Till huvudsektionerna valdes 

Lamberts Glas TK 842xx bin 5052  

• I gula ramverket valdes Lamberts 

Glas TK 47xx bin 5017 xx 

• I blågröna ramverket valdes 

Lamberts Glas TK 1462xx 

• Glaspanelerna fogades ihop med 8 mm breda blyspröjsar, lödda med en blandning av tenn och 

bly. Befintliga svensktillverkade glas - tjocklek 3 mm - sattes i befintlig H-profil 4 mm. För 

ersättande tysktillverkade glas – tjocklek 4 mm – vidgades H-profilen till 4½ mm. 

• Kittning skedde med fett linoljekitt, som tillsattes bensvart pigment. 
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Måndagen den 22/10–2018 fraktades de nyrenoverade fönstersektionerna tillbaka. Återmontering 

skedde samma och följande dag. Att skruva fast glasningslisterna blev en utdragen procedur. 

• Mellan bärverket, glasen och glasningslisterna tätades med linoljekitt. 

• En kompletterande strykning med svart linoljefärg skedde. 

• De sammanhållande bultarna behandlades med litiumfett, för att undvika framtida rostskador. 

• Stagjärnen återmonterades.  

Infästningen av glasen i stagjärnen utfördes med koppartråd, istället för tidigare befintliga blyrosetter. 

Detta materialbyte var ett avsteg från upprättad arbetsbeskrivning, därtill oönskat från antikvarisk 

synpunkt. Orsaken var att entreprenören i ett sent skede av arbetet insåg att han saknade band av bly 

med tillräcklig godstjocklek. Inför fortsatt fönsterrenovering 2019 är angeläget att erforderligt bly i god 

tid införskaffas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutkommentarer 

Bergvärmeprojektet 2018 gav anledning till arkivstudier, för att få reda på mer om kyrkans historia. 

Med stöd i arkiven gick att redovisa sakförhållanden som varit okända eller sedan länge bortglömda. 

• De tre gravar som våren 2018 återfanns vid grävning av rörkulvert mellan klockstapeln och 

kyrkan, är sannolikt från 1700-talet eller tidigare. För detta talar att de låg bara 30–40 cm 

under mark, grundare än 3 alnars gravdjup (=1,6 meter) som anvisades på 1800-talet. 

Gravlägena tyder på samband med platsens föregående kyrka, Sankt Petrikyrkan, riven 1804.  

• Nuvarande klockstapeln uppfördes 1818–1819. Nybygget initierades sedan församlingen 1816 

fick en storklocka, som inte rymdes i den då befintliga, slitna klockstapeln. 

• Kyrkans fönster med blyinfattat glas tillverkades 1896 av Stockholms glasmålnings & 

konstglasmästeri Neumann & Vogel.  

• Kyrkans förnyelse 1896–97 var ofullbordad. I efterhand tillkom läktarorgeln, färdig 1907, samt 

sakristian, tillbyggd 1913.     

• Kyrkorummets inredningssnickerier från 1896–97 var från början ådringsmålade. Den grå 

färgsättningen med marmorerade inslag tillkom 1926, anvisad av arkitekt Sven Brandel. Efter 

1926 har inredningssnickerierna ommålats i liknande grå nyanser 1955, 1968 och 1994–95. 

Sista gången valdes en mer avancerad teknik, med strålaserade och förgyllda inslag. Denna 

målning restaurerades 2018–2019.   

Ovan ses en närbild av Vaxholms kyrkas nyrenoverade, 

sydvästra fönster, littera F1.  

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-10-29 

Fönsterglasen infästes med 

koppartråd i stagjärnen. 

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-10-29 
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• Ny ritning till förändring av Waxholms kyrka, av Johan Laurentz, Stockholm 1896   
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• Förslag till igenmurande av sakristians mellersta fönster, arkitekt Sven Brandel 1924 

• Förslag till ombyggnad av sakristian och ventiler i taket, godkänd av 
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• Skiss till altare i sakristian, arkitekt Sven Brandel 1924, godkänd av Byggnadsstyrelsen 
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• Anbud, beställningar gällande staket och grindar, februari-mars 1951 

• Brev om snart färdigställt staket, skrivet av Hugo Löwing den 31/5–1951 
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Vaxholms kyrkoarkiv, Handlingar rörande kyrka och kyrkogård 1950–1981, O I a: 8 

• Rapport från besiktning av skadedjursangrepp i kyrkvind och klockstapel, skriven den 

18/4–1950 av Simon Brådhe, Byggnadsstyrelsen 

• Protokoll över besiktning över värmeanläggning i Vaxholms kyrka den 5 april 1951 
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• Meddelande om utförd rengöring och planerad ommålning, av Hugo Löwing den 17 
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Vaxholms kyrka/Låt kyrkorna berätta – Kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift. 

Stockholms stift 2007/ 

Vaxholms kyrkogård och begravningsplats, Stockholms läns museum 2012 

 

Tryckta källor 

Kyrkan renoveras varsamt/Vaxholm & Värmdö skärgård okt-94/  

Vaxholms kyrka, av A Bratt, M Hallquist, B Taselius och A Uggla (s 6–10) 
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Relationshandling V56-000 flödesschema. VVS-gruppen Curth Andersson 2019-10-08 

Relationshandling V56-001 situationsplan. VVS-gruppen Curth Andersson 2019-10-08 
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* 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga digitalt på Länsstyrelsen i Stockholms län, både digitalt och 

utskrivna på Stockholms läns museum. 
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