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FÖRORD 

Skeppsholmsförsamlingens kyrka i Stockholm, som innan den fick sin nuvarande 
plats, varit belägen först på Blasieholmen och sedermera på Kyrkholmen, intar som 
garnisonskyrka en särskild plats bland huvudstadens helgedomar. Vid behandlingen 
av den sistnämnda av dessa föregångare har förf. ansett sig även böra redogöra för 
den karaktär som Kyrkholmen haft genom tiderna. Den nuvarande Skeppsholms-
kyrkans ganska skiftesrika byggnadshistoria har fått sin prägel av den militära 
organisation, som handhade dess uppförande. 

På särskild begäran av Skeppsholms församlings kyrkoråd, som generöst lämnat 
1 000: - kr. såsom bidrag till sin kyrkas beskrivning, har förf. ägnat särskild upp-
märksamhet åt församlingens kyrkogårdars historia - en framställning som också för 
in på Stockholms-topografiska spörsmål och uppenbarar ganska säregna förhållanden. 

Det är oss angeläget att här framföra ett tack till förutvarande befälhavande 
amiralen på Skeppsholmen Claes Lindsström, till kyrkoherden och amiralitetspastorn,. 
teol. dr Gustaf Brandt samt till intendenten vid Sjöhistoriska museet Gerhard Albe 
för visat tillmötesgående bl. a. genom att tidvis låta deponera i Riksarkivet arkiva-
lier och bildmaterial, vilket möjliggjort komparativa studier. 

Stockholm i juli 1942. 

SIGURD CURMAN JoHNNY  RoosvAL  

NILS  G. WoLLIN  
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Fig. 1. Holmkyrkan, sedd från väster. P ennteckn in g av Eric Dahlberg, antag-
ligen 1661, de talj. Kungl. B iblio teket. 

Holmkirche, gcsch cn von \Vesten . Fcder- Holm Church, seen from the west. P en-a ncl-
zcichnung von Eric Dahlberg, vcrn111tlich ink drawing by E ric Dahlberg, proba bly

1661. Deta il. Königlichc B ibliothek. 1661, deta il. Royu l Library. 

SKEPPSHOLMSKYRKAN 

FÖRSAMLINGSHISTORIA 

Bla s i eholmen, som förr nämndes Skeppsholmen, Kyrkholm e n, som nu är samman-
smält med Blasieholmen, den nuvarande Skeppsholmen och Kastellho lm e n intres-
sera oss ur församlingssynpunkt först från och med 1600-t:s börj an, då Stockholms skepps-
gård helt flyttades över från stadsholmen till öarna mitt emot. Början gjordes med Blasie-
holmen, som med sin större areal och sitt läge var den minst olämpliga av de nämnda 
öarna för att utnyttjas som örlogsvarv och hamn. Efter år 1611 var skeppsgården för-
lagd dit. Med det stränga krav på själavård som var rådande inom flottan alltsedan dess 
bildande under GustavVasas tid, ligger det i sakens natur, att man samtidigt med skepps-
gårdens ordnande på Blasieholmen ansåg sig nödsakad att lösa frågan angående guds-
tjänstlokal. I skeppsrätten av år 1535 framhålles med hotfullt fordrande allvar - utan 
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någon möjlighet till tankens frihet - nödvändigheten av att alla som tjänstgjorde 
ombord på skeppen kommo tillstädes vid gudstjänsterna. Det fanns ej plats för någon 
ljusare kristlig livsuppfattning i de straff som väntade den försumlige. Den som utan 
giltiga sk.äl höll sig borta, »bliver kastad i vattnet tre resor, så ofta han det gör». Den 
som smädligt talade om Gud och passionshistorien skulle, varje gång han ertappades, 
»kastas i sjön under kölen». För sjömännen och arbetarna på skeppsgården i Stockholm 
voro gudstjänsterna också obligatoriska. Någon administrativt ordnad församling fanns 
dock ej under den allra första tiden och knappast heller någon särskild gudstjänstlokal. 
Man får antaga att skeppsprästerna anordnade korum under bar himmel och att sjömän-
nen begagnade S. Nikolai kyrka eller S. Klara, till vilken senare församling de nämnda 
holmarna i själva verket hörde. S. Klara kyrka, som färdigbyggts omkr. 1590, var Norr-
malms enda offentliga kyrka fram till invigningen av S. Jakob 1643. Till viss grad 
kunde den sistnämnda kyrkan också utnyttjas före konsekrationen.1  

Tack vare en omorganisation av skeppsflottans prästerskap 1621, enligt vilken fem 
präster fingo fast anställning vid Stockholms skeppsgård med skyldighet att även 
deltaga i sommarens sjötåg,2  samt genom uppförandet av en träkyrka tecknas med 
åren allt tydligare konturerna av den nya församlingen. Men omfattningen av denna 
var ej lätt att geografiskt fastställa. Dit hörde ej endast Blasieholmen, Kyrkholmen 
och nuvarande Skeppsholmen, vid vars stränder man under tidigt 1600-t. började 
förtöja fartyg, utan också de sjömän som bodde på skilda platser i staden och på mal-
marna. Denna kategori ökades genom en förordning år 1622, enligt vilken båtsmän borde 
bosätta sig i Stockholm för att vara »Vid handen hos amiralitetet.». Även hörde till för-
samlingen de sjömän, som fjärran från huvudstaden tjänstgjorde på örlogsskeppen 
under olika sjötåg. Församlingen var följaktligen både territoriell och dess motsats. 3 

Då Jakobs kyrka uppfördes, bidrog amiralitetet med arbetskraft, och ett flertal sjö-
män skänkte gåvor. Tydligen hade man och man emellan den föreställningen alltmer 
gjort sig gällande, att detta tempel vore en angelägenhet, som särskilt angick flottans 
män.4 Officerarna skaffade sig där både bänkrum och gravplatser. Men det var en illusion, 
som de snart blevo tagna ur. Deras förutfattade mening, eller skola vi säga känslotän-

1  ZETTERSTEN J, passim, D:me, Anteckningar, s. 4. Jfr UTREDNINGAR V, s. 91 f. - Sv. K., Stockholm, 
Bd. III, Hedvig E leonora kyrka av EFRAIM L UNDMARK, Stockholm 1920, lbid. Bd VI, Klara kyrka, 
församlingshistoria av NILS STAF, Stockholm 1927, Ibid. Bd IV, Jakobs kyrka, församlingshist oria av 
ALICE QUENSEL o. konsthist oria av EFRAIM LUNDMARK. 

2 ZETTERSTEN I, S. 176. 
3 ZETTERST~N, Anteckningar, s. 4. - Zettersten framhåller Amiralitetsförsamlingens otvetydiga 

t erritoriella karaktär, medan A. QuENSEL, a. a., s. 30, felaktigt skriver, att »denna militära församling 
var i  själva verket lika litet territoriel, som den är i dag ». Jir FERLIN, sid. 1418 f. - Anordningar för 
förtöjning av fartyg vid nuvarande Skeppsholmen gjordes bl. a. 1617 och 1618 KA. Stockholms skepps-
gårdshandlingar. Jfr SSA. Stockholms stads tänkeböcker 1619, fol. 87. - Förvisso hade förtöjning 
där även tidigare ägt rum , men först nu gjordes sådan bevisligen av m era permanent karaktär. 

4 QUENSEL, a. a., s. 25, 31. 
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Fig. 2. Holmkyrkan, sedd frå n väster. Kopparstick av Joh . v . d. Avcelen 1698, 
efter t eckning av Eric Dahlberg, deta lj. 

Holmkirche, geschcn von \<Ves tcn. l{upfer- Holm Church, seen from thc west. Copper-
stich von Joh. v. d. Avee lcn 1698, nach plate engraving by Joh. v. d. Aveelen 1698,

Zeichnung von Eric D a hlbe rg. Detail. after a dra wing by Eric Dahlberg, detail. 

kande, var dock lättförklarlig, allra helst som den förste kyrkoherden i S. Jakob även 
var superintendent vid amiralitetet. Superintendentsämbetet hade inrättats från och 
med 1623 såsom överstyre för samtliga amiralitetspredikanter. Tidigare hade superin-
tendenten varit pastor i Sorunda, vilket enligt Gustav Il Adolfs förordnande skulle 
vara ett beneficium antingen för honom eller någon av de övriga holmpredikanterna. 
Genom transporten till S. Jakob kom superintendenten närmare sin ur amiralitetets 
synpunkt egentliga verksamhetskrets.1  

Oklarheten mellan de två församlingarna som självständiga enheter föranledde en 
hel del trassel mellan prästerna och olust bland församlingsborna. Saken kom till och med 
upp i rådet 1635, då riksamiralen önskade få fastslaget huruvida skeppsfolket lydde 
under prästerna på Holmen eller under stadsprästerna. Själv kunde han endast konsta-
t era, att amiralitetsfolket gick »till kyrckio upå Holmen». Någon full klarhet fick han 
dock icke. Men det ordades om stadsprästernas uråldriga privilegier, som det ej vore 
rådligt att rucka på.2 Den stora nybebyggelsen på Ladugårdslandet hade emellertid 
gjort den lilla amiralitetskyrkan alldeles för otillräcklig. Redan 1645 hade ett antal sjö-

1 ZETTERSTEN I, s. 176; Il, s. 94; QuENSEL, a . a. , s. 30 f.; Lu:-ioMARK, Hedvig Eleonora kyrka, s. 135. 
2 RA. Riksrådsprot. d. 6 nov. 1635, fol. 194. Avskr. i UUB. PALMSKIÖLD nr 261, s. 535. 

1 • 
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Fig. 3. Holmkyrkan, sedd från väster. Detalj av oljemålning från tidigt 1700-tal av 
okänd konstnär. Stockholms rådhus. 

Jloln1kirche , gcsehen von \Vcst en. D etail cines Holm Clrnrch, see n from t he wcst. Detail of oil-
Ölgemäldes a u s dem frlihen 18. Jh. Unbekannter painting from t h e early 18th century by an un-

Klins tler. Stockholm, Tiathaus. known artist. Stockholm Town H a ll. 

officerare tagit initiativet till hopsamlandet av medel till en ny kyrkobyggnad och 1653 
donerade drottning Kristina Kyrkholmen till amiralitetet, för att en stenkyrka då måtte 
uppföras. Samtidigt uppdrogos gränserna för de två församlingarna. »Sjöfolket, office-
rare och gemene, som bo på La dugårdslandet och malmarne» skulle från och med nu lyda 
under Holmkyrkan och >mtgöra deras påskpenningar och all annan rättighet allenast till 
amiralitetspredikantern e». De officerare, som redan skaffat sig bänkrum och gravplats 
i S. Jakob, skulle dock ha rättighet att, om de så önskade , få behålla dem tills vidare. 
Samtidigt konfirmerades amiralitetets tidigare erhållna rätt till pastorat i  Sorunda. 

Redan det följande året ansåg sig K. Maj:t föranlåten att återskänka kyrkoherden i 
S. Jakob de honom fråntagna ekonomiska rättigheterna. Meningsskiljaktigheterna 
blevo emellertid därmed ej bilagda utan fortsatte fram till 1672, då K. Maj :t på Amira-
litetskollegiets förslag helt skilde S. Jakob från Amiralitetsförsamlingen. Men då hade 
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andra viktiga organisatoriska förändringar ägt rum, så tillvida att amiralitetet sedan 
några år (1665) börjat vidtaga åtgärder för uppförandet av en egen kyrka av sten på 
Ladugårdslandet. Projektet till stenkyrka på Kyrkholmen hade aldrig kunnat reali-
seras. Därmed hade en ny territoriell församling bildats men lydande under amiralitetet 
liksom Skeppsholmsförsamlingen. Superintendentsbefattningen och därmed sam-
röret mellan S. Jakobs och amiralitetsförsamlingarna upphörde 1681.1 

År 1680 började förflyttningen av örlogsstation i Stockholm ned till Kalmar och Karls-
krona, vilket hade som följd att de två amiralitetskyrkorna fingo en mycket reducerad 
betydelse mot vad som ursprungligen avsetts. Ladugårdslandsförsamlingen skildes 
1696 från amiralitetet och fick nämnda år en kyrkoherde, som ej stod i något subordina-
tionsförhållande till flottan. Amiralitetsförsamlingen sammansmälte till en obetydlighet 
med Halmkyrkan som enda helgedom.2  Sedan delar av flottan under 1700-t:s andra 
decennium åter förlagts till Stockholm, ökade församlingen till omfånget. Liksom und er 
1600-t. låg »amiralitetsstaten - vida kringspridd i staden och på malmarne», där yt-
terområdena lockade med sina låga hyror. Ja, det gick så långt att amiralitetspredikan- . 
ten Eric Giers år 1753 höll före, att »större delen hålla sig till andra församlingar och låta 
betjäna sig av de där varande präster». Detta föranledd e en framställning till K. Maj:t, 
som den 16 januari 1754 dekreterade, att alla som hörde till »Amiralitetsholmkyrkoför-
samI:ingen» också skulle vända sig till denna församlings präster. Samtidigt fastställdes 
att till samma församling skulle från och med nu även höra den plats på Djurgården 
»mellan gärdslegården och sjön» som tillhörde Amiralitetskrigsmanskassan och som nu 
närmast motsvaras av Galärvarvet och Djurgårdsstaden.3 

Enligt en av biskop Olof Wallquist på K.  Maj :ts befallning våren 1791 förrättad 
visitation hörde då till Skeppsholms församling omkring 650 gemena samt officerare, 
avskedade volontärer samt »några flera hushåll, som vanligen och i från längre tid hål-
lit sig till denna församling». Vid samma tillfälle framhölls det vanskliga i det förhål-
landet, att de församlingsledamöter som voro »spridda kring hela staden» hitintills 
aldrig kunnat samlas till några husförhör.4 

1 Före flottans förflyttning till K arlskrona 1680 utnyttjades tidvis Holmkyrkan av Finska nationella 
församlingen. Mässkläder (jfr sid. 65) och nattvardsvin utlånades resp. såldes till denna av Skepps-
holms församling. Efter Katarina kyrkas brand 1723 utnyttj ades också Holmkyrkan. NILS LuND F. -
QUIST, Stockholms stads historia etc., I, Stockholm 1828, sid. 60. I övrigt hänvisas till ett arbete 
om Skeppsholms för5amling, som GusTAF BRANDT har under utarbetande. 

2 LUNDMARK, Hedvig Eleonora kyrka, s. 136. RA(Ö). Am. Koll. K . br. d. 6 maj 1653 (nämnt av flera 
förf. bl. a. Lundmark o. Quensel. QuENSEL, a. a., s. 33 ff., s. 37). LUNDMARK, Hedvig Eleonora kyrka, 
passim. ZETTERSTEN, Anteckningar s. 4. 

3 RA. Flottans adm. hand!. Avdeln. A: l, vol. B: 37 c. - Carl Ridderstolpes underd. skrivelse är dat. 
den 6 dec. 1753. 

•Alltjämt äro många av församlingsborna spridda i olika delar av huvudstaden. Alla stockholmare, 
som äro eller varit fast anställda vid flottan och deras familjer, skrivas nämligen i Skeppsholmsförsam-
lingen, som år 1942 räknar omkring 6 500 personer. 
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Fig. 4. Kyrkholmen. Detalj av C. Fr. Hauswolffs karta 1730. Befälhavande amiralens kansli. 
Skeppsholmen. 

Kyrkholmen. Dctail von C. Fr. HauswoHfs T{arte l{yrkholmen. Dctail of C. Fr. Hauswolff's map,
1730. Kanzlei des kommandicrenden Admirals. 1730. Sccretariat of the admiral in Command. 

Skeppsholmcn. Skeppsholmen . 

Närmast i anledning av de erfarenheter som denna visitation givit, beslöt K . Maj:t 
på biskopens framställning, att Skeppsholms församling av praktiska skäl hädanefter 
borde lyda under hovkonsistorium, eftersom förutom armens flotta all till huvudstaden 
förlagd garnison hörde till nämnda konsistorium. Detta godkändes den 1 juni 1791 och 
äger ännu bestånd.1  

Ar 1824 överlämnade K.  Maj:t Sillhovstomten på Blasieholmen och Kyrkholmen, 
där kyrkan två år tidigare brunnit ned, till Stockholms stad, vilket föranledde Skepps-
holms församlings kyrkoråd att av staden begära viss andel av köpesumman, eftersom 
församlingen ju på sin tid fått Kyrkholmen som gåva av drottning Kristina. K. Maj :t 
svarade emellertid, att ingen köpeskilling för Kyrkholmen ifrågasatts och att en ny 
kyrktomt redan utsetts på Skeppsholmen samt framhöll med skärpa att »Skeppsholms 
församling icke är annat än en garnisonsförsamling om vars fortfarande eller upphörande 

1 ZETTEnSTEN, Anteckningar, s. 4. - KnPROT. (K III. N:o 1). - Avskrift av kungabrevet i  I: 1. 
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Fig. fi.  K yrkholmen. Detalj av C. Fr. Hauswolffs 1736 reviderade karta. Kopia 
1881. Sjöhisl.. museet. 

Kyrkholmen . Dctail a us C. Fr. Hauswolffs Kyrkholmen. Detail of C. Fr. Hauswolff's 
1736 revidicrter Kart e . Kopie 1881. Sjöhist. revi sed map, 1736. Copy 1881. Navy 

museet. Museun1. 

samt dess tillhörigheters disponerande Vi efter omständigheterna och nådigt gottfinnande 
äga besluta». Stockholms stad behövde därför ej fästa något avseende vid kyrkorådets 
anmälda anspråk. Men församlingen tillerkändes i juli 1825 tvåhundra riksdaler årligen 
som ersättning för den tomthyra, som den gått förlustig i och med Kyrkholmens över-
gående i stadens ägo.1 Denna ersättning utgår a lltj ämt. 

I själva verket var K.  Maj :ts påstående angående ägorätten ej entydigt grundat på 
det verkliga förhålland et, eft ersom Kyrkholmen, åtminstone till en del, enligt Kungl. 
brev tillhörde församlingen. Sedan 1600-t. utgjorde denna såsom vi sett en egendomlig 
blandning av både territoriell och icke territoriell karak_tär. Först genom K ungl. för-
ordningen av den 20 november 1863 upphörde otvetydigt församlingens egenskap av 
territorial. Röstberättigad, mantalskriven på Skeppsholmen eller Kastellholmen, skulle 
från och med då utöva rösträtt på Jakobs församlings kyrkostämma. Den 30 decem-
ber 1864 bekräftade K.  Maj:t Skeppsholmsförsamlingens icke territoriella karaktär. 2  

1 UTREDNINGAR V, s. 111. RA(Ö). FaSÄ. K. br. d. 4 maj o. 14 sept. 1824; d . 14 juli 1825. 

2 ZETTERSTEN, Anteckningar, s. 5. 
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Fig. 6. Kyrkholmen sedd från väster. Detalj av oljemålning av Johan Säfvenbom 1765. 
Stockholms rådhus. 

l{yrkhohncn, gesehen von \Vesten. Detail eines Ölge- Kyrkholmen, secn from the wcst. Dctail of oil-
mäldcs von Johan Säfvcnbom, 1765. Stockholm, painting by Johan Säfwenbom, 1765. Stockholm 

Rathaus. Town Hall. 

DE TVÅ AMIRALITETSKYRKORNAS LÄGE OCH 

NÄRMASTE OMGIVNINGAR 


Den tidigast kända amiralitetskyrkan låg, enligt uppgift i Rålambska samlingen i 
KB., »vid Näckeström, nästan på samma ställe, där nu sal. generallöjtnanten - greve 
Axel Wachtmeisters hus står», d. v. s. närmast motsvarande Fersenska husets tomt.1 

1 KB. Rålambska sam!. 114 in- fol., s. 327. F. U. WRANGEL nämner i sitt arbete Blasieholmen och 
dess inbyggare, Stockholm 1914, s. 66 denna källa men endast i allmänna ordalag. - Ang. tiden för 
uppförandet av Amiralitetshuset, se ZETTERSTEN I, s. 226. Zetterstens påstående att Holmkyrkan skulle 
ha uppförts 1634 av en namngiven byggmästare (ZETTERSTEN I, s. 179, not; D:me, Anteckningar, s. 5) 
beror på en förväxling med leveranser till Jakobs kyrka. Detta har tidigare framhållits av LuNDMAHK 
i Sv. K., Stockholm, Bd 3, s. 134, NILS STAF i Sv. K., Stockholm, Bd 6, s. 31 not 2 och mera ingående 
av ALICE QuENSEL i Sv. K., Stockholm, Bd 4, s. 31, not 4. Jfr uppgifterna i Rålambska sam!. med 
PALMSKIÖLD 261, s. 527 i UUB. 
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Fig. 7. Kyrkholmen. Uppmätning av H. von der Durg 1771. Stock-
h olms stadsarkiv. 


Kyrkholme n . Aufmessun g von I-I. K y rkholmen. Survey by J-I. von <ler 

von <l er Burg, 1771. Stockholms Stadt- Burg , 1771. Stockh olm Arehives. 

archiv. 

Enligt samma källa flyttades träkyrkan under drottning Kristinas tid därifrån till 
holmen omedelbart sydost om Gamla Skeppsholmen. Eftersom på det Wachtmeisterska 
husets tomt år 1634 uppförts ett amiralitetshus, är det möjligt att detta senare bygge 
varit orsaken till kyrkans förflyttning till den holme, som från denna tid _benämndes 
Kyrkholmen. 

Den bergiga ön, som får en karikatyrartad utformning i Wolffgang Hartmanns vä l-
kända kopparstick från 1650, var föga lämplig för sitt nya ändamål.1 Sedan Skeppsholms-
bron uppförts under början av 1640-t., blev det trångt för den genomgående trafiken 
t ill och från den nya örlogsstationen förbi kyrkbyggnaden. 2  Holmen tillföll, såsom vi sett, 
helt amiralitetet genom K. brev av den 6 maj 1653. Men redan under 1670-t:s början sökte 
Stockholms magistrat »med flit - bekomma holmen», vilket i mars 1674 föranledde 
Amiralitetskollegium att hos K. Maj:t erinra om, att holmen icke endast lydde under 
amiralitet et enligt det nämnda nådiga brevet utan också att gudstjänster alltjämt höllos 

»amiralitet skyrkan», att över denna holme vore »rätta passagen till amiralitetet», 
1 Stockholmsbilder från fem århundraden, Uppsala och Stockholm 1923, bild 21. 

2 NILS G. ·woLLI N, Johan III:s lusthus och Kasern I p å Skeppsholinen, Samf. St. Eriks årsbok 194 1, 


s. 15. 
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att det på ön alltid stod vakt till skydd både för Skeppsholmen och bron, så att icke någon 
»illvilliande» skulle åsamka skada, samt slutligen att i framtiden skulle amiralitetet 
eventuellt behöva Kyrkholmen för uppförandet av magasin.1 

Det skulle dock dröja några år efter amiralitetets förflyttning från Stockholm, innan 
staden tilläts att göra intrång på Kyrkholmen. 

Den enda bebyggelse vid Holmkyrkan, som vi känna till från 1670-t., utgjordes av 
några träbodar, där kyrkbesökarna kunde få sig en styrketår. Man passade väl också på 
att taga sig en sup i förbifarten, när Kyrkholmen passerades av flottans folk till och från 
Skeppsholmen och Kastellholmen. I december 1676 bestämde emellertid Amiralitetskolle-
gium, att »tapperiet uti bodarne ved Holmkyrkan skall - utrotas och avskaffas».2 - Sedan 
från år 1680 örlogsstationen efter hand förflyttades ned till Karlskrona och endast ett obe-
tydligt antal manskap kvarlämnades på Skeppsholmen, hade Amiralitetskollegiums ytt-
rande 1674, att Kyrkholmen eventuellt skulle behövas för bebyggelse för flottans behov, 
icke längre reellt underlag. Några år därefter gjorde därför borgmästare och råd genom 
överståthållaren en framställning hos K. Maj :t om att på »en plats eller bergklippa be-
lägen på västra sidan om bron - strax på denne sidan om Holmkyrkam> få möjlighet 
att uppsätta materialhus och ordna en sjögård. Det framhölls vidare, att den platsen 
»nu för tiden till ingen Eders K. Maj :ts eller publici nytta innehaves eller brukas». För 
säkerhets skull hade överståthållaren även vänt sig till »kammarherren och kungl. hov-
arkitekten Tessin», vilken givit honom rätt i, att de begärda förändringarna ej skulle 
medföra varken »irregularitet, skada eller avsaknad». Överståthållarens framställning 
beviljades den 4 juli 1689.3 

Några år efter sedan staden fått tillåtelse att utnyttja den v. stranden av Kyrkholmen 
som lastageplats, framkommo andra förslag till öns praktiska utnyttjande. Denna 
gång gällde det Antikvitetskollegiet. K. Maj:t hade visserligen i maj 1688 upplåtit 
lokaler i slottet för ämbetsverket. Men sedan ett flertal svårigheter uppstått att realisera 
det nådiga erbjudandet, som i verkligheten rörde sig om ytterst primitiva utrymmen, 
hade K. Maj:t även »behagat förunna Collegio Antiquitatum en plats på Gambla Skepps-
holmen wijd Holmkyrkian att där få uppsättia nödige husrum att förvara deras papper, 
exemplar av tryckta böcker och annat slikt uti». Amirallöjtnanten och tygmästaren An-
ders Gyllenspaak fick 1690 Amiralitetskollegiums order att utse plats. Vid gemensamt 

1 ZETTERSTEN Il, s. 133. RA. Am. koll. till K. Maj:t d. 28 mars 1674. 
2 RA(Ö). Am. koll. prot. d. 15 dec. 1676, punkt 5. 
3 UTREDNINGAR, V, s. 109. RA. Överståth. till K. Maj:t d. 3 juli 1689 med som bilaga kopia av ma-

gistratens brev till överståthållaren dat. d. 17 juni 1689. Magistraten underströk den begärda platsens 
stora betydelse för staden med det faktum, att det var alldeles för grunt vid Packartorget, för att 
lastageplatsen där skulle kunna ha något större värde. Den tomt på Kyrkholmen som åsyftades sträckte 
sig mti längden ifrån Kyrkholmsbron till stora vindbron (d. v. s. den längre av de två broarna) och i 
bredden ifrån bem:te Kyrkholmsbron till stenkistan parallellt vid stora holmbron ». Den karta som 
bifogades skrivelsen är liksom magistratens originalskrivelse förkommen. - RR. den 4 juli 1689 (av-
tryckt i UTREDNINGAR). 
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besök med honom på Kyrkholmen fann emellertid sekreteraren Johan Hadorph, att man 
näppeligen där kunde finna en tillräckligt stor plats, och för övrigt misstänkte han, som 
hade bittra erfarenheter om svårigheterna att få nödiga medel, att den tilltänkta tomten 
skulle draga med sig alltför stora kostnader »för murning och fyllning».1 

Sedan Stockholms skepps- och galäreskader under 1700-t:s andra decennium blivit 
uppsatt, började Kyrkholmens betydelse för flottan bli en annan än den närmast före-
gående tiden. Holmkyrkan var emellertid till den grad förfallen, att församlingen »näp-
peligen lärer kunna av samma kyrka sig vidare utan största olägenhet betjäna».2  Det 
enda sättet att uppbringa behövliga medel vore att uta rrendera »de ledige platser på 
lilla holmen, varuppå bemälte kyrka nu står». Det i hög grad förvånande hände nu, att 
Amiralitetskollegium den 11 september 1725 slöt kontrakt med eskaderchefen, amiralen 
Evert Didrik Taube om förhyrandet av dessa platser på tjugo års tid emot ett arrende 
av 100 dlr smt och sex tolfter goda bräder årligen. Kollegiet medgav, att »platsen av ho-
nom fuller må bliva brukad och instängd, som han bäst gitter och tycker». För säker-

. hets skull gjordes dock vissa förbehåll. Amiralitetet skulle hava garanterat fri passage 
över holmen till »stora holmbron» och »församlingen må njuta fri tillgång till och ur kyr-
kan och icke i något mål till gudstjänstens bevistande hindrad bliva». 3 Med undantag 
av den tomt på vilken kyrkan stod samt norra delen av holmen (se sid. 16) och huvud-
vägen skulle följaktligen hela ön disponeras av amiral Taube personligen. P å tomten 
v. om kyrkan hade emellertid Stockholms stad år 1691 uppsatt »några små hus och kojor» 
för en stadens pådrivare samt även låtit upplägga timmer på platsen. Någon verklig 
planering av denna och än mindre någon sjögård hade till följd av de penningknappa 
och krigiska tiderna då ännu ej kunnat verkställas. Men området var icke desto mindre 
avstängt för kyrkan. Amiral Taube hade för den skull redan i maj 1725 - fem månader 
innan det nämnda kontraktet slöts - hänvänt sig till magistraten och hemställt om att 
pådrivarens hus måtte nedrivas. Då han ej fick något svar, hänvände han sig i slutet av 
juni ännu en gång till magistraten och framhöll, att dennas uraktlåtenhet att ej låta 
höra av sig ju ej kunde bero på »någon förment delaktighet uti äganderätten till den 
lilla holmen». För säkerhets skull hade han låtit sin tidigare skrivelse åtföljas av en av-
skrift av drottning Kristinas donationsbrev 1653.4 Först genom magistratens svar blev 

1  H adorph, som vid detta tillfälle erbjudits flera platser ute på nuv. Skeppsholmen, bl. a. den bygg-
nad i v ilken riksrådet och amiralen Clas Stjernsköld, som avlidit 1676, på sin tid bott, hade funnit 
dem vara alltför avlägsna. Några år senare måste han emellertid nöj a sig med några mycket otillfreds-
ställande små utrymmen i  nuvarande Kasern I.  H. ScH UCK, Kg!. Vitterhets Historie och Antikvitets-
akademien, II:l, Stockholm 1933, sid. 102 ff.  - RA(Ö). Amiralitetskoll. registr. cl. 1 dec. 1692. lbi d . 
Am.koll. Ank.hancll. 1692 s. 30 (Gyllenspaak till Am.koll). - NILS G. WoLLIN, Amiralitet shuset på 
Skeppsholmen som arkivdepöt, m an us , vilket kommer att införas i  Historisk Tidskrift . - NILS G. 
vVo LLIN, Johan III:s lusthus etc., a . a., s. 31. 

2 SSA. Am.koll. brev till m agistra ten den 7 maj 1725. 
3 Kr. A. Flottans pensionskassa. P III. Vol. 60. Detta originalkontrakt, som upprättades i två exemp-

lar, är på baksidan försett m ed Taubes godkännande. 
4 SSA. Am.koll. till m agistraten. Taubes brev äro dat. d. 7 m aj och 26 juni 1725. 
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han underkunnig om att nyttjanderätten 
av nämnda plats, utan Amiralitetskollegi-
ets hörande sedan år 1689 av K. Maj:t 
upplåtits åt staden. Stockholms stads 
byggnings- och ämbetskollegium strök 
under, att den nämnda tomten, med sitt 
läge »mitt i staden» i själva verket vore 
omistlig. Sedan överståthållaren tagit del 
av samtliga handlingar, framhöll han också 
att staden otvivelaktigt innehade platsen 
med kungligt privilegium. K.  Maj :t lade 
också framställningen från amiralitetet 
ad acta och lät tydligen saken bero.1  Några 
inkomster för arrenderingar från amiral 
Taube fick kyrkan aldrig tillgodoräkna sig. 

De kartor och vedutor från 1600-t., 
vilka omfatta Kyrkholmen, giva i regel en-
dast en summarisk bild av den dåtida topo-
grafin. Konfigurationen av holmen och 

Fig. 8. Kontrakt beträffande lykttändning vid 
1810. 

dess förhållande till broarna äro alltför väx-
Holmkyrkan 

Vcrtrag betr. das Lichtcr-
a nziinden bei <ler H olm-
kirche, 1810. Archiv der 

Skeppsholmskirche . 

Skeppsholmskyrkans arkiv. 
Contract for lampligh t-
ing at Holm Church. 
1810. Archives, Skepps-

holm Church. 

!ande för att kunna ge en vederhäftig bild 
av gradvisa förändringar. 2  Eric Dahlbergs 
blyertsritning med utsikt från söder, an-
tagligen tecknad våren 1661, ger även den 

endast en summarisk bild (fig. 1).3 Föga upplysande är Magalottis veduta från om-
kring 1674.4 Mindre . tillfredsställande är även Eric Dahlbergs förlaga till Johannes 
v. d. Aveelens kopparstick 1698 med utsikt från Kungl. hovstallet (fig. 2) .5 Proportio-
nerna äro som synes missvisande mellan kyrkan och holmen. Endast primitiviteten är 
övertygande. Först i den kända oljemålningen från tidigt 1700-t. av okänd konstnär 
med utsikt från Slottsbacken få vi en mera övertygande bild (fig. 3).6 De små husen 

1 UTREDNINGAR V, s. 110. RA. Am.koll. till K. Maj:t d. 25 nov. 1725 med bil. Överståth. till K. Maj:t 
d. 25 juni 1726. 

2 Se kartor från respekt. 1640 och 1645- 46, s. 28 och 29 i Sv. K . Stockholm, Bd. 4, Jakobs kyrka. 
Karta från 1658 i UTREDNINGAR V, fig. 10. SSA. Handritade kartor 52, 1650-t. , återger den kuperade 
holmen utan bebyggelse. 

a Dahlbergs blyertsritning i KB. Jfr WoLLIN, Johan III:s lusthus etc., a . a., s. 20. 
4 Reprod. i Stockholmsbilder, bild 77. Det norr om kyrkan angivna huset hörde ej till Kyrkholmen 

utan till Blasieholmen. 
• Ritningen i KB. Gravyren är reprod. i Stockholmsbilder, bild 73. 

•Stockholmsbilder, bild 133. 
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Fig. 9. Kyrkholmen. Uppmätning av H. von der Burg 1819. Skeppsholmskyrkans arkiv. 
Kyrkholmen . Aulmessang von H. von der Burg, Kyrkholmen. Survey by H. von der Burg, 1819. 

1819. Archiv der Skeppsholmskirche. Archives, Skcppsholm Church. 

som synas v. om kyrkan äro tydligen de som Stockholms stad låtit uppföra för på-
drivaren och materialgården. 

A priori skulle man vilja hålla för troligt att Werner von Rosenfelts karta från 1701 
(1702) riktigt återgav denna bebyggelse.1  Men i de där angivna två kvadratiska hustom-
terna och det avstängda, mot vattnet orienterade området kunna vi endast se ett pro-
jekt till Stockholms stads sedan 1689 projekterade sjögård. Först med ingenjören Carl 
Friedrich Hauswolffs 1730 utförda karta (fig.4)kunna vi skaffa oss en objektiv föreställning 
om bebyggelsens utbredning. Kyrkan har angivits med sina tillbyggnader, Klockarehuset 
ö. om kyrkan samt i v. stadens pådrivares byggnadslängor. Vi konstatera, att vägen 
över ön ännu ej planerats, oaktat den under en längre tid varit den enda landförbin-

l  Ibid., bild 128. 
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Fig. 10. K yrkholmen från söder. Akvarellerad konturetsning efter 1789 
av J. F r. Martin. Förr i Vitterhetsa kadcmien, n u förkommen. 

Kyrkholmen von Sliden. Aquarcllicrte Kyrkholmen from th c south. Coloured 
1-\:ontur~i.tzung, nach 1789, von J . Fr. contour-etching alte r 1789, by J. Fr. 
Martin . FrC1hcr in Vitterhet sakademien, Martin. Formcrly in thc Academy of 

je lzt vcrschwunden. Litcrature, now 111issing. 

delsen med örlogsstationen.1 Klockarebostadens ålder kan ej anges. När Taube 1725 
anmärkte på eldfarligheten med pådrivarens hus, svarade staden, att klockaregården 
utgjorde för kyrka n ett mera påtagligt hot .2  Den måste alltså ha tillkommit före denna 
tid, men var troligen betydligt äldre. 

Vid studiet av Hauswolffs år 1736 reviderade karta (fig. 5), finna vi, att sjöbryggor 
byggts både nedanför kyrkan och klockaregården samt, vilket är viktigast, att sjötomten 
n. om kyrkan är avgränsad med en mot den lilla bron i rät vinkel gående linj e. Redan 
1712 hade överstelöjtnanten Magnus Fleming, som disponerade över ö. delen av Blasie-
holmen genom Kammarkollegium på behaglig tid fått hyra den nämnda delen av Kyrk-
holmen. Sedan handelsmannen Johan Classon år 1723 inköpt tomten på Blasieholmen, 
övertog han även strandremsan på Kyrkholmen. Från och med 1735 upptog kyrkan 
hyran för den sistnämnda tomten. År 1736 tillät Stockholms amiralitetskommissariat, 

1 Hauswolffs mycket värdefull a karta frå n 1730 finn es i  befälhavande amiralens kansli på Skcpps-
holmen. Den inköptes på sin tid av viceamiralen, greve A . \Vachtmcister (d. 1925) i ett ant ikvariat i 
Stockhoim (ej i Paris, v ilket är a ngivet p å bak sidan av den inra m ade kartan) och skänktes av 
honom 1924 till  Skeppsholmsstationen. Benäget m eddelande av kommendörkaptenen, greve Alarik 
W achtmeister. - En i Byggnaclsdepartementet 1924 utförd kopia är reprod. i Gamla svenska städer. 
Bd I , t ext sid. XIII. - En revidering av denna karta ntförde Hauswolff 1736. D en finnes i Sjöhist. 
museet liksom en kopia p å väv från 1881. Eftersom originalet, nä r detta skrives, är evakuerat, har 
kopian h är måst r eproduceras . Slutligen finnes en version daterad 1736- 39 i  Sjökarteverket. Ibid. 
kop. av 1736 års k art a. Kopior även i  Kr. A. Pensionskassan. P III: 62. 

2 RA. Am.koll. till K.  Maj:t d. 25 j a n. 1725. 
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Fig. 11. Holmkyrkan från söder. Litografi a v F redrik Verner, tryckt i Ut.s igt er 
a f St ockholm 1822. Det a lj. 

I-Io!mkirche von S liden. Litographie von Holm Church from t hc south. Lithograph 

Fredrik Verner, abgedruckt in Utsigter af by F red r ik Verner. p r inted in »U tsig tcr af 


Stockholm 1822. D etail . S tockholm», 1822. D ct a il. 


att kyrkan även skulle få räkna sig till godo hyran av en, senare två, krogar på Skepps-
holmen. Dylika arrenderingar skulle kyrkan under den följande tiden åtnjuta ända fram 
till Kyrkholmens övergående till Stockholms stad och krogpengar fram till slutet av 
1800-t.1 

I juni 1737 kunde kyrkorådet även hyra ut den »oinstängda» platsen mellan »lilla 
Kungl. Holmbrom och den plats, där stadens pådrivares stuga nedrivits. Amiralitets-
kommissariat et hade tydligen änt ligen fått sin vilj a igenom beträffande denna bebyg-
gelse. Men det skäl som flottan 1725 förebragt, att stugan borde rivas för att ur eldfare-
synpunkt ej hota kyrkan, verkar mindre övertyga nde, eftersom den nya hyresgästen 
fick tillåtelse att utnyttj a t omten för uppläggandet av sågbräder.2  

År 1737 uthyrdes också platsen söder om kyrkan emot stora bron för uppläggning av 

1 R ÄK. 1736-37. Jfr \ VnANGE L, a. a., s. 140 ang. tomterna på Blasieholmen. Arrendesummorna för 
tomter och krogar äro redovisade fö r i resp. års räkenskaper . - I samband med ordnandet av utarren-
deringarna 1736 utförde p å uppdrag av kyrkan st adsingenjör Petter Till re us en karta över K yrkholmen. 
Denna karta upptas i flera av kyrkans inventarier, men är nu förkommen (RÄK. 1736, s. 61). 

2 Uppgiften i UrnE D NINGAR V, s. 110, att tomten väst er om kyrka n alltifrån 1689 ända fram till  
1784, då slaktarehuset b örjade uppföras, skulle h a nyttj ats av staden är t ydligen ej överensst ämmande 
med det verkliga förh ållandet . 

2. S veriges kyrkor. Stockholm I X. 



18 STOCKHOLM 

bräder. Träkyrkan omgavs sålunda vid denna tid av brädgårdar och Classons varv samt 
av den likaledes eldfängda klockaregården. År 1738 uthyrdes också kyrkans brygga, 
nämligen till sämskmakareämbetet i Stockholm.1 

De ökade intäkterna föranledde kyrkorådet att äntligen planera området närmast 
kyrkan, där »bergsklyfter och bergspallar» hindrade kyrkfolkets vagnar och »andra till 
och från K.  Skeppsholmen resande» (jfr Hauswolffs kartor 1730 och 1736, fig. 4 och 5) . 
Att detta arbete ej utfördes på ett tillfredsställande sätt, kommer att framgå av det 
följande. Samtidigt planerades och _stenlades vägen över holmen mellan broarna. 2  

Under 1740-t. uppsattes ett plank kring kyrkan. 
År 1760 slöt kyrkorådet kontrakt med brukspatronerna och handelsmännen Isac och 

Abraham Classon, däri inbegripande deras arvingar, om uthyrning av området v. om 
kyrkan, vilket område »hitintills» innehafts av kryddkrämaren Johan Molin på 30 år 
emot ~n årlig hyra av 750 dlr kmt. Upplagsplatsen finge ej användas för beck och tjära. 
Ej heller tilläts något skeppsarbete, såsom kölhalning eller kalfatring, så länge bräde1 
eller ved var upplagt där. År 1761 gjordes en liknande överenskommelse beträffande pen 
ö. platsen, vilken närmast användes som annex till det Classonska skeppsvarvet mitt 
emot på Blasieholmen. Den årliga arrendesumman bestämdes till 400 dlr kmt. Vid denn::i 
tid inneslötos de två tomterna av plank. 3 Den v. har Johan Säfvenbom återgivit i sin 
1765 signerade utsikt från Lagården (fig. 6). Men bilden har fått ett främmande inslag 
därigenom att konstnären för att skapa ökad monumentalitet låtit den alltför höga 
Skeppsholmsbron fortsätta över Kyrkholmen genom en viadukt.4 Den nv. tomten 
utnyttjas som skeppsvarv. 

Man har skäl att förvåna sig över att kyrkan tilläts upplåta dessa tomter till upplägg-
ning av eldfarligt material såsom trä, allra helst som ordföranden i kyrkorådet tillika 
var chef för örlogsstationen. Men någon invändning från hans sida tyckes ej ha gjorts. 
Amiralitetskommissariatet hade emellertid år 1751 framhållit för K.  Maj:t att »en stor 
del av Blasieholmen från Ladugårdslandsbron in till Skeppsholmskyrkari och förnäm-
ligast den trakt därav, som innehaves av framlidne handelsmannen Johan Classons 
sterbhusintressenter till skeppsvarv - - - är bebyggt av många trähus», vilka utgjorde 
ett hot för flottans station. Kommissariatet ansåg därför, att det bästa vore om detta 
skeppsvarv inköptes av Kronan och, sedan alla trähus rivits, tomten åtskildes från den 

1 RÄK. 1738. - Markeringen vid Skeppsholmsbrons landfäste synes ha varit en träbyggnad och i  
så fall det i handlingarna nämnda vakthuset. Det är på Hauswolffs karta 1736 markerat med röd färg 
liksom t. ex. kyrkan och klockaregårdens hus. 

2 RÄK. 1737, bl. a. s. 44, 46, 48, 50, 52; 1738 verif. 48. 
3 RÄK. 1761, s. 341. Avskr. av kontraktet (västra platsen), som är dat. d. 21aug.1760. Ibid. s. 379, 

avskr. av kontraktet (ö. platsen), dat. d. 11 febr. 1761. På en karta i  RA över Kyrkholmen från 176!: 
(reprod. som nr 11 i  UTREDNINGAR V, är av de uthyrda områdena endast den v. markerad (Brädeup-
lastningsplats). 

• Målningen, som hänger i  Stockholms rådhus magistratsal, är bl. a. reproducerad i Stockholmsbilder, 
bild 159. 
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övriga delen av Blasieholmen med en hög stenmur, vilken effektivt skulle hindra att 
eldsvådor spredo sig från denna del av staden. Genom stadens Byggningskollegium 
kunde för övrigt ~>de farligaste trähus» på Blasieholmen utdömas. K.  Maj :t fann helt 
naturligt detta projekt alltför dyrbart men föreslog dock kommissariatet att uppföra 
förslaget i nästa riksdagsrelation.1  Tomterna intill kyrkan förbigingos emellertid i för-
slaget med tystnad. 

Kyrkorådet tillgodogjorde sig ej endast de nämnda hyrorna utan lyckades ytterligare 
skaffa sig en inkomst av Kyrkholmen, nämligen genom att uppbära avgift för de hästar 
som passerade en bom, vilken uppsatts »vid hamnen mellan Holmbron och kyrkan». 
Anordningen hade syftet att under kontroll låta privatpersoner där »löga sina hästarn. 
Vanligen kallades denna procedur för »hästelögningen» och den fortsatte flera årtionden 
framåt. År 1780 reparerades »hästlögningsbryggan».2  

En av Stockholms vice stadsingenjör Hieron von der Burg 1771 utförd karta över 
Kyrkholmen åskådliggör kyrkans instängda läge (fig. 7).3 Hela området mot Norr-
ström är avstängt som lastageplats och på andra sidan löpa tätt intill husknutarna de 
Classonska skjulen och planken. Den lilla klockaregården ligger till hälften inom det 
privata varvsområdet. Endast mot Skeppsholmen är från kyrkan fri sikt. 

Den alltmer trånga och belamrade Kyrkholmen hade sedan länge dåligt rykte. År 
1690 hade en »tjuvkona» blivit halshuggen, därför att hon gjort inbrott i kyrkan. In-
brott förekomma även senare.4 Den som på kvällen skulle taga sig fram över holmen 
mellan planken, skyndade gärna på stegen. Först 1776 beslöt kyrkorådet att uppsätta 
en gatlykta på västra »kyrkoväggshörnet - efter ingen förut var tillfinnandes». Denna 
händelse ansågs så betydelsefull, att kyrkorådet in corpore tog lyktan i betraktande, 
sedan den blivit uppsatt. Med klockaren slöts kontrakt angående tändning, ett kontrakt 
som senare formulerades i överensstämmelse med Överståthållarens påbud (fig. 8). 
Dessa primitiva anordningar skulle fortfara ett gott stycke in på 1800-t.5 Att lyktan 
verkligen blev uppsatt 1776 berodde ej endast på att trakten var osäker utan kanske 
mest på att vägen alltjämt lämnade mycket övrigt att önska. Amiral Nordenanckar 
erinrade i kyrkorådet i augusti 1775 »Vad olägenhet alla de så ifrån som till Kungl. 
Skeppsholmen åkande och kyrkan förbipasserande som ock kyrkfolket möter, i  det att 
vägen emellan kyrkan och planket samt broarna är med bergfasta, spetsiga stenklippor 
uppfyllda». Det beslöts att cmedelbart spränga bort dessa ojämnheter.6  

Under början av 1780-t. skedde stora förändringar i kyrkans omedelbara omgivning 
1 RA. Flottans adm .handl. Avd. A: I. Vol. I 11, Stockholmska Am.kommissariatet till K. Maj:t d. 

25 juni 1751. - Rådsprot. i krigsärenden d. 16 juli 1751. 
2 RÄK. 1761, s. 303. Utdrag ur KRPROT. av d. 9 dec. 1761. - RÄK. 1780. 
3 SSA. Stadsarkitekten. Kartor, nr 134. 
4 R.:\K. 1690, S. 187; 1697. 
5 K III d. 7 och 14 dec. 1776. - Det i fig. 8 meddelade kontraktet återfinnes som verif. 55 i 1810 

års RÄK. 
6 RÄK. 1775 med utdrag ur KRPROT. 
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utan att kyrkorådet kunde göra något vare sig för eller emot. Samtidigt som Gustav 
III i augusti 1781 godkänt ritningar till den nya Norrbro med slakt- och fiskarhus; 
hade han framhållit det önskvärda i att dessa hus förlades till en annan och mera perifer 
del av staden. Detta föranledde överståthållaren, att hos K. Maj:t föreslå Kyrkholmen 
såsom den härför lämpligast e platsen. Förslaget fick nådig approbation den 18 mars 
1783.1 Johan Classon d. y., vilken av Skeppsholms kyrkoråd enligt beslut av 1760 och 
1761 fått nyttjanderätt över platserna v. och ö. om kyrkan fram till respektive år 1790 
och 1791, hade i börj an av 1780-t. råkat in i ekonomiska svårighet er , vilka förde till 
konkurs. 2  För att i möjligast e mån öka sina likvida tillgångar överlät han, utan att hän-
vända sig till kyrkorådet, sin nyttjanderätt av de två kyrkplatserna till Stockholms 
stad vid påsktiden 1782.3 Den närmaste konsekvensen blev att staden erlade t omthyran 
till Skeppsholmskyrkan, därför att grunden ägdes av denna. Men till följd av K. Maj:ts 
beslut tilläts staden att på dessa tomter uppföra slakt- och fiskarhus (1784-85) v. 
om kyrkan . Även uppfördes n. om kyrkan ett antal salubodar av trä gom ersättning för 
dem som rivits ned vid gamla Norrbro. Kyrkholmens härigenom i hög grad ändrade 
karaktär framgår av en uppmätning, som von der Burg utförde sommaren 18Hl (fig. 9), 
vilken lämpligen kompletteras med en blick på en akvarellerad konturetsning, som Johan 
Fredrik Martin utförde med utsikt från Skeppsholmen några år efter slaktarhusens 
uppförande (fig. 10). Martins ritning tillkom efter 1789, då den gamla vindbryggan ut-
byttPs mot en klaffbro.4 

Den dispositionsrätt av en del av Kyrkholmen, som staden erhållit 1689, men som ej 
var i kraft under större delen av 1700-t, hade alltså återigen och i större utsträckning 
än tidigare kommit att utnyttjas. Det må här återigen tyngas på det faktum att varken 
1689 eller 1783 blev amiralitetet eller kyrkorådet meddelat om de ändrade disposi-
tionerna, än mindre tillfrågade därom. Aganderätten, men i praktiken en ganska kring-
skuren sådan, innehades dock alltjämt av kyrkan beträffande Holmen. 

Ekonomiskt förlorade ej kyrkan på dessa förändringar, allra helst som tomthyran eft er 
hand höjdes . Men det mycket nära grannskapet till slaktarhusen och fiskarstånden, där 
drängar, hantlangare, månglerskor och bönder trängdes med den råmande, bölande 
slaktboskapen och de gnåggande hästarna skapade ett hart när olidligt tillstånd.5 Redan 

1 UTREDNINGAR V, S . 110 f.  
2 WRANGEL, a. a., s. 141. 
3 Konceptbrev till överståthållaren avd. 22 jan. 1785 i RÄK . - Wrangel säger om denna t ransaktion 

endast: »Huru nu med de olika tomtlotterna (d. v . s. Johan Classon d. y:s) förfors har ej fullständigt 
kunnat utredas, men säkert är , att någon del inköptes av Stockholms stad.» 

•Ett exemplar av kartan i RÄK.  (LI nr 9). - Martinbilden, .som är reprod. i 'VRANGEL a. a ., fig. 
s. 141, har tidigare tillhört Vitterhetsakademien, men är sedan Wrangel utgav sitt arbete, stulen. 
E tsningen, som konstnärsbestämts av Wrangel, upptas ej i HANS F RÖLICH, Bröderna Elias och Johan 
Fredrik Martins gravyrer. Stockholm 1939. En kliche av bilden har välvilligt ställts till Sveriges 
kyrkors disposition av P . A. Norst edt   Söner. 

s Jfr WRA NGEL, a. a., s. 152 f.  
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1787 framhöll kyrkoherden Hvasser »hurusom mycken orenlighet och smuts samlas av 
den mängd allmoge, som dageligen håller med sina kreatur och lass tätt intill kyrkan - -
i synnerhet sommartiden förorsaka en elak stank och luft så inom som utom kyrkan». 
På söndagarna var det »besvärande» för kyrkfolket att både komma in och ut ur helge-
domen, eftersom allmogen stod »tätt intill kyrkans dörrar med sina kreatur och lass, 
varav mycken orenlighet och spillning samlas».1  År 1812 begärde kyrkorådet hos över-
ståthållaren om förbud för att ställa åkdon och hästar vid kyrkväggen eller att där 
kasta sopor. Det hade gått röta i  väggarna till följd av den »hopade torgspillningen».2  

Sju år senare ingingo kyrkorådet och Stockholms stads drätselkammare en överens-
kommelse.3 Enligt denna tillförsäkrades staden framtida nyttjanderätt av tomtplat-
serna v. och ö. om kyrkan, »så länge staden av desamma är i verkligt behov». Hyres-
avgiften bestämdes till 200 rdr b:o. Staden åtog sig att ej endast ombesörja renhåll-
ningen »vid och omkring kyrkan utan ock hålla hand däröver att å omförmälte platser 
någrc inrättningar ej göras, som kunna lända kyrkan till olägenhet eller skada». 

Av denna överenskommelse framgår det tydligt, att kyrkorådet ansåg sig alltjämt ha 
bestämmanderätten över Kyrkholmen och att det räknade med en tid, då det skulle 
återfå nyttjanderätten av de tomter, där staden uppfört slaktarhusen och fiskarstånden. 

En för kyrkan ur vissa hänseenden gynnsam förändring ägde rum 1817, då på det 
förfallna klockareboställets plats uppfördes ett skolhus efter ritningar av Fredrik 
Blom (jfr sid. 24). Vi skymta den enkla byggnaden på en litografi av Fredrik Verner 
med utsikt från salutbatteriet på Skeppsholmen 1822 (fig. 11).4 Man lockas dock lätt 
av denna veduta att föreställa sig kyrkans tomt friare och mera idyllisk än den i själva 
verket var. 

Slaktarhusens och fiskarbodarnas närhet fortforo nämligen att i  hög grad menligt 
!nverka på kyrkans frid och helg. Våren 1822 anmälde kyrkoherden, »att vid sist hållne 
passionspredikningar en sådan mängd oxar varit samlade å platserna bredevid kyrkan, 
att kyrkofolket ej utan mycken möda kunnat komma till och från». Osnyggheten var 
också särdeles prövande. Därför beslöts avlåtandet av en skrivelse till överståthållaren 
med anhållan att under passionspredikningarna i fastlagen några oxdrifter ej längre 
måtte få framföras till platsen närmast kyrkan utan att de under dessa timmar måtte 
kvarhållas på Blasieholmen.5 Något beslut i denna riktning behövde emellertid aldrig 
verkställas. Kyrkan brann nämligen fullständigt ned under en vådeld den 12 juni 
samma år. 6 Att Kyrkholmen två år senare överlämnades till Stockholms stad har i 
annat sammanhang (sid. 8) redan omnämnts. 

1 K III d. 19 jan. 1787, brevkoncept till överståthållaren. 

2 K  III d.  20 okt. 1812. 

3 RAK.  1819. 

4 Stockholmsbilder, bild 291. 

5 K  III. 

6 K. III d. 15 juni 1822. 


2* 



22 STOCKHOLM 

--"'L- ~.-,-r -,... -r

1.  .. 
L . __._ 

r 
----i-.: 

•  . ..  
~ 

Fig. 12. Skolhus på Kyrkholmen. Komp. av Fredrik Blom 1817. Riksarkivet. 
Schulhaus auf Kyrkholmen. Fredrik Blom, School house on Kyrkholmen. Comp. by

1817. Reichsarchiv. Fredrik Blom, 1817. State Archives. 

KLOCKAREGÅRD OCH SKOLA 

KLOCKARE- Den rektangulära, av timmer uppförda klockaregården låg ö. om Holmkyrkan 
GÅTID på en bergknalle med ett uthus på den släta marken, alldeles nere vid sjön. Situationen 

framgår av Hauswolffs karta 1730 (fig. 4). Enligt samme Hauswolffs karta från 1736. 
var området då inhägnat och försett med en brygga. År 1725 nämnes anläggningen i 
anledning av en kontrovers mellan amiral Taube och staden (se sid. 13). Tillkomsttiden 
är ej känd. 1758 ombyggdes och nybyggdes »klockarestugan» med tillhörande bagare-
och bryggarstugor; 2 200 taktegel inköptes.1  Arbetet leddes av åldermannen Sebastian 
Jacob, som under denna tid var flitigt verksam vid flottans byggnader på Skeppshol-
men. Troligen fick klockarens bostadshus då den kvadratiska grundplan med pyramid-
tak, som framgår av von der Burgs situationsplan 1771 (fig. 7). Till denna byggnad 

1 RÄK.  1758, s. 15. 
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Fig. 13. Förslag till skolhus att uppföras på Skeppsholmen, utarbetat av Fredrik Blom 
1824. Riksarkivet. 

Entwurf för ein Sclmlgebäude auf Skeppshol- Proposal for a school house to be erected on 

men von Fredrik Blom, 1824. R eichsarchiv. Skeppsholmen, workcd out b y Fredrik B lom,


1824. State Archives . 


hörde även då flera uthus, fast de ej markerats på kartan. Bostället rödfärgades 1801 
(Räk.). Det revs 1817 för att lämna plats för en skolbyggnad.1 

Vid biskop Olof Wallquists visitation i Skeppsholms församling mars 1791 föredrog sKOLA  

överste Johan Gustaf Lagerbielke i  koncept en skrivelse till Stockholms stads konsisto-
rium angående det önskvärda att inrätta en skola. Biskopen lovade understödja denna 
framställning, vilken redan samma år den 1 juni beviljades och stadfästes av K. Maj:t. 
Kyrkans nyttjande »av de vanlige näringsställen på Kungl. Skeppsholmen» möjlig-
gjorde jämte en avsatt fond på 1 000 rdr b:o finansieringen. 2 

1 K III d. 19 mars 1817. 
2 K III, d. 29 mars, 14 dec. 1791. Till n äringsställena hörde ej endast krogar utan också brödbodar 

och sockerstånd. Ett sockerstånd på planen mellan Kanslihusen och Långa raden omnämnes 1792-
1856; Stenkrogen, senare Volontärkrogen i nuv. prästgården 1792-1822; Krogen på Hovj aktvarvet vid 
Smedsudden 1794-95; en brödbod på Skeppsholmen 1816- 22; ett sockerstånd p å K astellholmen 
1819-48, då det borttogs; krogen i Båtsmanskasern, nuv. Kasern Il, 1820-64; ett sockerstånd 
vid Skeppsholmsbron nära Högvakten 1842-56. Vidare erlade fabrikören Olof Fresk och senare 
hans änka frivilligt en summa till kyrkkassan för ett allmänt badhus, som han hade vid Skeppsholms-
brons brofäste åt Högvakten till från 1825 till 1839, då inrättningen upphörde. (RÄK. 1792- 1865.) -
I december 1864 fastställde K. Maj:t ett reglemente för församlingens skol- och understödskassa. Jfr  
ZETTERSTEN, Anteckningar, s. 10. - FERLIN, sid. 1421 ff. ang. Skeppsholms församlings skolor. 
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Till en början förhyrdes två rum vid Träsktorget i Johannes församling, där under-
visningen påbörjades den 1 april 1792. På konteramiral Hielmstiernas förslag flyttades 
skolan 1803 till K asern I på Skeppsholmen, där marketentaren avstod från två av sina 
tre rum emot möjlighet till förmånligare inköp av »dricksvaror». Efter denna förflyttning 
steg lärjungeantalet från omkring 20 till nära det dubbla. Skolan uppdelades därför i 
två avdelningar, vars elever läste varannan dag. För att kunna höja lärarens lön måste 
hyran av Stenkrogen i nuvarande prästgården höj as.1 Överste Aschling fann det emeller-
tid särdeles olämpligt att ha skolan inrymd i en kasern, där båtsmän och soldater »icke 
alltid föra ett så ordentligt leverne utan ofta utbrista i eder och skändelige utlåt elser». 
Han erbjöd därför lokal i sitt eget hus på Blasieholmen nr 107 för både barnen och 
skolmästaren mot en årshyra av 20 rdr. Förslaget godkändes av kyrkorådet 1807.2 Men 
skolan blev ej långvarig där utan förflyttades till andra lokaler, bland annat till det Zier-
vogelska huset vid Lilla Trädgårdsgatan i J akobs församling.3 

Det ekonomiska underlaget var från börj an alltför obetydligt, varför skolan, sedan 
den utökats och dagspriserna i gemen höjts, efter endast några års förlopp befann sig i 
nödläge. Kyrkorådet tvingades därför 1816 att av Överståthållareämbetet begära fria 
skolutrymmen i trälängan no. om kyrkan, där lutfiskblöterskorna hade sina bodar. 
Inredningen av dessa i och för sig särdeles olämpliga lokaler visade sig vid närmare efter-
tanke ställa sig alltför dyrbara, varför kyrkorådet vände sig till K. Maj:t med anhållan 
att få uppföra en nybyggnad av trä »i klockarebostället». Att »Skeppskyrkoholmem> 
av ålder tillhörde Skeppsholmen framhölls för säkerhets skull. Genom Överståthållare-
ämbetet gav K. Maj:t i brev av den 18 juni 1816 kyrkoråde~ ett jakande svar. Visser-
ligen stred det mot byggnadsstadgan att uppföra trähus på denna plats, men undantag 
gavs i detta fall, därför att församlingen hade så begränsade medel. 

Överstelöjtnanten F. Sjöbohm hade dessförinnan (maj 1816) utarbetat ett förslag till 
nybyggnad . Men sedan kyrkoherde Häggman funnit detta vara i minsta laget, framlade 
Sjöbohm våren 1817 ett husprojekt om två våningar. En handlande i Sundsvall hade 
åtagit sig både att leverera materialierna och uppföra huset på stället. Men byggnaden 
visade sig nu vara alltför stor och förutsatte att klockarebostället med tillhörande uthus 
måste skatta åt förgängelsen, vilket från början ej varit meningen. P å förslag av amiral 
Coyet beslöt därför kyrkorådet den 19 mars att anmoda major mekanikus Fredrik 
Blom att inkomma med ett förslag, som ur storlekssynpunkt låg emellan de två tidigare 
av överstelöjtnant Sjöbohm utarbetade ritningarna.4 

Redan nästa månad kunde Blom lämna amiralen sådana på en byggnad med de be-
gärda måtten och med plats för församlingens friskola, klockare och kyrkvaktare. Rit-

1 K III d. 28 okt. 1813; d. 22 och 29 dec. 1802; d. 16 sept. 1803; d. 15 m ars 1804. År 1798 uppsattes 
ett kompani av 10 ordinarie och 5 e. o. skeppsgossar. De undervisades också i fattigskolan fram till 
vå ren 1812, då det utökade skeppsgossekompaniet blev en särskild »läroanstalt » (K III d. 28 okt. 181 3). 

2 K. III d . 3 juli 1807. 
3 K III d. 28 okt. 1813. 
4 K III d. 19 mars 1817. 
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ningarna remitterades till Sjöbohm, vilket resulterade i att kyrkorådet godkände dem. 
För att skolhuset skulle få ett lämpligare läge beslöts samtidigt att klockarebostället 
med tillhörande hus skulle rivas för att ge plats åt nybygget. Den flärdlösa men välav-
vägda och väldisponerade byggnadens utseende framgår av fig. 12. Den 21 maj 1817 
tecknade Coyet kontrakt med verkmästaren A. Lindström. Arbetet verkställdes sam-
ma år. Det 20 alnar långa och 12 alnar breda huset uppfördes av dubbla 3-tums 
plankor. De yttre planken ställdes vertikalt och de inre horisontalt. Det förstnämnda 
skiktet notades och förseddes med stadigt förhydningspapper. Brädtaket belades med 
järnbleck. Ytterväggarna målades med gul oljefärg. Den 1 oktober 1817 hade man hun-
nit så långt, att friskolan äntligen kunde flytta in i egna lokaler.1  Besiktningen ägde 
rum först i april 1818. Den ombesörjdes av överstelöjtnant Sjöbohm och major Fredrik 
Blom. Hela övre våningen uppläts åt klockaren. Kyrkvaktmästaren fick hyresbidrag.2  

Församlingen fick ej länge draga nytta av sin nya skolbyggnad. Den brann nämligen 
ned till grunden i juni 1822 samtidigt med träkyrkan. Fattigskolan förflyttades proviso-
riskt till ett hus på Södermalm, där kaptenen vid Stockholms eskader Johan Rund-
qvist ställt lokal gratis till förfogande fram till den 1 oktober.3 I slutet (sic!) av denna 
månad förfrågade sig eskaderchefen, som tillika var kyrkorådets ordförande, hos För-
valtningen av sjöärendena om ej den gamla träbyggnad på flottans varv, som förr in-
rymt blockmakareverkstaden och som låg bakom hans kanslihus, skulle kunna få an-
vändas för församlingens fattigskola. 4 Förvaltningen höll före att om trähuset överhu-
vudtaget skulle komma till användning för nämnda ändamål, måste det flyttas. Man 
kunde också tänka sig uppförandet av ett nytt skolhus, varför eskaderch~fen beordrades 
att inkomma med ny utredning.5 Den mycket upptagne Fredrik Blom, som fick i upp-
drag att utarbeta nybyggnadsförslag, inlämnade ej något sådant förrän två år senare. 
Under tiden hade frågan kommit i annat läge, vilket givit Bloms ritning en helt annan 
omfattning än den först åsyftade. Det ifrågasattes nämligen att eskaderns fattigskola 
och eskaderns skeppsgosseskola skulle förenas och inrättas efter den då nymodiga Lan-
casterska metoden. Men samtidigt borde underofficerskårerna i »Artilleri- och naviga-
tionsvetenskaperna» och för deras undervisning nödvändiga modellkammare få lämp-
liga lokaler samt dessutom boningsrum beredas åt en skollärare och åt Skeppsholms-
församlingens klockare. Sålunda skulle eskaderns samtliga undervisningsanstalter kunna 
förenas under en hatt och församlingen å sin sida få samma behov täckta som i det brunna 
skolhuset. Bloms ritning med en fasad av det två och en halv våningar höga nästan 
kvadratiska huset samt våningsplan visar en förnämlig utformning och ett tillfreds-

1 K III d. 16 april 1817. Bloms ritning finnes i RA(Ö), bland ej inordnade handlingar. K III d. 16 
april, 21 maj, 4 april, 4 juli 1817. Kontraktet av d. 21 maj 1817 i RÄK. 1818. 

2 RÄK. d. 1 maj 1818. K III d. 4 juli 1818. 
a K III d. 15 juni 1822. 
4 FAS. Eskaderchefen, Avgångna expeditioner d. 24 okt. 1822. 
5 RA(Ö). FaSÄ. Registr. d. 28 okt. 1822. 
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KYRKO-
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ställande av lokalbehov, som man ej var vand vid på Skeppsholmen (fig. 13). Kostna-
derna, som beräknades till 13 699 rdr b:o, avskräckte också amiral Coyet, varför han 
med tillknäppt reservering framlade förslaget för Förvaltningen.1  Av ekonomiska och 
praktiska skäl hade han kommit till den slutsatsen, att man helst borde skaffa nödvän-
diga skollokaler utanför Skeppsholmen på nedre Norrmalm. På så sätt skulle eleverna, 
vars föräldrar företrädesvis bodde i stadens yttre kvarter, ej få så lång skolväg. Förvalt-
ningen slog in på kompromissens väg och lät Fredrik Blom inreda skolrum i marketenteri-
byggnadens övre våning. Denna byggnad, som motsvaras av nuvarande prästgården, 
hade uppförts åren 1738- 39 i en våning som »skaffhus för arbetsmanskapet». Det 
påbyggdes med en andra våning år 1820.2  Hösten 1825 flyttades fattigskolan från 
några rum, som hyrts i »grevliga Fersenska huset» på Blasieholmen, in i denna marke-
tenteribyggnad, där den förenades med skeppsgosseskolan under namn av »Wexel 
Undervisnings Schola vid Kongl. Maj:ts Flotta i Stockholm».3 Lektionerna började den 
1 september 1825. Den 18 maj 1833 beslöt kyrkorådet, att flickorna ej längre skulle 
undervisas samtidigt med pojkarna. I stället skulle i en »tjänlig» lokal på Skeppsholmen 
från början av nästa oktober månad inrättas »en särskild läroanstalt för församlingens 
fattiga barn av kvinnokönet» (K III). År 1857 nedlades skeppsgosseskolan. Enligt Kungl. 
brev av den 11 april 1872 upplöstes skolan »från och med nästkommande hösttermins 
börjam och ersattes med en av stadens folkskolor. 4 

KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSPLATSER 
Den nuvarande kyrkogården är belägen inom Galärvarvet på ett oregelbundet 

område mellan tegelstensmuren emot Djurgården och de byggnader, som tidigare gingo 
under namn av Södra galärskjulen. Från murporten löper en väg snett igenom kyrko-
gården fram till dockan och korsas av en annan väg. I v. höj er sig terrängen kring 
en bergkulle. Vegetationen utgöres av ett rikt trädbestånd. 

Kyrkogården har fått sin nuvarande karaktär genom ett av arkitekten K . M. Wester-
berg i december 1933 signerat och åren 1!)34-35 som beredskapsarbete utfört förslag 
(fig. 14), vars verkställande kostade 34 400 kronor. 

De förändringar som genomfördes och vilka i varje hänseende betydde förbättringar, 
framgå tydligast av en jämförelse mellan en av lantmätaren John Enberg 1906 upprättad 

1 RA(Ö). FaSÄ. Ank.handl. 641/1824. Ritningen, som saknar diarienummer, utgör en bilaga. 
2 Beträffande denna byggnads historia hänvisas till ett arbete om Skeppsholmens, Kastellholmens 

och Galärvarvets bebyggelsehistoria, som förf. har under utarbetande. 
3 RÄK. 22 augusti 1825, K III d. 9 maj 1826, d. 7 mars 1827. - Ang. denna för tiden typiska under-

visningsmetod, se ARVID GrnRow, En egendomlig skolform - växclundervisningen. Svenska folket 
genom tiderna, 8, Malmö 1939, s. 143 ff.  

•Ett reglemente utfärdades av FaSÄ d. 22 dec. 1826. - ZETTERSTEN, Anteckningar, s. 9 f.  
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SKEPPSHOLMS FÖRSAMLfNGS KYRKOSÅRD 
4 Qa/ rtt-arf..-~J "~<,"'f.~ <h l"'f
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Fig 15. Situationspla n av kyrkogården på Galärvar vet , upprättad 1906 av John E nberg. Skepps-
holmskyrkans a rkiv. 


Situationsplan dcs Friedhofs auf Galärvarve t, ange- Situation plan of the clrnrchyard a t Galä rva r vct,

Iertigt von J ohn E nberg 1906. Archi v <ler Skepps- d rnwn in Hl06 b y .John Enberg. Archi ves, Skepps-

holmskirche . holm Church . 


karta (fig. 15) och Westerbergs godkända förslag.1  Det som först slår i ögonen beträffande 
den äldre planen, är den nyckfulla och kaotiska placeringen av gravarna vilkas kullar 
omges endast av sand. Denna oroliga och påvra karaktär har nu ändrats tack vare det 
sekundära vägsyst em, som införts och indelar hela området i efter t errängen avpassade 
mindre kvarter, där gräsmattor omge de enskilda gravarna. 

1  J. Enbergs k onceptkarta, \Ves tcrbergs skriftliga förslag och ritning, dat. i dec. 1933, samt övriga 
handlingar finn as p å Skeppsholmen, dels i kyrkoarkivet, dels i Byggnadsdepartem entet (nr 2: 137 /1934 
och 2: 90.). ~Westerbergs förslag även i K. Bst. - GusTAF B RANDT har i Galärky rkogården på Djur-
gården, Ignis 1935, s. 144 f., givit en kort redogörelse fö r k yrkogårdens sista förändring. 
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Fig. 16. Kyrkogården på Galärvarvet, med utsikt mot kullen med urngravarna. Foto Åzeliu s. 
Friedhof 	auf Galärvarvet, 1nit Aussicht gcgen den The churchyard at Galärvarvet, facing thc n1ound 

liiigel ini t den Urnengräbern. with thc urn gravcs. 

Tidigare voro gränserna mellan kyrkogården och varvet mycket vaga. 1  Utan känsla 
för det heliga området utnyttjades vägarna för örlogsstationens körslor. Nu har i n . och 
v. uppförts en mur av sprängsten och jordstenar omkring 1, 20 meter hög, täckt med 
grästorv och prydd med sedum. De två öppna ingångarna hava utbildats med entrc-
stolpar av sten, krönta med gjutjärnsurnor från Näfveqvarn. Mot s. och v. utgöres 
begränsningen av en tujahäck. 

Bergshöjden i v. som dominerar området (fig. 16), har ordnats som en urnkyrkogård 
med vacker avvägning mellan tujahäckar och gräsmattor. Tre vägar leda upp mot 
kullens avplanade krön, där till hugfästandet av 200-årsminnet av kyrkogårdens till-
komst ett monument av sten år 1941 börjat uppföras. Det kommer att bestå av en 
hög, tresidig pelare av slipad granit med förgyllda reliefer av religiös symbolisk art, 
hänsyftande på sjömannens liv. Monumentet, som kommer att avtäckas vid firandet 

1 Se bl. a. en på Ingeniörsdepartementets kontor den 15 febr . 1880 dagtecknad situationsplan över 
Galärvarvet. Kr. A. Flottans pensionskassa. Djurgårdskartor. P III 62: 27. 
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av kyrkogårdens tvåhundraårsminne hösten 1942, är komponerat av skulptör Anders 
Jönsson i samarbete med arkitekt Westerberg.1  En av relieferna meddelas i fig. 17. 

Det oregelbundna partiet i s. har rättats ut och där hava anlagts nya jord- och urn-
gravar. Framför det därintill liggande gravkapellet (jfr s. i7) har ordnats en plats med 
kalkstenshällar och en rad av rosenbuskar. 

Den särdeles väl genomförda restaureringen och nyanläggningen har på ett förebild-
ligt sätt tagit vara på och framhävt det egenartade i denna kyrkogård, som i synnerl)et 
med sitt kuperade v. parti, de gamla, där bevarade gravmonumenten, trädbeståndet 
och den fria utsikten över staden äger säregna skönhetsvärden. 

DE TIDIGARE Skeppsholmkyrkorna hava aldrig haft ett sådant läge, att någon begravningsplats 
N~~~;P~:-T- kunnat ordnas i deras omedelbara närhet. Det skulle överhuvudtaget dröja ganska 

sERNA 	 länge, innan någon bestämd kyrkogård blev upplåten för denna församling. Eftersom 
sjömännen vanligtvis bodde i olika delar av staden, använde man troligtvis den i varje 
enskilt fall närmast belägna kyrkogården. Sedan skeppsgården flyttats från Stadshol-
men till Blasieholmen, låg det otvivelaktigt närmast till hands att utnyttja den som hörde 
till Jakobs kyrka. 2  Vi veta bestämt, att sedan detta tempel invigts 1643, skaffade sig 
flera officerare ej endast bänkrum utan också gravplatser, vilka de, då S:t Jakobs försam-
ling skildes från amiralitetsförsamlingen i maj 1653, fingo nådig tillåtelse att behålla, 
om de så önskade. 3 Men för flottans manskap funnos där näppeligen några gravrum. 

KYRKO- Amiralitetet hade 1648 hänvänt sig till K.  Maj:t med begäran om upplåtelse genom 
GÅRDAR VID Stockholms stad av någon »särdeles plats på Ladugårdslandet, varest sjöfolket sina döde HEDVIG 

ELEONORA begrava kunde».4 Två år senare utsågs denna kyrkogård, vilken plats nu begränsas av 
KYRKA Artillerigatan-Kaptensgatan--Skeppargatan- Riddargatan.5 Det nuvarande kyrko-

gårdsområdet kom till användning praktiskt taget först från 1670- 71. då en bräd-
kyrka där uppfördes. 

AMIRALITETS- Begravningsplatserna vid Hedvig Eleonora kyrka visade sig vara otillräckliga och till 
.KYRKO- . fölJ.d av de grunda jordlagren också olämpliga.6 Redan vid början av kriget 1675- 76,GARDEN PA ~ 

DJURGÅRDEN 
1 Ett av K. Holmgren i oktober 1929 uppgjort förslag till bergkullens förändring till urnlund med 

en ängel på kullens krön godkändes av kyrkorådet den 2 november 1929 men blev lycklig tvis ej utfört. 
2 Sv. K ., Stockholm, Bd IV, S:t Jakobs kyrka, s. 23 not 1, framhålles det antagliga i att S:t J akobs 

kyrkogård oavbrutet använts sedan medeltiden. Notoriskt var den i bruk 1580. 
3 Sv. K. Ibid., s. 34. Jfr även här ovan sid. 6. 
• (Huao HERNLUND), Om den s. k . Fattigkyrkogården i kvarteret Björken å Östermalm, jämte 

uppgifter och urkunder rör. Ladugårdslands församlings förhållande till Amiralitetet i äldre tider. 
Några arkivanteckningar, på uppdrag af Ladugårdslands Församlings Kyrkoråd utgifna af Hugo Hern-
lund, Stockholm 1890, s. 1. - Sv. K., Stockholm, Ed III, Hedvig Eleonora Kyrka, s. 146. 

5 Att såväl Hernlund (s. 4) som ZETTERSTEN (II, s. 104) hava fel beträffande lokaliseringen av denna 
kyrkogård framhåller LUNDMARK i Sv. K., Stockholm, Bel III, s. 146, not 5. Ang. dessa kyrkogårdars 
historia i övrigt, se Lundmark, a. a. 

6 LUNDMARK, a. a., sid. 147, not 5: »- i  förleclne år en stor myckenhet av kronans håtsmän och 
betjänter äro här uti Ladugårdslandskyrkogården med föga jord begravne för berg skull, som gravarnes 
djuphet haver förhindrat», april 1676. 
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Fig. 17. Kristus stilla r s tormen. Relief för monumentet på kyrkogården, komp. av 
Anders Jönsson 1941. Granit. 

Chrislus benthigt den Sturm. Deta il d es Denk- Christ ca lming the st orm. Relief for the mo-
mals auf dem Friedhof, Ande rs Jönsson 1941. nument in the churchya rd, comp. b y Ander s 

Granit. Jönsson, 1941. Granite . 

då dödligheten var stor bland flottans manskap, måst e man vidtaga särskilda åtgä rder. 
Amiralitetet lät ordna en begravningsplats mitt emot Kastellholmen på Djurgården, 
där inom ett plank år 1668 uppsatts ett antal Ålandsstugor som kvarter för sjuka båts-
män. Den 18 oktober 1675 hade en officer muntligen meddelat, »att nu mycket trångt 
är om lägerstad för de döda uti Ladugårdslands församlingen» och i  anledning därav 
anhållit att »en kyrkogård på Djurgården inplankas måtte». Eftersom Amiralitetskolle-
gium vid detta tillfälle enligt protokollet representerades av endast amiralitetsrådet 
Gudmund Ehrencrantz, uppsköts ärendet tills riksamiralen och »de andra amiralitets-
herrarna hemkomma». Då saken nästa gång kom före den 16 november, antecknades 
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endast följande i protokollet: »Amiralitetsrådet Klerck sade sig till kollegii gottfinnande 
hava utsett en plats på Djurgården till de sjukas lägerstad». Någon diskussion kunna vi 
alltså ej följa, endast konstatera att valet av platsen sanktionerades av den då nyut-
nämnde viceamiralen. Endast några få veckor senare, nämligen den 6 december, fram-
höll amiralitetsrådet Ehrencrantz att en viss namngiven person anmärkt på att de döda 
båtsmännen på Djurgården »äro begravne allt för när huset, varav är befruktandes att 
i vår torde förorsakas pestilens». I anledning härav beordrades en assessor att se till 
»att det måtte bliva remedierat, så vida görligt vara kan».1 Då någon ändring ej kom 
till stånd, underrättades K arl XI om förhållandena av överståthållaren och riksrådet 
Claes Rålamb. Rålamb, som hade överinseendet över Valdemarsön, ansåg det högst egen-
domligt att begravningsplatsen ordnats utan hans hörande. Sedan han hos amiralitet et på-
talat saken, hade riksamiralen endast svarat, att han ej kunnat handla annorlunda »för 
myckenhetens skull av de döda». Överst åthållaren hade därför ansett sig nödsakad att 
framlägga detta ärende för konungen. Därvid framhöll han bland annat att mellan tio och 
tjugo stycken åt gången hade de döda grävts ned »till störste delen utan kistor, så ynkelige 
som de i sin fattigdom avsomna». Detta föranledde kungen att från Vänersborg omedel-
bart sända ett uppbragt brev till Amiralitetskollegium.2 Med »särdeles misshag» sade han 
sig hava förnummit, att kollegiet »hopetals» låtit nedgräva liken av både båtsmän och 
soldater på »Wolmarsöön» och på en plats, »som vi till vårt plaisir och förehavande bygg-
ning därtill skulle employera». Kollegiet kunde verkligen själv ha förutsett, »Vad stank 
och olägenhet vid vår- och sommardagar det lärer förorsaka», eftersom den utnyttjade 
platsen var sank och de döda kropparna ej kunnat grävas ned tillräckligt djupt under 
markytan. Men kungen lade också en allmän, humanitärt-psykologisk och disciplinär 
syn på saken. När de gemena se, tillade han, »att deras kamrater således bortvräkes», 
så kan detta ej uppväcka annat än »olust troligen att tjäna». Men det som var gjort, var 
gjort. Kollegiet tillsades därför att ur desinfektionssynpunkt påföra sand och jord på 
platsen samt hos överståthållaren, till vilken han också själv direkt hänvände sig, höra 
sig för angående någon mera lämplig begravningsplats. Amiralitetskollegiet svarade, 
att man visst icke inkräktat på kungens tilltänkta lusthusplats.3 Eftersom de döda lågo 
minst sex kvarter under markytan, vore ur hälsosynpunkt ingen fara å färde. Skulle 
emellertid överståthållaren kunna finna och ställa till kollegiets disposition någon bättre 
plats, vore kollegiet ej ovilligt att byta.4 

1 RA(Ö). Am.koll. prot. d. 18 okt., 16 nov., 6 dec. 1675. Jfr ZETTERSTEN, Il, s.104. - Den namngivne 
personen benämns i protokollet D. Schaller. Antagligen hänsyftas på amiralitetsmedikus P etter Schal-
lerus, adlad Gripenflycht den 23 juli 1675. Biografi i .Jon. FREDR. SACKLE"<, Sveriges läkarehistoria, I, 
Nyköping 1822. Jfr ZETTERSTEN, Il, s. 104, som felaktigt påstår , att Gripcnflycht skulle hava anmält 
saken för K. Maj:t, något som ej framgår av det protokoll, till v ilket Zetterst en hänvisar. 

2 RA. överst åthållaren till K. Maj :t d. 22 dec. 1675. - Djurgården förr och nu, Stockholm 1925, 
s. 18. - Karl XI:s brev är dat. den 28 dec. 1675. 

3 RA. Am.koll. till K . Maj:t d. 5 jan. 1676. ZETTERSTEN II, s. 110, 144. 

4 Karl XI h a de tydligen befarat, att man kast at upp massgraven mera mot ö. än vad verkliga för-



33SKEPPSHOLMSKYRKAN 

it•n., .tmmm1/1ftf.< .<in:11111~14 (;1~filn ., .•  M.'!I'" 
°'" & 6 h,~ (·••" \lr.J1/, k:n.tntu id( v·firnH1rnlnm 

\ • "'- ... ~... .... .,, -"'"~ ''f' ""({.,i•tl'h 

Fig. 18. Karta med »Kong l. Amiralitet s begravnin gsplats» (nr 10) av Eric Höj er 1724, mot-
svarande en del av nuvar a nde D,iurgå rcl sstaclen. Sjökarteverket. 

J{nrtc 111it »l{ongl. .:\n1iralitets begravningsplat s» (10) Plan wit"h 1)The Royal Admirnlty Burial PlaCC>l (No

Yon E ric H_öjer 1724, cl er cinen1 Teil dcr h entigcn 10) by E ric Höjer, 1721 , corrcspondin~ to apart o[


Djurg,)rdsstaden enlspricht. Sjökart cvcrkct. thc present Djurgården. Cartographicnl Q[fice. 


F :\ TTl t i -R edan samma år kunde en ny begravningsplats utstakas, som låg »något utur vägem 
1\:YHKO-vid norra förstadens utkant. Den kom att kallas K. Amiralitetets eller Ladugårdslands n.\noE:-<  

nya kyrkogård och motsvaras nu i det närmaste av Stureparken. Enligt Skeppsholms-
kyrkans räkenskaper utbetalades 1676 en viss summa för fyllning och följande år till 
plankets avbetalning.1  

Tack vare förflyttningen från Stockholm några år senare dröjde det flera årtionden, HL::GH :\\"

~1 ~<.iSP LATSinnan frågan om bristande begravningsplats för flottan åter blev aktuell. Men i anled-
P . .\ S KE PPS-

1l ()L:HE~ning av el en svåra pest, som härjade 1710, lät predikanten P etter Levin på eget ansvar 
och, synes det, för egen ekonomisk vinnings skull hegravningar äga rum på Skepps-
holmen.2 Sedan magistraten fått reda på saken, bestämdes, att inga andra finge begra-

h'1llandct var. Deträffancle elen kungliga an läggningen , se STEN KARL!NG, Trädgårclskonstens historia i 
Sverige intill Le Notrcstilens genombrott, Stockholm 1931, s. 404 f. Enli~t en äldre uppfattning 
skulle lusthu set hava planerats vid Blockhu suclden men enligt en senare v id Framnäsnclclen, ungefär där 
värdshuset Blå porten sena re uppfö rdes. K a rling håller på elen senare version en, en uppfattning som 
y tterligare stärkes av Karl XI:s ovan nämnda yttrande. Det må här fra mh åll as, att d å en n y begrav-
ningsplats ordnades för flottan år 1742 valdes ett område som låg närmare elen plats, som K a rl XI år 
1675 hade åsyftat. 

1  Sv. K., Stockholm , J3cl IIT, Hedvig Eleonora kyrka, s. 156. - HEnNLUND a. a. -- Se äv. VJLHED! 
GvLLENSVÄHD, Angående disposition en af elen s. k. Fattigkyrkogården. l\Iotion till H edvig Eleonora 
församlings k yrkostämma. Stockholm 1891. - R\K. 1676, s. 114; 1677, s . 120. 

2 SSA. Stockholms stads civilprot. 1710, fol. 354 f.  

3. Sveriges kyrkor. Stockholm IX. 
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vas där än de som dött på Skeppsholmen. Därvid hänsyftades på de fattiga både sj ö-
militära och civila pestsmittade, som kasernerats i Långa raden. Antagligen användes 
som begravningsplats den nuvarande trädgården mellan prästgården och befälhavande 
amiralens kansli .1  

KYR K OGÅn- I uppbördslängderna åren 1740 och 1741 för uthyrning av Skeppsholmskyrkans bår-
DARN~ PÅ kläden upptagas bland annat begravningar »på Djurgården» av en skeppstimmerma n, 

D.JUHGAHDE"1 
i »Ladugårdslandet» av en viss korporal, i Ladugårdslandsförsamlingen av en överskep-
pare och på Maria kyrkogård, likaledes av en överskeppare. Den sistnämnda lokaliteten 
ger oss en påminnelse om att de som tillhörde flott an, ofta begrovos på den kyrkogård , 
som låg deras hem närmast. »Ladugårdslandet» hänsyftar på »Fattigkyrkogården» och 
Ladugårdslandsförsamlingen på Hedvig Eleonora. Vad slutligen )> Djurgården» beträf-
far, måste vi därmed förstå den plats, som amiralitetet till Karl XI:s förtrytelse på eget 
initiativ började använda 1675. 

Parentetiskt må vi här särskilt dröja vid den sistnämnda platsen. På en karta, som 
Eric Höjer utförde 1724 över Amiralitetskrigsmanskassans område är »Kongl. Amirali-
tets begravningsplats» markerad (fig. 18), liksom på Petter Tillceus två kartor slutförda 
i februari 1736 över »Amiralitetsplatsem. Den långa, smala, något oregelbundna tomten 
låg jämsides med och omkring 60 alnar utanför Djurgårdsstaketet och med mindre än 
70 alnar mellan kyrkogårdens nordligaste del och den yttersta av de ovan nämnda båts-
mansstugorna. 2  Området ägdes då, såsom vi sett, av Amiralitetskrigsmanskassan. 
Denna hade såsom vederlag för en tomt på Ladugårdsgärde fått denna donation enligt 
nådigt brev den 18 april 1681. Platsen var då så välkänd av amiralitetet, att man tyvärr 
nöjde sig med följande vaga topografiska bestämning: »den plats på Djurgården, där 
sjuke båtsmän brukade förplägas». Efter flottans förflyttning från Stockholm omkring 
1680 förlorade den nämnda platsen betydelse för marinen. Kassan utarrenderade där-
för en stor del av tomten redan 1681, vilken senare övertogs av Stockholms stad, där 
varvsrörelse bedrevs. År 1719 övertogs tomten av den örlogs- och galäreskader, som för-
lagts till Stockholm, men bortarrenderades till amiralitetsskeppsbyggmästaren Vilhelm 
Smitt. Dessförinnan, nämligen elen 11 maj 1696, hade kassan fått K. Maj:ts bekräftelse 
på sin ägorätt till området och dessutom all frihet att göra sig den ekonomiska nytta av 
platsen, som den själv önskade och kunde. 

Sedan år 1735 den driftige köpmannen Ephraim Lothsack övertagit varvsrörelsen, 
blev det en vändpunkt i traktens utvecklingshistoria. Amiralitetsmanskassan lät Tillceus 
1736 upprätta den stadsplan, som tidigare nämnts, för att bereda plats för de många, 
som sysselsattes av Lothsack. Därmed började Djurgårdsstaden att uppstå. Genom 

1 Se s. 11 , not 2. 
2 Höjers k arta finns bl. a. i Sjökarteverket (Litt. IX, 17 a), och i Kr. A. Flottans pensionskassa. 

P III: 62, Till::cus kartor i Kr. A. Ibid. , Sjöhist. mu s. K. K. 63, i SSA. Handritade k artor, UUB. e tc. 
»Kongl. Ammiralitet s Begrafningsplat s» sky mta vi också p å en situationsplan, som samme Tillmus upp-
rättade i dec. 1732 över det bredvidliggande område där ett glasbruk tidigare hade legat. Denna akv. 
kopia finnes i RA(Ö), Flotta ns arkiv. Ej inordnade p apper. 
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regleringen avskars ett parti av kyrkogårdens n. del och den s. ändan styckades till 
tomter. Jfr Höj ers och TillIBus kartor.1  

Samma år som TillIBus på sin karta lade ut det nya gatunätet, beslöts enligt kungl. 
brev den 8 september 1736, att »trakten emellan gärdesgården och sjön -, som kallas 
Båtsmanstomten, därpå tillförene skola varit allenast några stugor men nu inom några få  
år blivit nästan över allt bebyggd och av en hop folk bebos, skolandes Amiralitetet sig 
samma trakt tillägna», läggas under Stockholms stads jurisdiktion. De ecklesiastika 
förhållandena blevo ej ordnade förrän 1754, då området »mellan gärdslegården och siön» 
inrycktes under Skeppsholms församling. 2  

Vi återgå till de nämnda uppbördslängderna från 1740-'1-l. Tyvärr är arbet smaterialet 
alltför begränsat för att vi skulle kunna draga några generella slutsatser. R edan 1742 tryta 
källor av denna art. Man har nämligen bland de dåtida räkenskaperna ej längre medtagit 
bilagorna »för bandets bekvämlighet». De två längderna vittna emellertid om att man 
åtminstone under dessa år hade det övervägande antalet begravningar på den plats, 
som vi ansågo vara identisk med Fattigkyrkogården. Kyrkogården i Djurgårdsstaden 
utnyttjades endast obetydligt. Flera fakta giva dock vid handen, att den hölls vid makt. 
Den 20 augusti 1735 bestämde K. Maj :t i en instruktion för amiralitetskrigsmanskasse-
räntmästaren i Stockholm hur mycket som skulle betalas för den som önskade begravas 
i den på Djurgården anlagda och krigsmanskassan tillhöriga kyrkogården.3 I oktober 
1738 utarbetades en instruktion för dödgrävaren vid »Amiralitetskyrkogården vid Djur-
gården» Anders Matsson. På kyrkogården skulle finnas fyra »gravställen», nämligen för 
»Kronans gemena arbetsmanskap», för volontärer och timmermän, båtsmän och skepps-
pojkar. Dessa hade fri begravning. Men för deras hustrur och barn skulle tillAmiralitets-
krigsmanskassan erläggas 2 dlr smt för varje lik. Även andra än de nämnda kategorierna 
av Kronans folk fingo utnyttja begravningsplatsen, dock först efter kassans i Stock-
holm bosatte räntemästares skriftliga tillstånd.4 

Alltjämt var det mycket primitivt ordnat. År 1735 var kyrkogårdsområdet endast 
»halvstängt», vilket föranledde Amiralitetskrigsmanskassans räntmästare i Stockholm 
C. Psilanderhielm att för Amiralitetskollegium i Karlskrona framhålla det önskvärda i 

1  Beträffande dessa tomter, se J . F. ToLLSTOHP, Djurgården, Stockholm 1844; Djurgården förr och 
nu, a. a.; Kr. A. Flottans pensionskassa. P Ill. Vol. 63. M. voN DAHN, Ur flottans pensionskassas arkiv . 
Den sistnämnda vidlyftiga, maskinskrivna volymen, av vilket ett exemplar tillhör Statskontoret, 
h ar av revisor Ivar Rudberg välvilligt ställts till förf: s disposition. 

2 Kr. A. F lottans pensionskassa. P  III Vol. 3. - RA. Registr. i krigsärenden den 16 januari 1754 . 
.Jfr ovan sid. 7. 

3 RA. Am.koll. till K. Maj:t d. 6 nov. 1760. - GusTAF BHANDT, Galärvarvskyrkogården på Djur-
gården, a. a., förväxlar de två kyrkogårdarna. Räntmästarens nämnda instruktion hade självfallet 
intet att sk affa med kyrkogården på Galärvarvet. Förväxling mellan de två kyrkogårdarna gjordes 
även av rå dmannen B. A. D. H ård af Segerstad å r 1894 i anslutning till rättegången angående ägande-
rätten till Galärvarvet. M. voN DAHN, a. a., s. 431. Jfr Kr. A. Flottans pensionskassa P  III. Vol. 63. 

4 Kr. A. Flottans pensionsk assa. P III, Vol. 20. Skrivelse dat. Stockholm den 11 oktober 1738. 
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att viceamiralen F eif »kunde förmås att hava dess instängsel i minnet, enär något gam-
malt brädskjul här vid varvet rives, som nu förmenas inom kort ske».1 Åren 1738- 39 repa-
rerades verkligen planket och nya dörrar anskaffades till bår- och benhus. År 1740 rappor-
terades i flottans riksdagsberättelse, att »Amiralitetskyrkogården» var i gott stånd.2  

Några år efteråt möter oss likaledes i en riksdagsberättelse följande passus: »Kyrkogår-
den på Djurgården, sedan den gamla längre öster ut blev under krigsåren alldeles oppfylld, 
som provisionellt underhålles, anlades denna på högre plan år 1742 och med plank omgi-
vem.3 Man kan ej gärna uppfatta denna formulering på annat sätt än att det var Fattig-
kyrkogården på Ladugårdslandet, som ej längre kunde nyttjas. Den nya kyrkogården an-
lades på Galärvarvet upp emot det berg, där Fredrik Bloms corps-de-garde långt senare 
uppfördes. Riksdagsberättelsens formulering är dock förvånande i så måtto, att den 
andra amiralitetskyrkogården ej nämnes. 

Under den följ ande tiden, ända fram till 1826, komma båda dessa kyrkogårdar på Djur-
gården att användas av flottan . Vi skola därför här behandla dem i ett sammanhang. 

.Jonas Halms karta från mars 1750 (fig. 19)4 ger oss klart besked om den olämpliga och 
ganska svårtillgängliga tomt, som utsetts för den nya kyrkogården i det övre nö. hörnet 
av Galärvarvets kuperade terräng. Med föga utvecklat sinne för det praktiska uppförde 
man ett bår- och benhus på områdets högsta punkt, där bergssprangare i mars och april 
1742 brände bort 530 kvarter gråsten . Från Johan Molin, som hyrde en av kyrkans tom-
ter på Kyrkholmen, inköptes bräder, balkar och sparrar. 5 Byggnaden är markerad på 
Hahns karta. 

Innan vi gå vidare, skola vi söka skaffa oss en uppfattning om varför just denna 
plats valdes för den nya kyrkogården. 

Den tidigaste karta som återger Galärvarvet är Hauswolffs från 1730. Varvet samman-
hänger genom en smal landremsa med det söder därom belägna området, där på 1660-t. 
uppfördes de tidigare nämnda båtsmansstugorna och som donerad es till Amiralitets-
krigsmanskassan. Den till stor del bergiga eller morasartade tomten mellan Djurgårds-
staketet och sjön utgör emellertid en helhet. Det verkar därför ej otänkbart att kassan för-
fogade över hela området. Därutöver ägde kassan bevi!iligen områdens. om den på kartan 
markerade gränsen, där bland annat den äldsta kyrkogården var belägen. Först i Haus-
wolffs 1736 reviderade karta har ett staket med port uppförts ungefär mitt på den nämnda 
smala landremsan, något som också framgår av Till~us uppmätning samma år. Detta 
senare förhållande har utnyttjats som ett bedragande bevis vid domslutet 1903, att 

1 RA(Ö). Am. koll. Ank. h andl. 1735- 36. Supplement. 
2 RA(Ö). Flottans arkiv. Riksdagsherättelser, 1738, 1740. - RA. Frihetstidens utskottshandlingar-

Defensionsdeputationen 1739. Vol. 27. 
3 RA. Frihetstidens utskottshandlingar 1755- 56. Defensionsdeputationen. Vol. 19:g. Handlingen 

iir dat. d . 3 jan. 1755. 
4 Kr. A. Stockholm nr 78 samt flera sena kopior. Ibid. P III: 62. - K. Bst. 
5 R .:\1c 1742. Bårhuset uppfördes under ledning av E. Alm. Det reparerad es och röd fä rgades 1783 

(R\K.).  
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Fig. 19. Detalj av Jonas H alrns karta över Galärvarvet från 1750 med den 17-12 nyanla gda 
kyrkogården. Krigsarkive t. 

Drtnil Yon .Jonas 1-Tahns l~arte liber GaUi rvarvet von Deta il of .Jonas Hahn's map of Galärn1n·et from 1750 
1750 1nit dc1n 1742 neuangelcglcn Friedhof. J{riegs- with the newly laid ont churchyard, 17,12. Military

archiv. Records office. 

Galärvarvets tomt ej skulle ha hört till hela området.1 Det finnes dock en mera närlig-
gande förklaring till denna avstängning. Sedan tomten i s. blivit föremål för en allt 
mera omfattande exploatering och flottan, sedan en galäreskader förlagts till Stock-
holm , från tidigt 1720-t. börjat utnyttja det n . området, 2  var det naturligt att passagen 
ej fick vara fri. 

1 Högsta domstolens utslag den 4 september 1903. Se avskrift i  vox DAHx, a. a. Vid tiden för detta 
utslag var Hauswolffs karta från 1730 ej känd. 

2 Se not 1 s. 42. 

3* 
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Ju mera Stockholmseskadern utvecklades, desto mera blev man i behov av en ny be-
gravningsplats. Den äldre invid f. d. Båtsmanstomterna bestämdes ju, enligt 1735 
års reglemente, endast för vissa kategorier av flottans anställda. Och den platsen hade 
under 1730-t. till följd av den livliga exploateringen blivit allt mera olämplig för sitt 
ursprungliga ändamål. Då Stockholms amiralitetskommissariat ansåg sig nödsakat att 
utse ny plats, valde det naturligtvis en sådan som det ur sjömilitär synpunkt hade 
minsta användning av. Den s. delen av Galärvarvet upptogs av stapelbäddar och för-
rådsbodar. Den n. strandremsan skulle i framtiden kunna komma till nytta vid galärer-
nas förtöjning. För övrigt ·vore den till följd av sin beskaffenhet absolut omöjlig att 
utnyttja som begravningsplats. Det återstod alltså endast det nö., delvis kuperade om-
rådet. Detta var i själva verket både olämpligt i och för sig och, vilket redan framhål-
lits, ganska svårtillgängligt. Men nöden har ingen lag. 

Några handlingar beträffande upplåtandet av denna areal till kyrkogård har jag 
förgäves eftersökt bland Amiralitetskommissariatets order och remisser. Man får därför 
tills vidare låta sig nöja med de anförda uppgifterna om de i den nya kyrkogården ut-
förda arbetena och riksdagsrelationen, som ytterligare bestyrker, att anläggningsåret 
bevisligen var 17 42. 

År 1754 inskränktes kyrkogårdens tomt något i sv. för att ge plats åt några galär-
skjul.1 Den nya konfigurationen framgår bland annat av Carl Gustaf vVimans karta 
1791 och J . A. Dahlstedts karta 1796.2  Från Brunkeberg kördes grusfyllning dit 1759.3  

Trots den nya kyrkogårdens olämplighet voro begravningarna talrika, medan man en-
dast hade »högst tre lik om året» på den gamla kyrkogården i Djurgårdsstaden. Amirali-
tetskrigsmanskassans räntmästare såg detta med oblida ögon, ty nedgången i begrav-
ningsfrekvensen betydde lägre inkomster för Kassan. Orsaken till den gamla kyrkogår-
dens impopularitet trodde han sig kunna förklara i de alltför höga begravningsavgifter 
som Kassan hade. Efter hf'mställan från Amiralitetskollegium beslöt därför K. Maj :t 
den 19 november 1760, att Kassan skulle ha samma taxa som flottan fått fastställd 
för den nya kyrkogården. Denna taxa upptog för barnlik mellan 3 och 4 år samt 6 och 
7 år respektive 16 skilling och 1 dlr smt; för äldre barn 1,16. För män eller kvinnor, som 
dött i fattigdom, erfordrades 2 dlr smt. »Förmögnare hus av fri vilja erlägga mera.»4 

Tydligen hade dock ej den sjunkande begravningsfrekvensen berott endast på den 
för höga taxan utan också på den dåliga skötseln av kyrkogården. Taxan höjdes, såsom 
vi sett, men skötseln blev densamma. Det nedfallna planket lockade kreatur att taga 
sig in på området, varför en hänvändelse 1771 gjordes av räntmästaren till chefen för 
Stockholms station. Året därpå måste han göra en ny framställning i anledning av att 

1 RA. Frihetstidens utskottshandlingar 1755- 56. Defensionsdeput. Vol. 19: g. 
2 Kr. A. P III 62: 11. - K. Bst. - Denna gräns skulle ej komma att rätas ut förrän i sammanhang 

med arbetena 1934-35. 
3 RÄK.  s. 159. 
4 RA. Am. koll. till K.  Maj:t d. 6 nov. 1760. Krigsdiar. d. 19 nov. 1760. 
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de båt smän, som i slutet av år 1772 blivit där begravna, hade lagts ned i så grunda gra-
var, att kistlocken knappast blivit skylda. Följden hade blivit liklukt, vilken var desto 
farligare som områdena runt omkring denna kyrkogård voro bebyggda.1 

År 1772 utvidgades planket kring »Nyå kyrkogården på Djurgården» och 1774 
reparerades »ett stort lås» på »Kyrkogårdsporten».2  Följande år arbetade ett antal dal-
karlar på en väg, som löpte från »Kyrkogårdsporten» - »direkte över åkern och nedan 
till stora vägem.3 Först nu ordnades alltså samfärdseln till kyrkogården från land-
sidan. 

Någon tid härefter började det bli trångt på Galärvarvet s kyrkogård, därför att 
många hade begravts där, som ej hörde till flottan. Och för dessa personer hade stundom 
de bästa plat serna t agits i anspråk . Kyrkorådet enades därför den 3 juni 1782 om att 
hädanefter endast sådana personer finge där jordas , som tillhört flottans st at, samt 
deras hustrur och barn. När detta beslut blev närmare känt bland allmänheten, väckte 
det »förargelse hos många», varför kyrkorådet ansåg sig vara tvunget att göra en kom-
promiss och upplåta »nedre delen» åt utsocknes. Med denna bet eckning åsyftades det ej 
kuperade området, vilket ansågs som mindre fö rnämligt. 4 

Vid biskopsvisitationen i mars 1791 framhölls att församlingen hade »tvänne begrav-
ningsplat ser på Kungl. Djurgården, som anses för behovet tillräcklige och tj änlige». 
~len inget meddelades om ägorätten. E j heller blev det diskuterat eller klarlagt under 
denna visitation om de två kyrkogårdarna användes för samma slags klientel eller om 
en viss differentiering borde genomföras . I själva verket hade icke ens kyrkorådet reda 
på den saken, frånset t bestämmelsen att på den nya kyrkogården endast de skulle be:.. 
gravas, som tillhörde stationen och församlingen. För säkerhet s skull hänvände kyrko-
rådet sig skriftligen till Amiralitet skrigsmanskassan den 31 augusti 1791 och anhöll 
att dennas kyrkogård utan avgift måtte få användas för dem som tillhört gemenskapen 
vid Stockholms eskader samt deras familj er, emot det att Skeppsholms församling ge-
nom eskadern underhöll planket kring området. Efter upprepade påminnelser fick 
kyrkorådet klart besked först i september 1796, då Kungl. Maj :ts storamiralsämbet e 
ampert framhöll, att det icke vore »tillständigt att befalla någon ändring eller minskning 
till Krigsmanskassans förfång uti de vanliga gravöppnings-penningar för nyttjandet 
av en Kassan å Djurgården tillhörig begravningsplats». För övrigt hänvisade ämbetet 
t ill ett nådigt brev av den första december 1772, enligt vilken Stockholmseskadern 
»skulle handhava skötseln av den nämnda kyrkogården, varemot allt Kronans här-
varande manskap av volontärer, t immermän, båt smän och skeppsgossarn fingo fri 
begravning. Alla övriga måste bet ala efter viss taxa. Kyrkorådet , som ej haft reda på 
denna förordning, best ämde nu, at t »någon enskild plats borde utses å nya kyrkogår-

1  Kr. A. F lottans p ensionskassa. P III. Vol. 60. Mem. d. 24 okt. 1771 och d. 11 dec. 1772 . 

2 RAK.  1772, 1773, 1774, s. 1349. 

3 R.:\K. 1775, S. 1365. 

4 K III d . 3 juni och d . 19 okt. 1782; d. 30 apr. 1801. 
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den», där fattiga som tillhörde eskaderns stat men ej de nämnda kategorierna, kunde 
begravas.1  

Medan kyrkorådet höll före att den gamla kyrkogården skulle hållas i stånd av Amira-
litetskrigsmanskassan, hade K assan utgått från att Stockholmseskadern skulle betala 
detta underhåll. Följden hade blivit att området i bokstavlig mening kom att ligga för 
fäfot. Staketet hade av ålder och skröplighet fa llit ned, så att kyrkogården blivit en all-
männing för traktens boskap. Dödgrävaren, som ej kunde förtjäna något på gravöpp-
ningar, hade passat på att för egen del i möjligaste mån taga vara på hötäkten. Sedan 
staketet genom eskaderchefens försorg 1799 blivit uppsatt, klagade kyrkoherde Lithan-
der över att dödgrävaren fortfarande räknade sig till godo »gräset på gamla kyrko-
gården». Kyrkoherden i Skeppsholms församling hade alltid för egen del fått disponera 
över det hö, som kunde bärgas på nya kyrkogården. Detta borde enligt hans mening ha 
prejudicerande verkan även beträffande den andra begravningsplatsen. 2  Lithanders 
efterträdare, kyrkoherde H äggman, tog upp frågan 1807, därför att Amiralitetskrigs-
manskassan i en instruktion av den 22 mars 1806 för dödgrävaren vid gamla kyrkogår-
den givit denne tillstånd att för egen räkning uppbära hötäkten. Häggman sparade ej 
på temperament för att få rätt och de 5 rdr årligen, som striden gällde. Var det rätts-
haveri, prestigesynpunkt, eller rent principiella skäl, som utgjorde den verkliga bevekelse-
grunden till denna framställning? Med patos framhöll han, att »det är hävd i hela Sve-
riges rike, att på vilken kyrkogård hö kan växa, där äger ock kyrkoherden det nyttj a 
eller bortgiva». 

Av större intresse än detta är, att studiet av den nämnda dödgrävareinstruktionen ger 
vid handen, att a lltj ämt gällde den gamla bestämmelsen, att någon begravning ej finge 
äga rum, förrän dödgrävaren kunnat förvissa sig om, att behöriga gravpengar inbetalats 
till Amiralitetskrigsmanskassans ombud i Stockholm. Upprepade gånger hade kyrko-
rådet »överklagat» den »ledsamma och otjänliga vidlyftigheten att församlingen icke 
kan på stället och vid sin kyrka allena göra nödig anstalt för sina dödas begravning, 
utan måst e alltid först hos kassans ombud hämta och betala tillåt elseattes ter». För 
att äntligen göra slag i saken beslöt nu kyrkorådet att anhålla hos Förvaltningen av sjö-
ärendena ,att armens flottas Stockholmseskader hädanefter måtte få utnyttj a den nämnda 
kyrkogården mot viss arrendesumma. Den 3 april 1807 meddelade Amiralitetsdirek-
tionen i Karlskrona Förvaltningen, att Krigsmanskassan gått med på förslaget. Den 9 
juni samma år utfärdade direktionen över Krigsmanskassan det emotsedda upplåtelse-
brevet. Det årliga tomtöret hade satts till 5 rdr banco, alltså samma pris som hötäkten.3 

1 K III, d. 29 m ars, 31 aug. 1791; d. 10 aug. 1795; d. 6 sept. 1796. Skrivelsen från Storamirals-
ämbetet är da t. d. 21 j uli 1796. 

2 K III d. 10 dec. 1799. - T y dligen är det en t ablå över Kassans inkomst er av denna kyrkogård , 
som förekommer på en lös lapp i Kr. A. P III. Vol. 60. 1797-4 rdr; 1798-2, 32; 1799-4, 28; 1800-4, 12; 
1801-4, 40; 1802-5, 44; 1803-4, 24; 1804-4, 40; 1805-6, 44; 1806-6 rdr. 

3 K III d . 26 jan., 29 apr., 3 juli 1807 med ett flertal handlingar i avskrift . FERLIK sid. 1423 f.  
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Vid samma tillfälle som kyrkorådet i januari 1807 behandlade denna fråga, förekom 
en intressant passus i protokollet. Önskemålet att få nyttja kyrkogården i Djurgårds-
staden mot erläggandet av vissa tomtören till Amiralitetskrigsmanskassan motivera-
des med att man önskade få gå till väga »alldeles på samma sätt som ·eskadern redan i 
så många år nyttjat Galärvarvet».1  Härav synes framgå att kassan då uppfattades som 
ägare av Galärvarvets mark. Tyvärr meddelas ej hur många år detta förhållande ägt rum. 
Vid ett sammanträde, som hölls »Vid Lustporten å Kungl. Djurgården» den 12 augusti 
1791 mellan deputerade från Amiralitetskrigsmanskassan och armens flottas Stock-
holmseskader i anledning av det uppdrag som lantmätaren Carl Gustaf Wiman fått av 
Kassan att uppgöra en karta över dess markinnehav på Djurgården, gjordes också gäl-
lande, att även Galärvarvet tillhörde Kassan, vilket ej emotsades av Stockholmseska-
derns ombud. På den av Wiman upprättade kartan över »Amiralitetsplatsen» åter-
finna vi samma område som på Hm1swolffs karta 1730.2 Byggde kyrkorådet 1807 endast 
på den äganderätt, som fastslagits 1791? I stället för att svara på frågan, vilja 
vi framhålla, att det som då protokollerades ej var resultatet av en utredning 
eller ett meningsutbyte utan grundade sig på ett för både Kassans och flottans 
ombud oemotsagt förhållande. Högsta domstolen förklarade emellertid i sin dom den 
4 september 1903 i motsats till Stockholms rådhusrätt och Svea hovrätt att den 
mening, som gjorde sig gällande vid nämnda sammanträde, »icke kan för Kassan 
grundlägga rätt till nu omtvistade området (d. v. s. Galärvarvet) eller någon del 
därav».3 Emellertid betalade på sin tid armens flotta för »Galere Platsen» med Galär-
kyrkogården tomtören till Kassan. År 1794 utgingo de med 25 rdr och 1887 med kr. 
37: 50.4 Redan år 1729 hade kontrakt slutits med Kassan beträffande visst område på 
Djurgården för utarrendering mot 150 rdr årligen. Huruvida härvid åsyftades Galär-
varvet kan ej avgöras. Kassans akter saknas för övrigt för nämnda år. Men eftersom 
Galärvarvet började användas av Stockholmseskadern från tidigt 1720-t. och till 
följd av den allmänna uppfattning som bland initierade var rådande vid seklets slut, 
är det av nämnda skäl ej uteslutet, att äganderätten till Galärvarvets tomt var Amirali-
tetskrigsmanskassans. Redan tidigare har här uppmärksamheten riktats på Haus-
wolff s karta 1730, vilken, såsom redan framhållits, ej var känd vid tiden för Högsta dom-
stolens utslag, denna karta, där Galärvarvsområdet sammanhänger med det, där båts-
mansstugorna lågo och tillsammans utgöra en enhet. Detta område utgjorde uppenbar-
ligen »trakten emellan gärdesgården och sjön» som nämnes i flera äldre handlingar. 

. Uttrycket förekommer vid bestämmandet av områdets läggande under stadens juris-
diktion 1736, men då med tillägget »som kallas Båtsmanstomtem. Det finns emeller-
tid några handlingar, som kullkasta teorin om att det nuvarande Galärvarvsom-

1 K III den 26 januari 1807. 

2 Kr. A. Flottans pensionskassa. P III. Vol. 60 . Avskrift. Kartan Ibid. P III 62: 11. 

3 M. v oN DAHN,  a. a., s. 448 f. - Kr. A. P III. Vol. 63. 

4 Kr. A. P III. Vol. 60. 
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rådet från början skulle ha tillhört Amiralitetskrigsmanskassan och dessa handlingar 
röra just upplåtandet av nämnda tomt till flottans galärer. Statskommissionen hade 
den 20 mars 1722 hemställt hos K. Maj :t att en plats »på cliurgårclen utom staketet», 
som föreslagits av kommendör Ridclerstolpe och byggmästaren Schmidt, måtte få 
bliva upplåten för förvarandet av ett antal galärer. Samtidigt som K.  Maj :t den 
29 mars samma år gav sitt godkännande, avgick befallning till Nicodemus Tessin 
cl. y . i hans egenskap av överstemarskalk att nämnda plats vid Riclclerstolpes an-
fordran skulle »bliva honom inrymd».1  

Härav framgår med all önskvärd tydlighet, att Amiralitetskrigsmanskassan ej 
ägde det blivande Galärvarvsområdet, när detta av K.  Maj :t uppläts till flottan. 
Men senare under 1700-talet har det uppenbarligen genom missuppfattning kommit 
att ryckas in under Kassan, dock utan juridiskt bindande kraft. 2  

Vi återgå till studiet av de två kyrkogårdarna. 
Den 17 december 1814 fastställde kyrkorådet en »ordning» för församlingens dödgrä-

vare, vilken skulle sköta båda kyrkogårdarna. Den intresserade hänvisas till akten. Här 
vilja vi endast framhålla några få punkter. Dödgrävaren skulle beträffande den gamla 
kyrkogården särskilt taga sig an vården av »dess gravstenar och gravmärken jämte de 
träd, som därstädes nu äro eller framdeles bliva planterade». Vi få alltså en beskrivning 
av denna plats som några år tidigare varit allmän beteshage. Stängslen skulle dödgrä-
varen noga skydda för ohägn. All genomgång var förbjuden från eller till de närbelägna 
husen och gårdarna. Tydligen eftersträvade kyrkorådet att på ett förebildligt sätt vårda 
detta område, som så länge legat profanerat. Men ödet ville annorlunda. Den 18 augusti 
1815 framhöll chefsämbetet vid armens flottas Stockholmseskader i en skrivelse till För-
valtningen av sjöärendena nödvändigheten av att Galärvarvet utökades mot n. Denna 
utvidgning stötte emellertid till en början på vissa praktiska svårigheter. Det ifrågava-
rande området utgjordes nämligen till en del av hovjägarebostället Lejonkulan, som än-
kan efter lejonvaktaren Qvarnström fått tillåtelse att bebo under sin livstid. Men den 
24 juli hade Riksmarskalksämbetet givit tillåtelse åt f. cl. fältvagnmästaren J. Gustren 
att efter lejonvaktaränkan få innehava den nämnda lägenheten så länge han levde. 
För att ej gå dessa två personers rättighet förnär beslöt K. Maj:t den 18 december 1816 
att änkan skulle tilldelas annan boningsplats eller kontant underhåll och Gustren, 
vilket mest angår oss i detta sammanhang, fick »till fritt hegagnande under sin övriga 
livstid» den gamla kyrkogården. Det var tydligen den tidigare omtvistade hötäkten 
på denna tomt som Gustren skulle få tillgodogöra sig. I det nådiga brevet betecknas 

1 RA. Statskommissionen 1722, Vol. 22. - Registr. i krigsärenden d. 29 m ars 1722. - K . Maj:ts 
nåd. proposition n:o 55 å r 1907, s. 56 f.  - Betänkande angående Djurgårdens bevarande såsom 
park, avgivet av särskilt tillkallade sakkunniga, Stockholm 1917, s. 111. - Se även not 2 s. 26. 

2 Det verkar dock förbryllande med det faktum, att Amiralitetskommissariatet i Stockholm 
redan under tiden 1729--1733 erlade hyra till Kassan för »Galärplatsern. Kr. A. Flottans pensions-
kassa. P. III. Vol. 63. 
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kyrkogården: »den armens flotta tilldelade och ej långt från enskilte Djurgårdsvarvet 
belägne, nu mera icke nyttjade begravningsplats». Att döma av detta yttrande skulle 
man vid denna tid ännu ej ha hunnit börja använda detta område för dess verkliga ända-
mål eft er dess sista förfallsperiod. Hur det nu än förhöll sig med detta, måste kyrko-
rådet resignera. Så mycket rättvisa fordrade det dock, att Amiralitetskrigsmanskassan 
befriade det från erläggandet av tomtören, så länge Gustren förfogade över »Amirali-
tetskyrkogården», såsom platsen officiellt ännu benämndes.1  Sedan Gustren 1820 av-
lidit, återtog Stockholmseskadern dispositionsrätten. 2  

Såsom vi sett, var det flerfaldiga hinder, som under lång tid hindrade kyrkorådet att 
verkställa begravningar på den gamla begravningsplatsen. Detta hade som följd att 
allt flera sökte utnyttja den andra kyrkogården. Fast kyrkorådet sedan länge bestämt, 
att inga andra fingo jordas där än de som hörde till Skeppsholmsförsamlingen, hade i ej 
obetydligt antal utsocknes kommit att begravas där. År 1801 konfirmerade kyrko-
rådet sitt tidigare ställningstagande.3 

År 1808 förfrågade sig Förvaltningen av sjöärendena hos K. Maj:t om icke helst en 
särskild begravningsplats borde ordnas på Djurgården »för de från armen återkommande 
personer som på Manilla sjukhus avlida». Men K. Maj:t svarade, att den begravningsplats, 
som låg mellan Djurgården och Blå porten vore tillräcklig för både dem som avledo 
vid armens flotta som vid nämnda sjukhus. Det var a~ltså endast kyrkogården på Galär-
varvet som åsyftades. På förslag av »Kommitterade till uppgifvande af förslag till be-
grafningsplatser utom hufvudstaden» beslöt K. Maj :t samma år att på Ladugårds-
gärde anordna en kyrkogård »för lik av garnisonsregementena och de militärer som i 
Stockholm avlida».4 För att skärpa kontrollen över gravöppningarna på Galärvarvet 
infördes 1809 ett pollettsystem.5 

Den allt mer populära kyrkogården på Galärvarvet omfattade, såsom vi sett, en fat-
tigavdelning. Några kvarter kunde med samma berättigande benämnas högre stånds-
avdelning. Det var den äldsta eller övre kyrkogården. Den åtskildes av ett plank frå n 
den nedre avdelningen, dit fattigkvarteret var förlagt. När den rike och kände ägaren 
till en del av Skansenområdet, traktören vid världshuset Blå porten Petter Klingberg, 
efter särskilt tillstånd år 1814 uppsatt en gravsten på sin familjegrav, så var det på denna 
förnämligare plats.6  Men alltför många hade samma »sociala ambition». Då en person år 

i  RA(Ö). FaSÄ. Konc. cl. 19 apr. 1816. - K III cl. 18 clec. 1816. 
2 R.:\K.  1821, verif. 75. 
a K III, cl. 30 apr. 1801. 
4 I I: 2, elen 26 aug. 1808. - RA. K. Kammarexpeclitionens registratur cl. 17 clec. 1808. I samma 

nåd. brev fastställdes att »lik från militära och andra sjukhus» skulle begravas på minst 4 alnars djup 
m ed minst 2 alnar mulls påfyllning. Inga nya gravar fingo öppnas på Storkyrkans och Jakobs kyrko-
gårdar. En ny kyrkogård skulle ordnas utanför Skanstull i Enskede mppföre backen till vänster om 
s tora landsvägen ». Den skulle endast nyttjas för arrestanter och »politielik». Jfr FERLIN, sid. 102. 

5 K III d. 20 juni 1809. 
6 R.:\K.  1814, s. 6. - Ang. Klingberg, ·se Djurgården förr och nu, Stockholm 1925. 
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1825 begärde att där få placera en fyrkantig gravsten, ansåg sig kyrkorådet ej kunna vill-
fara detta till följd av brist på utrymme. E n st ående minnessten vid kyrkogårdens yttre 
plank, var det enda som kunde erbjudas och till åtas. För att på något sätt motverka 
den besvärande trängseln beslöt kyrkorådet samtidigt att nedtaga planket mellan de 
två avdelningarna och att de två avdelningarna hädanefter skulle »förenas till en ge-
mensam kyrkogård». Man skulle dock iakttaga att den övre delen »förnämligasb> skulle 
användas fö r flottans officerskår och tjänstemannafamiljer. Samtidigt bestämdes att 
endast stående minnesmärken skulle godkännas och att träd ej vidare finge planteras 
kring gravarna.i 

Medan alltså begravningar blevo allt t a lrikare på Galärvarvet , lades den andra 
kyrkogården för fäfot. Detta faktum är ägnat att förvåna, eftersom begravnings-
platserna där voro fria för de gemena inom flottan. Grosshandlaren John B urgman, 
huvuddelägare i  det Lothsackska varvet vid Djurgårdsstaden, hade med tillfreds-
ställelse lagt märke till att detta kyrkogårdsområde ej utnyttjades och begärde i novem-
ber 1826 hos kyrkorådet , att han måtte få tillst ånd att köpa tomten, som ju ej vore till 
någon nytta för flottan men användbar för honom såsom ägare av det bredvidliggande 
varvet. Kyrkorådet mås te ge honom rätt i att den s. k. Amiralitets- eller gamla kyrko-
gården »nu en längre tid ej varit till begravning av lik begagnad». En hänvändelse till 
Amiralitetskrigsmanskassan resulterade i att denna den 7 mars 1827 upplät kyrkogårds-
t omten om 5 571 kv. alnar åt grosshandlare Burgman. Därmed sluta r snöpligt denna 
kyrkogårds historia.2  Vad gjorde man av gravstenarna? Hade man ingen som helst 
respekt för den vigda jorden? 

K Y R Ko - I ett år 1830 upprättat inventarium står det , att denna kyrkogård då var omgiven 
GÅirnEN P.l. m ed träplank och »till större delen prydd med en betydelig lövträdsplanterinbo». Lik-

GALARVA R VET 
och bårhuset hade t re avdelningar.3 Även meddelas en förteckning över gravvårdar, 
av vilka endast följ ande kunna påräkna allmänt intresse: 

En på huggen granitfot stående vit marmorkolonn, som bär en förgylld urna av tack-
järn, och på kolonnen följande inskription med bronsbokstäver: 
Onnert Jönsson / Öfverste Lieutnant / vid Armeens Flotta / R.  af R. S. 0.  /  förde 

1 K 111 d . 11 febr. 1825 . 
2 K 111 d . 7 dec. 1826; d. 7 mars 1827. Tomten bet ecknas som nr 12 i femte kvarteret enligt uppmät-

ning 1791. Studera vi Wiblin gers karta från 1802 (SSA. Handr. kartor 1: 6), skola vi finna a tt bland 
»Ammiralitets-Tomtern a » är k yrkogården ej tydligt m arkerad, fas t den ju vid denna tid exist erade. -
J ohan Burgman var till samm ans med traktören vid värdshu set Blå porten en gång ägare av Skansen. 
Ar 1827 hade Burgm an uppfört ett nytt skolhus strax intill f. d. kyrkogårdsområ det. Det skänktes a v 
honom till församlingen och utgör sedan länge församlingens kyrka . Djurgården förr och nu a . a ., s. 
42, 246, 233. F E RLIN , sid. 101 , skriver 1858 ang, denna k yrkogård: •En annan begrafningsplats har 
fordom äfven funnits inom de s. k. B åt smanstom terne, m en h vilken plats lå ngt för detta blifvit 
u tlagd till tobaksplantage.• 

3 lnv. (I I: 2). 
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befäl / och föd / vid Sandö Ström / d . XI Aug. MDCCCVIII. / Under skriften ses 
bilden av ett antikt styre eller roder .1  

E n av fyra järnbomber omgiven, ohuggen gråsten, å vars jämnare sida är fästad en 
t ackjärnstavla, på vilken läses följande ord: 

Här ligger sänkt på fem fots djup, / Skalet af Victqr von Stedingk Friherre, / f. d. 
General Amira l och Befälhafvare öfver / Sveriges Flottor. Han tj ente sin Konung / 
ärlig t och dog fattig, i krig bar han vapen / för fäderneslandet och var vid alla till-
fällen / nog lycklig att med ära i sin Konungs / hamnar återföra den flagga honom / 
var anförtrodd. Efter 54 å rs tjenst och 72 års / ålder sänktes han af dödens magt och 
tidens hand, / men dog med det glada hopp, att ånyo för- / byggd åt er få hissa lyck-
salighetens eviga flagg, / och stanna , der denna verldens flärd ej mera gäller. /2  

En tredje gravvård bär följande inskrifter: 

Här förvaras det stoft / Som var en täck boning / För den vackraste själ. / 

Mamsell, Johanna Charlotta Sutthoff / Född d. 30 Apr. 1765 / Död cl. 12 Jul. 1786 / 
Wärcl att älskas / Förtj ente begråtas. / 

Lifliga Ungdom / Se förgängelsen / 

Suckande Hj erta / Tänk på Härligheten 

Vi erinra oss, att vid 1820-t:s mitt var det ont om plats på Galärvarvets kyrkogård . 
I februari 1831 kunde varvschefen anmäla, att en utvidgning gjorts mot ö., varför detta 
parti när som helst kunde invigas. 3 Denna utvidgning gjordes i anslutning till uppföran-
det av elen nya tegelmuren, vilken byggdes efter ritningar av F redrik Blom. Förändringen 
framgår vid en jämförelse mellan J. Siöbohms karta 1811 (Sjöh. Mus.), Bloms situations-
plan d. 24 februari 1823 (Sj öh . Mus. nr 55) och senare kartor, t. ex. en från april 1850 
(K. Bst. och i Sjöh. Mus.: K. K. 55). 

Någon tid efter kyrkogårdens utökning beslöt kyrkorådet (den 23 december 1833) 
att höja gravöppningsavgifterna. Detta motiverades med det förhållandet, att den 
minskade personal, som tillhörde Stockholmsstationen, till följd av flottans »reglering» 
församlingens inkomster på kyrkogården betydligt sjunkit . Enligt den nya taxan in-
d elades klientelet i tre betalande kategorier: 1. officerare med vederlikar, 2. underoffice-
rare med vederlikar samt 3. skeppstimmermän, kanoniärer och Stockholms stadsbåls-

1 Anm. i inventariet: Denna minnesvärd uppres tes på kun gl. bekostnad. Bronsen, varmed bokstä-
verna och rodret varit belagda, är nu hel och hå llen avfallen och förlorad. 

2 Anm. i invent a riet : Denna gravvård är gjord i enlighet med den aYlidnes eget förord nande, och 
inskriptionen av honom sjä lv författad. 

3 K III cl. 23 febr. 1831. 
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Fig. 20. Gravkoret p å Ga lärvarvets kyrkogård , komp. av Vict . Tiingheim 1862. Sjöhistor iska 

museet. 


Die Gra blrn pellc a uf d em F ri cclhof von (~a lärvnrvct. The mortun ry chapel at the Ga liirvarvet church~·a rd , 

Vict. Ri n gh eim 1852. Sjöhi s l. museet. comp. by Vict. Ringheim, 1862. Navy l\luseum. 

män. Vad skeppsgossarna och de från landsorten uppfordrade rotebåtsmännens lik be-
träffar, erlades ingen avgift. De som ej hörde t ill flottan, indelades i två klasser, 
omfattande dem som voro över och under 15 år. På varvschefens begäran beslöts år 
1850 att icke några andra fingo begravas på kyrkogården än de som tillhörde flottan 
eller Skeppsholms församling. Varvschefen befarade nämligen »ohägnad och oordning» på 
varvet, när främmande personer inkommo på området. För släktingar lämnades dock 
senare undantag.1 Beslutet om denna beskäring av rätt till begravningsplats måste 
också ha dikterats av den trängsel, som återigen började göra sig påmind. Men de 
nämnda restriktionerna hj älpte föga. Det blev vid de11na tid alltmer vanligt att på den 
övre och förnämligare delen av kyrkogården uppföra minnesvårdar, vilket föranledde 
kyrkorådet att år 1861 få till stånd ytterligare en utvidgning. Den m öjlighet, som närmast 
låg till hands, var att inkorporera en del av eller hela den trädgård, som stationens. 

1  K III d. 13 juli 1850; d . 23 j uni 1857. Jfr d. 3 okt. 1857. 
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Fig. 21. Utsikt över kyrkogården mot Nordiska museet. T. h. gravkapcllet. Foto Azelius. 
Aussicht -Uher den Fricdhof gegen Nordiska rnuscel. Vicw over the churchyard towards the Northern 


J-lechts dic Grahkapclle. l\Iuseun1. On the riiht thc 111ortuary chapel. 


ekipagemästare disponerade över invid den nedre delen av kyrkogårdsområdet. Ordfö-
randen åtog sig i egenskap av stationsbefälhavare att vidtaga åtgärder, så att utvidg-
ningen skulle kunna verkställas 186'.2.1 

Den gamla likboden var vid denna tid »till tak och väggar alldeles uppruttnad». cnHKo P, 

Tack vare framställning genom Förvaltningen av sjöärendena ställde I~ . Maj:t medel 
till förfogande och Förvaltningen godkände elen 19 augusti 1862 en av byggmästaren 
Victor Ringheim dagen förut signerad ritning till ett enkelt gravkor med rektangulär 
plan, fig. 20, vilket uppfördes i t egel och putsades.2  Genom att förlägga det nya gravkoret 
nedanför kullen blev detta mera lättillgängligt än det tidigare hade varit. Till gravkoret 
flyttades 1886 en av J. von Breda d. y. utförd oljemålning (se sid. 1 H  o. fig . 60). Efter 
ritningar av K. M. \Vesterberg restaurerades gravkoret 1935 ut- och invändigt. Altaret 
höjdes och ett kors hängdes ovanför. Åtta kandelabrar för vaxljus placerades utmed 

1 K III cl. 17 apr. 1861. 

2 K III cl . 17 a pr. 1861; cl. 31 juli 18G2. - Hitn. Sjöh. l\Ius. (KK 48). 
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väggarna. Fönstren förseddes med blyinfattade glasrutor. Gravkorets nuvarande utse-
ende på den nyordnade kyrkogården framgår av fig. 21. 

År 1876 framställdes från visst håll önskemål, att menige och personer som ej direkt 
tillhörde stationen icke längre måtte få begravas på kyrkogården. Efter den undersök-
ning, som dåvarande militärchefen J. R.  Lagercrantz föranstaltade, gjordes emellertid 
den meningen gällande, att utrymmesskäl ej motiverade en sådan inskränkning. P er-
sonligen lade han också en social synpunkt på frågan. Han framhöll nämligen, att det 
ej »synes vara med tidsandan överensstämmande» att i föreliggande fall skilja mellan 
trupp och andra församlingsmedlemmar, »då efter döden all sådan upphör».1  

I november 1886 beslöt kyrkorådet, som funnit att den lera, som jordlagren på kyrko-
gården huvudsakligen bestodo av, i hög grad förhindrade »för att icke säga omöjliggör 
likens förmultnande», att varje kista hädanefter skulle omgivas av ett sandlager. Stärb-
husen skulle krediteras för merkostnaden eller i vissa fall Kronan. För fattiga ägde 
kyrkoherden rättighet att göra undantag. 2 

1 RA(Ö). FaSA. Ank.hancll. 450 /1875. 

2 K III cl .  4 nov; 16 clec. 1886. 
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BYGGNADSHISTORIA, EXTERIÖR 

Om utseendet av den första träkyrkan, som låg ungefär på samma plats som Fersenska 
huset, veta vi intet och icke heller när den uppfördes. Bevisligen existerade den 
dock redan 1616.1 Både enligt uppgift i Rålambska samlingen i KB och i  en av 
kyrkoherden i Hedvig Eleonora församling, Abraham Alcinius, 1705 skriven berättelse, 
flyttades denna kyrka till den därefter uppkallade Kyrkholmen. Rålamb förlägger tid-
punkten till 1629, Alcinius mera svävande till tiden omkring 1645 eller tidigare.2  Rålamb 
är här den mera vittnesgille. Enligt en rapport, som i augusti 1633 sändes till amiral 
Clas Fleming, var kyrkan på Kyrkholmen då under uppförande, vilket ju ej hindrar, 
att detta arbete kunde ha påbörjats redan 1629. Johan Klerck, holmamiral sedan 1631, 
hade högsta överinseendet över arbetet. Vid nämnda tidpunkt 1633 önskade han Fle-
mings information »om uthi kyrckian såm bygges wid porten, skall blifa mehr än twenne 
rösten och mit vthi kråpåshen på annadt sätt vnderstödias».3 

Man får väl uppfatta situationen på följande sätt. Fleming hade att avgöra om kyrkan 
endast skulle utgöras av en enkel rektangel eller utbildas med korsarmar. Den eventuella 
förstärkningen av taket förutsätter önskan att eventuellt utbilda kyrkan med ett torn, 
något som emellertid första långt senare skulle verkställas. Tyvärr saknas inkommande 

1  »Strufwebagerskans dotter, som hafwer lughit sigh in i kyrkian på holma11». SSA. Stockholms 
stads konsistorium. Acta (prot.) d. 21 febr. 1616, sid. 116. (NILS AHNLUND och SIMON SKOGLUND), 
Ladugårdslandet. Till Hedvig Eleonora kyrkas 200 årsminne 1737-1937, Stockholm 1937, s. 78. Pro-
fessor Ahnlnnd har haft vänligheten fästa min uppmärksamhet på ovannämnda arkivserie. 

2 Jfr sid. 10, not 1. - Alcini.us berättelse PALMSKIÖLD 261, s. 527. UUB. ELERS, 2, sid. 327, anger 
1629 som byggnadsåret. 

3 RA(Ö). Am.koll. registr. d. 5 aug. 1633. ZETTERSTEN I, s. 179 och ZETTERSTEN, Anteckningar s. 5. 
Att Zettcrsten sammanblandat Holmkyrkans och St. Jakobs kyrkas byggnadshistoria har redan på-
pekats (sid. 10 not 1). Uppgiften om att en byggmästare Christian Phanias 1634 skulle ha uppfört trä-
kyrkan är alltså felaktig. Kyrkans benämning är omväxlande. År 1616 talas om Kyrkan på Holmen, 
1643 Amiralitetskyrkan, 1666 och långt in på nästa århundrade Holmkyrkan, 1687 och långt in på 
1700-t. Kungl. Amiralitetsholmkyrkan, 1716 Kungl. Amiralitets- eller Blasieholmskyrkan, 1717 - -
Skeppsholmskyrkan. År 1701 nämnes Skeppsholms församling. Jfr FERLIN, sid. 1418. 

L  Sveriges kyrkor. Slockholm IX. 
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brev till amiralitetet för år 1633, varför vi lämnas i ovisshet om Flemings svar. Man skulle 
väl dock vilja hålla för troligt, att han lät sig nöja med en enkelt rektangulär typ att 
döma av ett antal kartor, bland vilka särskilt må nämnas en dansk spionkarta från c. 
1647-48 och en karta i KB från omkr. 1655 (Bååth nr 20).1  Ett annat förhållande, som 
också talar för det antagliga i denna hypotes, att det var en liten enkel kyrkobyggnad, 
är det faktum, att redan 1645 drevs propaganda bland flottans officerare för insamlandet 
av medel till uppförandet av en ny kyrka. Enligt amiralitetets kassabok för 1650 hade 
det under november och december månader influtit 3 561 dlr smt på ett konto, som är 
betitlat »Ammiralitets Nya Kyrckiobyggning».2  Denna av flottans män behjärtade aktion 
fick ett verksamt understöd genom drottning Kristinas nådiga brev 1653, enligt vilket 
till amiralitetet Kyrkholmen donerades, på vilken »må byggas en kyrka av sten». Trä-
kyrkan hade blivit alltför trång, sedan amiralitetets officerare och manskap beordrats 
att bevista gudstjänsten där (jfr sid. 6). Men då det kungl. brevet utfärdades, tyckes 
insamlingen till den nya stenkyrkan redan ha avstannat. Först år 1665 tog Amiralitets-
kollegium upp frågan angående uppförandet av en sådan. Men då hade en byggnads-
tomt valts ute på Ladugårdslandet, som utom all fråga var lämpligare än den trånga 
K yrkholmen . Vad Holmkyrkan beträffar hade man måst nöja sig med att endast bygga 
till den. Den blev nämligen år 1657 »till en god del tillökter på sidorna», för att citera 
den tidigare utnyttjade källan i Hålambska samlingen. Oenhetligheten i amiralitetets 
räkenskapsserie omöjliggör en närmare verifiering. Kart- och bildmaterial giva emeller-
tid en värdefull, kompletterande hjälp. 

En av Bååth (nr 21) till tiden efter 1655 daterad pla nta anger Holmkyrkans nya plan, 
som även framgår av Eric Dahlbergs utsikter (fig. 1 och 2) och övriga här nämnda 
vedutor. Viktigast är dock den detaljerade och säkerligen pålitliga plan, som vi kunna 
studera på Hauswolffs karta från år 1730 (fig. 4). Slutligen kunna vi även i tillämpliga 
delar begagna en 1732 godkänd byggnadsritning (fig. 22) för att få en så exakt bild 
som möjligt av Holmkyrkans plan och ext eriör, såsom de tedde sig efter förändringe n 
1657.3 

Vi finna följaktligen, att den närmast i n. och s. orienterade kyrkan4 i form av ett la-
tinskt kors tillbyggts med två korsarmar, vars sadeltak hava samma höjd som långhusets. 
Framför tvärskeppet s två gavlar äro lagda små vapenhus. Vid nordfasaden har detta slags 
tillbyggnad kvadratisk plan, de andra rektangulär. Terrängen har tvingat byggmästa-
ren att leda en smal sidotrappa upp till den n. entren. Hur ingången ordnats till det ö. 
tvärskeppet med dess bergknalle är ej angivet. Den påvra exteriören artikulerades säker-
ligen endast av fönsteröppningarnas liggande och ingångarnas stående rektanglar. 

1 Ang. spionerikartan , se N 1Ls G. vVoLLI:\", J ohan III: s lust hus etc., a. a. , s. 20. - L.  l\ I.  BÅÅTH, 
H andritade kartor öfver Stockholm från 1600-talet. Samf. S:t E riks å rsbok 1909, sid. 98. 

2 Sv. K., Stockholm, B d III, h. 2, s. 136. Amiralitetets kassaböcker finn as numera i RA(Ö). 
3 Jfr sid. 52 f. 
4 Orienteringen ä r riktigare angiven i von der Burgs si tua tionsplan 1771 ä n i Hauswolffs kartor från 

1730 och 1736. 
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Fig. 22. Ritning till Holmkyrkans påbyggnad, gillad 1732. Förr i Stock-
holms stads byggnadsnämnds arkiv, nu förkomm~ n . 

Zeichnung zu de1n _.<-\nbau der Holmkir- D esign for additions to l--Iohn Church,
c hc, gench1nigt 1732. Frlihcr hn Archiv approvt'.d 1732. Formerly in the .:\rchives 
der Bauverwaltung der Stadt Stockholn1, of the Board of vVorks of the City of 

jetzt Yerschwundcn . Stockhol1n, now 1nissing. 

Denna typ av fönster bibehölls vid ombyggnaden 1732. I sina ritningar har Dahlberg 
givit icke endast byggnadskroppen en från verkligheten avvikande proportionering 
utan också nonchalcrat förebildens fönstermarkering. Detta kommer tydligast fram i 
J ohannes v. d. Aveelens gravyr 1698, där kyrkan har mycket litet kvar av sin verkliga 
karaktär och även byggnadens placering i terrängen har tycke av schablon. En smal 
t ak ryttare återges i Dahlbergs veduta återgiven i fig l. Men dess resning är olikci i förlaga 

• 
 

Fig. 23. Ritning till Holmkyrkans påbyggnad 1732. Stockholms stads 
byggnadsnämnds arkiv. 

Zeichnung fiir den Anbau dcr Holn1- Design for additions Lo Holm Church, 
ki rche. 1732. Archiv der Bauver- 1732. ,·\rchives of the Board ot vVorks 

waltung der Stadt Stockholm. of thc City of Stockholm. 
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och gravyr. Jämför härmed också fig. 3. Vattentaket har i gravyren fått något av elegant 
svängning. I själva verket var det ett brädtak, tätat och täckt med näver och mull.1 

För att i möjligaste mån komma kyrkexteriören mera in på livet skola vi taga del av 
ett antal utgiftsposter, hämtade från kyrkans räkenskaper. År 1671 utbetalades näver 
till taket; 1683 betalades »gubbarna som rödfärgade kyrkan», vartill användes både färg 
och tran; 1687 levererade Petter Miinde2 bräder, och ett nytt fönster utfördes över n. 
dörren. Av större intresse äro ett antal utgifter, som gjordes 1692, nämligen för sparrar, 
bräder, spik och järnbleck; »smeden för korset 24 dr»; »målare för förgyllningar och 
målarlönen 12 dr»; »knopparna på korset till svarvaren 1,28 dr»; »till tornets omkost-
nad - - 23 dr)>. Tydligen gälla samtliga dessa sistnämnda utgifter den takryttare, 
som Eric Dahlberg angivit i sin senare ritning över Kyrkholmen (fig. 1). I Aveelens 
gravyr efter denna förlaga har korset knoppar. Det antagliga i att takryttaren verkligen 
kom till under 1600-t:s slut bestyrkes indirekt av det faktum att Dahlbergs tidigare 
ritning av kyrkan saknar torn. Omkr. 1699 fick en målare betalt »för korsets och tup-
pens på tornet förgyllande». År 1723 utbetalades 424 dlr till madame Catharina Meij er 
för en klocka »vilken för gudstjänstens rätta begynnande nödvändigt måste antagas». 
Den vägde 11 lispund. Följande år skaffades två stora järn åt »klockstapeln», som 
1725 jämte »dess underbyggnad» överströks med tjära. Tydligen hade takryttaren först 
vid denna tid fått en praktisk mission att fylla. 

På 1720-t. befann sig kyrkan i ett mycket förfallet tillstånd (jfr sid. 1::~). Eskader-
chefen Carl Ridderstolpe och räntmästaren Petter Psilanderhielm, vilka fungerade som 
kyrkdirektörer, samt kyrkoherden Eric Tollstadius kunde emellertid tack vare kyrkans 
»eftergående håv» samt bänkhyror från personer, som ej tillhörde amiralitetsstaten, år 
1728 disponera över dryga 3 000 dlr kmt, vilka man reserverade för bland annat ett 
nytt brädtak, för »väggarnas opstödande» och vissa förändringar i det inre. Den huvud-
sakliga reparationen fick dock anstå till 1732. Då hade det insamlade kapitalet ytter-
ligare ökats tack vare »christmilda menniskjor af församlingens anhöriga». Sålunda gåvo 
bland andra en greve Frölich 400, en herr Schröder 1 100, en Kierman 500 och amiral 
Örnfelt 100 dlr kmt.3 I marn detta år inlämnades genom klockaren Lars Wollner ett 
ombyggnadsförslag hos Byggningskollegiet, vilket godkändes. Tyvärr kunna vi ej följ a 
ärendets gång. Byggningskollegiets protokoll för 1732 saknas. Magistratens protokoll 
för detta år innehålla inga underrättelser beträffande detta ärende, uppenbarligen där-

1 Bl. a. R ÄK.  1683: »till n äver och torv att t äcka kyrkotaket m ed.» - I förbigående må här lämnas 
n ågra uppgifter av kulturhist oriskt intresse. I de många gånger magra räkenskaperna förekomma 
under 1600-t:s slut och 1700-t:s början utgiftspost er för prydandet av kyrkan vid midsommar, 1689: 
»lööff till Johannisfesh; 1690: »löff till midsommar ». Senare s tå r det oftast endast »för löff » eller »löf 
och gräs» (1728). 

2 Namnet går igen i Peder Miindes backe i Stockholm. 
3 Inledn. till l Nv. 1777. Jfr ZETTERSTEN, Anteckningar, s. 6. - R\K. 1732. Antagligen hänsyftas på 

den kände politikern och grossha ndlaren Gustaf !German, som h ade. m ycket betydande affärer med 
flottan. 
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för att de medel som fordrades för ombyggnaden sedan hade insamlats av kyrkan. Det 
gällde därför endast att godkänna en byggnaclsritning. Av denna är känd en av F. U. 
Wrangel år 1914 reproducerad kopia (fig. 22), som då fanns i Stockholms stads bygg-
nadsnämnds arkiv, men nu är spårlöst försvunnen. I närrmda arkiv finnes däremot en 
ävenledes den 13 mars 1732 presenterad och approberad ritning (fig. 23). Den skiljer 
sig ifrån elen förra genom en mindre primitiv karaktär. Väggarna äro panelade och 
fönsterrutorna äro större: den horisontala spröjsen är utesluten. Att döma av räkenska-
perna följdes den förstnämnda och billigare versionen. Av denna framgår det att kyrkan 
skulle bibehålla sin plan och huvudsakliga äldre karaktär, men betydligt höjas. Den 
övre fönsterrad, som tillades, fick sålunda - antagligen av ekonomiska skäl - samma 
gammalmodiga utseende som elen undre.1  Ett elen 16 mars slutet kontrakt ger oss ett 
flertal enskildheter, bland vilka följande må anföras: 2  »Kyrkans rivning till taket och 
så mycket vi på väggarne för nöden hava samt verkets tillhopaläggning och mullens 
nedskottning», - »väggarnas rätning med 4 a 5 syllars insättning» - »jämkning med 
några varv - 30 par pelaster med 3- 5 järnbultar genom allt, som nödigt prövas -
utomkring kläclningen runderom ovan väggarne på pelasterne till takfoten av halv-
bottenbräder - kyrktakets läktning och övra ryggås till bläcket med fotbräderna 
samt bräderna i rännorna - utanlisten kring hela kyrkan under takfoten blir med 
4 st. bräcler.» - »Sacrestian som mäkta låg än> skulle höjas med 4 a 5 varv timmer. 
Fyra dörrar och fjorton fönst erlufter skulle göras, därav »14 fönsterkarmar, såsom de 
gamla, 5 kvarter höga». Härtill kommo ett flertal arbeten i kyrkans inre (se sid. 55). 
Allt beräknades kosta 2 600 dlr kmt och vara fullbordat redan före pingst. Den 3 novem-
ber 1732 slutbetalades den summa, som kontraktet upptar. Enligt ritningen (fig. 23) i 
Byggnadsnämndens arkiv voro väggarna alternativt ämnade att strykas i gult och lis-
terna i blått. Men man var konservativ och ekonomisk och vidhöll den av ålder använda 
billigare rödfärgen: »Hava rödfärgare omstrukit hela kyrkan och sedermera 4 st. 'wåken-
hus ' med färga och sedan med tran överallt anstruket och kärat alla fyra 'wåkenhus-
taken ' .» Men senare målades taklister, knutar och fönsterkarmar och dörrar med grå 
oljefärg.3 Långbyggnadens sadeltak hade dessförinnan t äckts med 12 000 t egel, som 
importerats från Liibeck. Takfoten och kroppåsen beslogos med järnplåt.4 

Uppgiften om fyra · stycken vapenhus är omöjlig att förstå om ej med det fjärde 
vapenhuset oegentligt bet ecknat s den tillbyggnad eller gång, som uppförts mellan koret 

1 RÄK. 1732, fol. 48: för Holmkyrkans ritning, som i Byggningskollegio ingavs 9 dlr; för resolution 
till dess reparerande och upphöjande i Byggkollegio. Serien inkommande skrivelser (Inneliggande hand-
lingar) börjar först 1742. Den förstnämnda ritningen är reprod. i W RANGEL, a. a., s. 151. En kliche ur 
detta arbet e har välvilligt utlån at s till Sv. K. av P. A. Norstedt   Söner. Den ak v. fasadritningen (fig. 
23) i Byggnadsnämndens arkiv är reprod. i Stockholmsbilder, bild. 139. Se även inledningen 
till  INV. 1777. 

2 Kontraktet i RÄK. 1732, fol. 90 ff.  Se äv. fol. 94. 
3 R.~K. 1733, fol. 11 9. I Säfwenboms målning 1765 är kyrkan röd med grå fön sterpost er (fig. 6). 
4 R.:\K . 1732, foJ. 71, 64. 

4* 
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och predikstolen. Jfr Hauswolffs karta 1736 och s. 56. I november hade snickare »på 3 st. 
vapenhus fordrat och uppsågat 6 st. fönsterhål». Beträffande denna detalj följde man 
uppenbarligen ej byggnadsritningen. Under högsommaren borrade man i berget »för 
hörnsten, där sakristian skall stå». Några månader senare förekommer uttrycket: »sak-
ristidörren, som går till altaret».1  Hauswolff har på sin år 1736 reviderade karta angivit 
denna sakristia (fig. 5). 

Efter denna ombyggnad hade kyrkan fått den storlek, som den allt framgent skulle 
behålla. Silhuetten syns på Säfvenboms veduta 1765 (fig. 6). Vi märka att takryttaren 
försvunnit. Den revs samtidigt som kyrkan höjdes 1732 och blev, väl av närmast t ek-
niska och ekonomiska skäl, ej återuppförd. 

En betydande yttre reparation verkställdes 1749, vars kostnad belöpte sig till 2 829 
<lir kmt. Den omfattade huvudsakligen det besvärliga yttertaket. År 1759 gick en repara~ 
tion till 2 146 dlr kmt. 

Hur korväggen ursprungligen såg ut veta vi ej. Men i anslutning till en ny altarupp-
sats nämns 1760 »det stora fönstret». Det är tydligen detta som vi ser i J oh. Fr. Martins 
konturetsning (fig. 10). Då år 1815 en ny altartavla inköptes, ändrades korväggen och 
utbildades med ett litet »halvcirkelrunt» fönster. 2  I kyrkorådsprotokollet för den 19 
mars 1817 talas emellertid om flera fönst er, som blivit ombyggda i koret. Tydligen hän-
syftas på de fönster som funnos på korets sidoväggar. Resultatet av denna förändring 
tilltalade kyrkorådet i så hög grad, att det bestämde att »till vinnande av ett bättre 
utseende och mera ljus kyrkans alla övriga fönster skulle såsom ganska bristfälliga på lika 
sätt efter hand ombyggas». Detta arbete utfördes under år 1818 med överstelöjtnant Sjö-
bohm som kontrollant. I Fr. Verners litografi 1822 (fig. 11) få vi en föreställning om dessa 
fönsters utseende. Vi lägga också märke till det tidigare utförda halvsegmentformade 
över altaret. Genom dessa förändringar hade t emplet fått en utpräglad Karl-Johans-
k araktär. Men litografin ger oss med sin blonda ton ingen sann bild av den i själva 
verket mörka, röda träkyrkans koloristiska inst ällning i omgivningen. 

Vapenhuset i v., som vette mot slaktarhuset, revs 1818 för att svä ngrummet framför 
kyrkan skulle bli större. I stället uppfördes ett mindre vindfång.3 

Detta utseende hade kyrkan, då den brann ned i juni 1822. 

INTERIÖR 
Endast av den andra träkyrkans interiör kunna vi skaffa oss en föreställning och 

denna måste hållas tämligen allmän, därför att varken byggnadsritningar eller interiör-
bilder finnas bevarade. Några interiörbilder hava för övrigt väl aldrig funnits, för den 

1 RÄK. 1732, fol. 96, 68. 

2 RÄK. 1815, sid. 39. 

3 K  III d . 19 m ars 1817, d. 4 juli 1818. 
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anspråkslösa byggnaden hade endast sitt läge i staden att tacka för att den överhuvud-
taget fixerats av en konstnärs ritstift eller pensel. 

Så mycket är emellertid visst, att kyrkan var välvd av ett trävalv, som man ofta 
förgäves sökte täta på olika slags sätt. Sin speciella karaktär fick kyrkan av de läktare 
som på 1730-t. uppsattes både i korsarmarna, i n. och på båda sidor om altaret i koret. 
Avfärgningen var vit mot vilken avtecknade sig de röda tygstoff, som prydde predikstol 
(från 1724 även blå boj) och amiralsbänkar. De sex ljuskronor, som hängdes upp efter 
ombyggnaden 1732, målades med röda och gula detaljer. Ljusplåtar av mässing och 
ett flertal oljemålningar, som hängde ej endast i koret utan litet varstans på läktar-
bröstningarna, utgjorde effektfulla koloristiska inslag. 

Interiörens färgställning bibehölls konservativt. Men koret fick en annan karaktär 
med mera guld genom nya altaranordningar 1760 och 1815. En predikstol som utfördes 
1820, målades i gult och guld. 

Kyrkans inre hade säkerligen sitt mest typiska utseende, sedan 1732 de många läk-
tarna inretts . 

Man vill gärna tänka sig alla bänkkvarteren fullsatta med officerare och gemena i 
noga rangordning, representerande örlogstationens olika kårer, samt som kontrast 
till de uniformerade de civila, vilka representerade både höggrevliga herrskap från Blasie-
holmens förnäma privathus och småfolket samt borgarna, som bodde i närheten av Kyrk-
holmen. Och därtill kommo under Tollstadius' tid, inklämda i varje tillgängligt hörn, 
de religiösa, som gripits av den store talarens t emperamentsfulla predikningar, eller 
de nyfikna stockholmare som vädrade sensation i de orädda uttalandena. Det måste 
ha gjort ett starkt intryck med denna talrika menighet, som helt fyllde kyrkan alltifrån 
golvet upp till taket. Obetydligt sipprade dagsljuset in genom de små, gammalmodiga 
fönsteröppningarna. Men från ljuskronor, ljusplåtar och ljusstakar kastades ett flim-
rande ljus på alla dessa ansikten öch tände reflexer i uniformernas galoner. Sedan under 
1800-t:s början flera av läktarna rivits ned och de stora fönstren huggits upp, fick 
interiören något av elen opersonliga, kalla karaktär, som var utmärkande för Karl 
Johans-tiden. 

INREDNING OCH INVENTARIER. 
Den tidigast kända altarprydnaden utgjordes av en i inventariet från 1702 upptagen ALTAl\-

UPPSATS»trä alltare taffla om Nattwarden». Målningen, som mätte 5 x 7 fot, hade svart ram och 
»förgylte lister» (INv. 1712). År 1759, då en ny altaruppsats utfördes, hängdes den äldre 
målningen »ovanför altaret till vänster». Den betecknades senare »noch gammal men 
för dess wärde bör förses» (INv. 1777). 

I anledning av ett av riksrådinnan Ruuth1  skänkt krucifix av elfenben och ebenholts 

1 Riksråd inna n Ebba Christina Ruuth, född Siöblad, hade varit gift m ed Gustaf Ruuth, viceamiral 
1746, riksråd 1755, död 1757. 
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KRUCIFIX 

ALTARRING 

PRE DIKSTOL 

bestämde kyrkorådet 1759 att låta förfärdiga »ett därefter tjänligt och proportionerligt 
'träwärche' med sirater». Bildhuggarearbetet till denna altartavla snidades i trä av 
Olof Gerdman för 320 dlr kmt och förgylldes av Aron Emporagrius för 300 dlr kmt. 
Krucifixet var placerat i en nisch med mussla och båge, utbildad med stora kragstenar. 
Sockeln pryddes med änglahuvuden. Överst strålade en sol bland moln och på sidorna 
stodo »blompottor med eldsflammor».1  Det var en för Halmkyrkan sällsynt rik komposi-
tion. 

Denna altaruppsats uppfattades vid början av 1800-t. som föga representativ. 
Kyrkorådet gav därför år 1815 i uppdrag åt överstelöjtnant Sjöbohm att »med någon 
kunnig man emot de lindrigaste betalningsvillkor, som kunde erhållas, avsluta överens-
kommelse om en tjänlig altardekoration». Som en ny och mera tidsbetonad altartavla 
tänkte man sig kunna använda en i kyrkans ägo befintlig oljemålning, föreställande 
Nattvarden, som man lät restaureras av Anders Lundmark. 2 Konstverket tyckes dock 
ej ha tillfredsställt kyrkorådet. Det tecknade nämligen genom sin ordförande, konter-
amiral Coyet, i december samma år kontrakt med Johan Fredric von Breda om en ny 
altarmålning föreställande »Christi lidande under sin färd till Golgatha». Angående denna 
se vidare sid. 114 och fig. 60. 

Som dekorativ inramning till målningen utfördes samma år två pilastrar, ställda på 
plintar.3 Vidare nämns i räkenskaperna ett »halvcirkelrunt fönster». Antagligen är det 
detta som syns på Verners litografi, reproducerad i fig. 11. 

Krucifix av trä, på altaret (INv. 1702). 
»Ett nytt skrank på disken för altaret» gjordes 1731 av Olof Selling. Ar 1781 stoppades 

disken med »rysstagel» och kläddes med kalvskinn. Samtidigt ändrades den då ovala 
altardisken. Den utökades 1815. 

Ar 1702 skänkte handelsmannen Johan Walberg »återigen till den nya gångens för-
färdigande emellan sakristian och predikstolen» bjälkar och bräder. En plåtslagare på 
Södermalm beslog 1704 »ekdörren vid predikstolen utantill med järnplåtar». Tjugo år 
senare insattes 3 st. fönster i »tillbyggningen vid predikstolen». Då inköptes även bjäl-
kar och bräder för »våkenhuset på norra sidan emellan predikstolen och sakristian». 
Prästen måste följaktligen begagna sig av en korridorliknande passage utanför kyrkans 
vägg för att nå predikstolen. Jfr Hauswolffs karta 1736 (fig. 5). »Predikstolsförstugam 
nämns 1730. Aret därpå gjordes »en dörr i predikstolen, som skulle förtaga vädret som 
drog». Själva predikstolen var antagligen mycket enkelt utformad. Det talas 1724 
om det »klädsel, som hänger för predikstolen». Ar 1678 var detta kläde rött (INv. 
1678), 1724 skaffades blå boj.4 - I samband med den omfattande förändringen av kyr-
kan 1732-1733 flyttades predikstolen. Samtidigt blev den ombyggd och målades i 

1 RÄK.  1759, s. 157. Emporagrius' specificerade räkn. s. 210. 

2 K III d. 2 aug. 1815. RÄK.  1815 d. 18 akt., verif. 37 (Lundmarks räkn.). 

3 RÄK.  1815, verif. s. 39. 

4 RÄK.  1724  och 1728. 
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grått med fyllningar i ljusgrå marmorering. Till korgen hörde ett ljudtak, som pryddes 
med en sol men i övrigt målades grått. »Himlen» och predikstolsväggen pryddes med rött 
kläde. 

År 1741 gjordes »ett litet kontor i predikstolsförstugan». 1761 gick man ett steg vidare, 
då man lät en smed utföra arbete till »predikstolstrappans inrättande till examensbänk». 
Det var ej endast ont om plats i den gamla kyrkan, som till varje kvadratdecimeter 
måste utnyttjas, utan också dragigt och kallt. Därpå tyder den samtida utgiften: >mpp-
köpt till predikstols- och sakristidörrarnas beklädande för köld 3 st. barkade fårskinn». 
»Bokstolen och examensstolen» skänkte en snickare. 

Efter den reparation, som kyrkans inre genomgått under senare delen av 1800-t:s 
andra decennium, ansåg kyrkorådet att predikstolen »icke vore passande». Det uppdrog 
därför i oktober 1820 åt arkitekten, major Fredrik Blom, som några månader tidigare 
kallats till ledamot av rådet, att komponera en ny predikstol, »i enkel smak» och med 
»fampliga dekorationer» försedd. 1  Efter Bloms ritning utfördes kyrkmöbeln av kungl. 
bildhuggaren Ernst Philip Thoman för 200 dlr b:o.2  Enligt hans räkning var predikstolen 
trots kyrkorådets föreskrift »ganska rikt ornerad». Det oaktat kompletterades arbetet nå-
got senare med »ett stort draperi av träd uti bildhuggeri till ryggvant». Det hade också 
utförts av Thoman. Predikstolen målades i gul oljefärg av Magdalena Befve. Den 
grå målningen på draperiet utfördes av I. Rudback. 

1678 funnos två timglas, av vilka år 1702 ett stod på predikstolen (INv.). Detta 
bestod av »4 par glaspottor» och var förgyllt. Det hade skänkts av kryddkrämaren Isac 
Wetter och tarvade 1733 reparation. (INv. 1678, 1702, 1712, 1733). Det andra timglaset, 
som var monterat i ett mässingsfoder, var 1777 söndrigt och förstördes helt vid branden 
1822.3 Ett nytt timglas med fyra glas skaffades till predikstolen någon gång mellan 
1733 och 1747 (INv. 1733) och nämnes i lNv. 1777. Se sid. 119. 

lNv. 1702 och 1712 upptaga två dopfuntar av trä. 1727 inköptes en ny skål för »lilla 
christninge funten». 

Bänkinredningen bestod av slutna kvarter. Från den första tiden saknas uppgifter 
både angående dennas karaktär och vem som disponerade över de olika stolsrummen. 
Det ligger i sakens natur att tvångskommenderade militärer då utgjorde det över-
vägande antalet kyrkobesökare. Sedan flottan 1680 börjat förflyttas från Stockholm, blev 
det däremot nästan endast civila, som fyllde templet. Ett bänkrum intogs sålunda 1683 
av fyra mästare, en bokhållare och en kamrer. 4 Studera vi en lista från 1702 på influtna 

1  K III d. 7 juli och 28 okt. 1820. RÄK. 1820-1821. 
2 E. Ph. Thoman föddes i Stockholm 1760 och dog 1833. Han var son till bildhuggaren G. G. Thoman 

från Augsburg (1701-1763). Se Sv. K., Stockholm, Bd. 111, Ulrika Eleonora eller Kungsholms kyrka av 
Martin Olsson, s. 54, 56, 58 samt ARvm BIECKSTRÖM, Thomans och Estenbergs meritförteckningar. 
Tidskrift för konstvetenskap, årg. 4, s. 151 ff. 

3 K 111 d . 31 juli 1822. 

4 RÄK.  L I N:o 1, s. 146. 
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gåvor, finna vi också, att det civila och småborgerliga inslaget var övervägande. Några 
år senare ger oss en varken daterad eller slutförd förteckning en viss orientering beträf-
fande stolsrumsinnehavarnas sociala ställning.1  Det första bänkparet vid »stora gången» 
var reserverat för respektive »välb. herr amiralen och dess herrskap» samt för »fru ami-
ralskan och dess fruntimber». Bakom amiralen sutto räntemästaren Psilanderhielm, en 
sekreterare och en kamrerare. Därefter kommo borgare och småfolk i brokig blandning, 
såsom bokhandlare, skeppare, skomakaremästare, hovjägare, kalvskinnsmakare, vakt-
mästare, »engelska skomakaren», sämskmakare, byggmästare, bryggare, plåtslagare, 
trädgårdsmästare, bagare, timmermän, järnvägare, »pådrivare Hindrich på Holmen», 
som bodde i det omtvistade huset väster om kyrkan och »skalmejblåsaren Abraham». 
Bland kvinnorna förekommo givetvis ett flertal hustrur till de nämnda männen men 
också ett antal andra, som ej voro lika kyrksamma som deras män samt flera änkor. 
Där funnos hustrur till gulddragare, skeppare från Ladugårdslandet, timmerkarlar och 
skogvaktare på Djurgården, till drottningens skomakare Bindel och fiskuppköpare. 

Det var ej mycket av festivitas över denna publik, där amiralen och hans hus utgjorde 
det enda inslaget av societet. Sedan flottan flyttat ned till Karlskrona var det endast 
några få, som kvarlämnats som vakt och handräckning vid Stockholmsstationen. 

Taga vi del av liknande stolsrumsförteckningar från 1723 och 1727, finna vi en helt 
annan sammanställning. 2  Detta beror ej endast på att Skeppsholmen då åter blivit 
örlogsstation utan på att den aristokrati, som bosatt sig på Blasieholmen, ansåg det 
comme-il-faut att utnyttja Holmkyrkan. Den blev nu också en tid framåt kyrkan på 
modet tack vare Eric Tollstadius' eldande och temperamentsfulla predikningar. Bland 
den högre societeten finna vi grevinnor Lagerborg, Ståhlarm och Bonde, grevar och 
grevinnor von Fersen och Frölich, »gref Bondes huus», general Lagercrona, baroner 
Wrangel och Oxenstierna, riksrådet Cederhielm med fru och svärmor. Bland ämbetsmän 
och borgare må antecknas arkitekten och borgmästaren Adelcrantz med familj, borg-
mästarinnan Bång, en generalauditör, en överdirektör, en stadssekreterare. Därefter 
komma handelsmän, skräddare, smeder, guldsjudare, hökare, vaktmästare, smådrängar, 
timmermän, snickaremästaren Elias Haupts hustru, hovminiatyrmålaren David Richter 
med fru och slottsfogden von Drake. Därtill alla militärerna, vilka hade fria bänkrum 
och därför ej medtagits i räkenskapernas förteckningar. Några bänkar voro försedda · 
med gallerverk av trä. Amiralsbänken utmärktes med rött kläde, som lyste starkt i 
ögonen mot det vitmålade trät.3 

De summor, som inflöto genom uthyrning av bänkrum voro ej obetydliga. Som kvitto 
lämnades till ägarna tryckta kort, av vilka i fig. 24 meddelas ett, som 1732 utlöstes av 
friherrinnan Brita Christina Clerck (Klerck), änka efter amiralen Anders Appelbom. 

1 RÄK. L I N:o 2, s. 34. 
2 R.:\K.  
3 RÄK. 1723, 1724. 
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Fig. 24. Amiralskan Appelboms kvittens för bänkrum i Holmkyrkan vin-
t ern 1732. Skeppsholmskvrkans arkiv. 

Kirchenstuhlquittung der Frau des Receipt for '1rs Appelbom's pew r ent 
Admirals Appelbom flir den "Vinter 1732 in Holm Church, winter 1732. Archi,·es,
in der Holmkyrkan. A rchiv der Skepps- Skeppsholm Church. 

holmskirche. 

Det är alltså fråga om amiralskan Appelbom, som gått till eftervärlden genom Georg Des-
marees välkända, 1723 signerade porträtt, som hänger i Nationalmuseum.1  

Den till bristningsgränsen trånga kyrkan blev, såsom vi sett, år 1732 förhöjd, varige-
nom bänkrummens antal betydligt kunde ökas. Sålunda uppfördes sex st. läktare. 
Det talas om dubbla läktare i varje »flygel», d. v. s. i både v., n. och ö. De byggdes i två 
våningar av »berömwärdt folck på deras egen bekostnad ». Endast de fyra främsta läktar-
hänkarna på varj e estrad utformades »som ordinarie bänkar med dörrar». Samtliga läk-
tare, vilka uppburos av »stolpar», målades i grått med bröstningarnas fyllningar i grå 
marmorering. Nere i kyrkan förseddes 98 bänkar med målade nummer. 2  

Ytterligare två läktare, om också av mindre mått, bestämde kyrkorådet 1736 att 
låta uppföra i koret på båda sidor om altaret. De som betalt stolsrum på södra läktaren, 
måste flytta fram dit för att plats därigenom skulle kunna beredas åt det uppbådade 
manskapet. 3 Men viceamiral Ankarcrona, som skänkt 100 dlr kmt till dessa nya läk-
tare, hade gjort det »med tillsägelse att få nyttja den främsta bänkem. De utfördes av 
snickarna Petter Rosenlund och Olof Selling samt av kvartersmannen Eric Alm. 
Samtidigt utfördes »bänkar för klockarens hustru», »för dem som gå med håvar i koret» 

1 Reprod. av porträttet bl. a. å pi. I i  CARL HERNMARCK, Georg Desmarees, Uppsala 1933. I katalogen 
n:o 15. - Gustaf von Grooth, vars namn är överstruket på kvittensen, var kommendör vid flottan. 
Han 	underskrev i räkenskaperna förteckningen öYer influtna medel på uthyrda bänkrums konto. 

2 RÄK. 1732, 1733. Citatet från l NY. 1777. 
3 RÄK. 1736. 
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samt »lösbänkar» för »ringare- och skeppsgossarna».1 Flera årtionden framåt behöllo de 
främsta läktarplatserna i koret sin förnämliga karaktär. Sålunda innehades där år 1766 
en bänk av riksrådinnan Ruuth, vilket stolsrum även nyttjades av en amiral. Men 
chefen för örlogsstationen hade vid denna tid flyttat över till den nedre v. läktaren, där 
på första bänken även sutto överstarna. (Örlogsstationens militär hade vid denna tid 
lantmilitära titlar.) Mitt emot på den nedre ö. läktaren sutto främst byggnings-, civil-
och medicinalstaternas representanter, som ägde kungl. fullmakt. Mot århundradets 
slut degraderades korläktarna genom att upplåtas åt volontärer och båtsmän. För att 
dessa skulle h4lla sig mera tysta under gudstjänsterna än ofta fallet var, föreslog klocka-
ren 1775 att nämnda bänkar skulle kompletteras med »dörrar med skrank över» (RÄK.). En 
noggrann förteckning över placeringen över huvud i kyrkan förskriver sig från år 1776. 
Överste Coyet framställde 1812 ett förslag i kyrkorådet, att de två läktarna vid altaret 
borde rivas för att den ganska mörka kyrkan skulle få mera ljus och ett »friare utseende». 
Detta godkändes och arbetet utfördes 1815, samtidigt som korets inredning i övrigt 
ändrades. 2 Korläktarnas avlägsnande gjorde ett så gott intryck, att man år 1820 propo-
nerade, att även de övre sidoläktarna i n., s. och v. skulle avlägsnas. Då omändrades 
också några bänkar i koret, så att de löpte parallellt med kyrkväggen. Samtidigt fast-
ställdes bänkrummen för hela kyrkan. Den v. läktaren kallades vid denna tid för amirals-
läktaren.3 Det högsta chefskapet över örlogsstationen hade nu övergått från en general 
till en amiral. 

Till följd av den mindre inkomst på stolsrum, som blivit följden av de många bort-
tagna platserna, beslöt kyrkorådet 1821 att använda en ny beräkningsgrund. 4 I anslut-
ning därtill få vi ytterligare inblick i den invecklade och besvärliga placering med hänsyn 
till rang och utrymme, som måste tagas för att alla skulle bli tillfredsställda över den 
plats de fått i Guds hus och kyrkorådet samtidigt skulle få högsta möjliga intäkter. Den 
sista omorganisationen fick dock ingen praktisk betydelse till följd av kyrkans brand 
året därpå. 

1703 funnos 4 st. nummertavlor (RÄK.), målade i  svart (INv. 1712). De utökades 
senare med en (INv. 1777). 4 »siffertavlor - med snickarearbete, bildhuggeri och för-
gyllning» utfördes 1820 av Ernst Phil. Thoman, antagligen efter ritning av Fredrik 
Blom.5 Siffrorna voro 1703 utförda av bleck (RÄK.); 1712 funnos 4 omgångar vitmålade 
och en rödmålad (lNv.), 1763 fyra satser »blecknummer» (RÄK.). 

År 1662 betalades organisten Frans Boll för »positivets förfärdigande» 100 dlr kmt. 6 

1 RÄK. 1736, s. 47, 49, 51, 55, 57. Ringaregossarna tjänstgjorde i ringareboden på Skeppsholmen, som 
innehöll smärre persedlar för fartygens utrustning. - Ar 1758 höjde man läktarna i koret och i västra 
•flygeln i>. INV. 1777. 

2 K 111 d. 20 okt. 1812, RÄK. 1815. 
a K 111 d. 6 maj 1820. 
4 R.;\1<. 1821 med utdrag ur kyrkorådsprot. 
s R.;\K. 1820, verif. 93. 
6 R ;\K. Jfr Z ETTERSTE:-.r, Anteckningar, s. 7. 
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Det reparerades 1677 för 80 dlr kmt. Efter framställning från kyrkoherden Johan 
Gran skänkte Karl XIl:s syster, hertiginnan Hedvig Sofia av Holstein-Gottorp, år 1702 
»till ett nytt positivs uppköpande» 600 dlr kmt. Det levererades i maj samma år 
av orgelbyggaren Carnaus' änka vid Bryggaregränden och Drottninggatan och bars 
därifrån till Holmkyrkan av sex båtsmän. Det var alltså ett ganska litet instrument. 
Enligt en uppgift från 1724 (RÄK.) omfattade det sex register. Änkan utkvitterade 500 dlr 
kmt. Med byggmästaren Petter Berling tecknades kontrakt angående en orgelläktare. 
Handelsmannen Joh. Walberg skänkte 8 st. bjälkar. Bröstningen pryddes med bildhug-
garearbete, utfört av mäster Zacharias Gerling och målades av mäster Petter Lindhult.1 

Kyrkoherden Tollstadius och kyrkodirektörerna föreslogo 1728 att orgelläktaren 
skulle flyttas »fram emot koret», men detta verkställdes först vid den stora ombygg-
naden 1732. Läktaren nedtogs och orgeln fick sin plats i en annan del av kyrkan, sam-
tidigt som flera andra läktare revos 1819- 1820. Blindpiporna blevo då försilvrade 
och orgeln i övrigt målad av Magdalena Befve (RÄK.). Den räddades vid branden 1822. 
Jfr sid. 67. 

Oblatskrin från 1640-t., se sid. 124, fig. 67 o. 68. KATTVARDS-
SILVERVinkanna från 1600-t:s mitt, se sid. 124 fig. 70 o. 71. 

Kalk, av förgyllt silver, skänkt av amirallöjtnanten Måns Mannerfelt, död den 24 
januari 1674. Den nämnes första gången i INv. 1675.2  INv. 1678 upptager en större förg. 
kalk. I Amiralitetskoll. prot. för den 30 mars 1682 står antecknat: Predikanten i Holm-
kyrkan herr Nils Ryttings blev inkallad och levererades honom en förgylld silverkalk och 
paten, vilken av herr Isac Gunerus är pantsatt och nu sedermera genom herr Johan 
Sagittanium igenskaffat och levererat.» 

Kalk av silver, förgylld, mindre än föregående (INv. 1678). 
Kalk »sönderbruten» - mtan och innan förgyllt med Maria beläte» (INv. 1702). 
Kalk »färdig förgyllt utan och innan med Kristi kors på foten» (INv. 1702). Enl. 

INv. 1712 vägde den jämte paten 59 % lod. - Troligtvis äro de två förstnämnda kal-
karna identiska med de sistnämnda. Den med Crusifixus på foten nedsmältes 1727. 3 

Sockenbudskalk med paten helt förgyllda, och flaska med propp och skruv samt 
dosa, utförda 1727 av Petter Bernegau, mästare i Stockholm 1706; 35 J-2 lod. Härför 
offrade kyrkan kalken om 59 % lod och ett »gammalt drivet fat». 

1  RÄK. 1702-1703. I febr. 1703 inköptes två järn »att hålla orgelläktaren tillhopa med». Även in-
köptes »lärft att fastspika och klistra springorna» på den nya orgelläktaren och »upp i hela valvet» 
(juni 1703). Gerlings o. Lindhults arbeten utfördes 1703. 

2 Av praktiska skäl benämna vi en kort och ofullständig, odaterad förteckning sid. 71- 73 i LI, 
N:o 1 för INv. 1675. En bakre tidsbegränsning få vi i amiral Mannerfelts död i jan 1674. Han uppges 
nämligen i förteckningen som avliden. Å  andra sidan måste den vara tidigare än det första egent-
liga inventariet, som är daterat 1678. - LI, N:o 1 sid. 71: »Dn stora förgyllta kalkn haffwer salig admiral 
Lotth (!) Manefellt förähratt». Den småländska bondsonen Måns Assarsson Ruth adlades 1665 med 
namnet Mannerfel t och utnämndes 1673 till amirallöjtnant. 

3 RÄK. 1728. Bernegaus räkn. är dat. cl. 6 sept. 1727. INY. 1733. 
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Kalk med paten, helt förgyllda, 1717. Se sid. 1:.!6 f., fig. 73 . 

Kalk av silver, utförd av Petter Eneroth 1781; 15 lod . Se sid. 127, fig. 74. 

Silv erkann a, utförd av Petter Eneroth 1789; 163 Y4. lod. Se sid. 126, fig. 72. 

D op fat, »ett döpelsesilverfat, med en underskruvat fot, drivit arbete, om Kristi 


döpelses akt». 78 % lod (INv. 1702, 1712). Det nedsmältes 1727 av P etter Bernegau för 
att utföra bl. a. nedannämnda dopfat. 

Dop fat, »silverfat av slätt arbete med smala karmar att bruka vid döpelseakter»; 
utfört av Petter Bernegau 1727; 64 Yz lod. (RÄK. 1728. l Nv. 1733; 1777). Det nedsmältes 
1789 vid tillverkningen av Petter E nerots kanna . 

V in sked av silver av råttsvanstyp, utförd 1727 av Petter Bernegau. Se sid. 128, 
fig. 78. 

T ENNK}.nL  Flaska, fyrkantig med skruv, årtalet 1645. Rymde en kanna. Vikt 4 mark. INv. 1702; 
1712 oduglig. 

Flaska, åttkantig med skruv och ring. Vikt 2 Yz mark. INv. 1702, 1712. 
F la ska rymmande ett kvarter. Vikt % mark. l Nv. 1702, 1712. 
Skå l, med årtalet 1678; det ena handtaget borta. INv. 1702, 1712. 

LJ u snEosKAP  »Anno 1670 ähr förfärdigat een liuss crona vthi kirkian sosom föll neder och slog sig 
hell söndher.» Den hade bekostats av officerare (INv. 1675). 

»Den lilla liu s cronan medh 2 stoder haffwer s. skeppare Jöns Bruses enckia giffwit» 
(lNV. 1675). 

År 1678 funnos 4 st. ljuskronor (INv.),1  vilka under rubriken: malm och mässing när-
mare specificeras i l Nv. 1702. 

Ljuskrona med 20 pipor och ursprungligen 10 »Zirater el:r ess». Den hängde år 1712 
»främst på stora gången» och 1777 mitt emot predikstolen. 

Ljuskrona med 10 pipor, blommor och liljor. Den hängde (en!. lNv. 1712 och 1777) 
i koret. 

Ljuskrona med 12 pipor och »spetsar». Den hängde 1712 »wed orgewärcket på 
stora gången». Enligt l Nv. 1777 endast: »på stora gången». 

Ljuskrona med 8 pipor. Den hängde 1712 vid norra dörren , 1777 på norra läktaren 
(lNv.). Skänkt av »bagaren mester Mårtten Kammeke» (INv. 1675). 2  

Ljuskrona av malm med 10 pipor, 1733 betecknad som ny, hängde då på västra 
läktaren »under orgorne». 

Ljuskrona under orgelläktaren (INv. 1733). Den hade gjutits av en liten malm-
klocka. . 

Ljuskrona med 6 pipor, enligt INv. 1733 nygjord. E n senare anteckning ger vid 
handen, att den blev omgjuten eft er att en tid före 1733 ha hängt rnnder orgelwärket». 

1 1702 blevo alla ljuskronor , plåtar och stakar skurade och polerade m ed galmeja (RÄK.).  
2 INv. 1777 anger givarens namn vara »?l'larthin Kamaker». - Efter kyrkans reparation och ombygg-

n ad upphängdes 1733 sex st. ljuskronor »med röda järn och gula knoppar anstrukna». Målningen ut-
fördes av Judit Pasch (RAK.  1733, verif. fo l. 119). 
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Lju skrona av järn med 10 pipor på östra läktaren, 1777 betecknad som gammal 
och av ringa värde.1  

Lju skrona av mässing eller malm, skänkt i december 1818 av fru Donner. Den upp-
hängdes i koret mitt framför altaret . 2 

Ljuspl å tar, ett par om en pipa, av försilvrad mässing med drivet arbete, 120 x 18 
tum (INv. 1702). De hängde 1777 »framför predikstolem (INv.) . 

Ett par d:o vid norra korsgången under orgelläktaren (INv. 1777). 
Tv å par d:o mindre, på v. och ö. »pelarne i stora korsgången» (INv. 1777). 
Ljuspl å t av mässing, med pipan borta (INv. 1702). 
Lju sp l å t av mässing med två pipor (INv. 1702). Den såldes 1748. 3 

Ljuspl å t med två pipor i »Coret och sjungarens bänk» (INv. 1777). 
Lju sp lå tar, 4 st. av trä med »bilthuggarearbet e». »Ett par förgylta , och ett par 

med silfwer och guld, samt manshufwud, mitt uti med löfwärck omkring» (b1v. 1712). 
I 1733 års INv. äro de överstrukna. 

Lj usa rm av mässing el. malm med tre pipor »menniskio ansichte infattat wid fäst-
ningem och inskriptionen: »CLAS Ahr 1636. » Vikt 1 f tt. På predikstolen (INv. 1702, 
1712). Den fanns ännu 1747. 

Ett par lj usarm a r av mässing, drivna, på v. läktaren. - D:o på n. läktare11. -
D:o på ö. läktaren. - D:o på ö. övre läktaren. -- D:o på n. övre läktaren. - D:o på v. 
övre läktaren om tre pipor vardera. -- D:o, en större och en mindre, bakom predikstolen 
och under v. läktaren.4 

Lju sa rm av malm (INv. 1712). 
Ljusstak ar, 1 par, av försilvrad massmg (INv. 1702). 12 tum höga, »med hattar 

halfnötte» (INv. 1712). De försåldes enl. prot. d. 27 okt. 1748. 
Ljus sta kar, tre st. stora av koppar »förährede aff leuttn.:tten S. E rick Månson ». 

De stodo enl. inv. 1675 då på altaret. 
Lju ssta kar, 1 par, av mässing, 1600-t:s slut . Se sid. 128 fig. 80. 
Ljusstake av malm, skänkt 1708. Se sid. 128 f., fig. 81. 
Ljusstakar, 1 par, av malm med järnpiggar, »wäga tillsammans 1 ftt. 15 m:r». 

Såldes enl. prot. den 27 oktober 1748. 
Lju ss takar, »twenne stora t enstackar förährede admiral Hans Klerck till Kirkia )> 

(INv. 1675). 5 De buro inskriptionen I.O.S.B.K.P.D. samt stämpel. Vägde 5 Yz mark. 
I INv. 1712 betecknas de som »hel gamla och alt sönder». 

1 En!. kyrkorådsbeslut d . 10 au g. 1795 såldes till en gälbgjutare »de för längre tid tillbaka i kyrkan 
nedtagna och sönderslagna gamla m et all-ljuskronor• (K III och Räk .). 

2 K III d. 5 juni 1819. 
3 Antecknat efter INv. 1733. 
4 INv. 1777. Ljusarmarna äro upptagna under rubriken: metall och m äss ing. Sex ljusarmar upptogos 

1712 och 1733 tolv st. 
5 H änsyft as på Hans Hansson Klerck, h olmamiral 1668- 1679, amiralitetsråd 1674, död d . 1 

november 1679. 
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Ljusstakar, två stycken, av tenn, inköpta av kyrkan (INv. 1675), »lijka höga och 
stora» som de närmast föregående (INv. 1712). De såldes enl. prot. d. 27 oktober 1748. 

»Järnpipor», 8 st. (INv. 1712). 
TEXTILIER Antependium. »Duken såsom ligger för altare haffwer admirallen Klercks fru 

giffwit.» INv. 1675. 
Antependium. »Dhet stickade altarklede haffwer compagnie skriffwaren HåkanArff-

wedtson giffwitt.» INv. 1675. - INv. 1678 upptar två gamla altardukar~ av vilka en var 
»alldeles oduglig», ett spanskt altarkläde och altarkläde av rött scharlakan (se nedan). 
Vilka av de förstnämnda som åsyftas i inventariet 1675 kan ej avgöras. 

Antependium, »sydd - med silkesblommor» från 1689 (RÄK .).  1690 stulos en 
altarduk och ett altarkläde. (RÄK.)  

Antependium, »altarkläde af rött scharlakam (INv. 1678). Beskrivningen komp-
letteras 1702, »1 rödt sharlakans altarekläde med frantzar och gullsnören» (3 x 2 aln). 
Givet av vaktmästare Balck (INv. 1712). Sitter fast på altaret (INv. 1777). »Ett gam-
malt rödt altaretäcke af scharlakan, odugligt» (INv. 1835). 

An te p en di u m, »nytt altarkläde av gult taft med åtsk. blommor och silverspetsar 
på 3 sidor» med foder av tryckt kretong (INv. 1747). Se sid. 130, fi g. 82 och 8:~. 

Antependium, »Altartäcke», av rött siden, tillverkat 1794. Se sid. 130. 
Antependium, »Altartäcke», av svart siden, tillverkat 1794. Se sid. 130. 
Altarduk, av bomullslärft (3 x l aln). INv. 1712. Utsliten 1733. 
Altarduk, av vit premielärft, tillverkad 1817. 
Altardiskkläde, »1 gl. vitt kläde omkring disken påsömmat med silke» (INv. 1702). 
Al tardiskklä de, »2 st. alldeles utslitne kläder, som legat på disken» (INv. 1702). 
Altardiskkläde, »1 gammal disk-duk, med gullblommor virkad omkring, av bomulls-

Iärft», 6 x 2 fot, oduglig (INv. 1712, överstruken i INv. 1733). 
Altardiskkläde, »1 gammalt altarkläde av bomullslärft att hava omkring disken, 

med silkes spitsar på hörnen». Oduglig. (INv. 1712, överstruken i INv. 1733). 
Altardiskkläde, »1 disk-duk av hampelärft kring disken, halvsliten» (INv. 1712), 
Dyna (altardyna) av rött schagg, gammal (INv. 1777). 
Dyna (altardyna) av vit och svart atlas, given av demoiselle Olga Häggman; för-

sliten 1835 (INv. 1777 och 1835). 
Dyna av svart sammet med silverfransar och tofsar samt årtalet 1810. Se sid. 133. 
Mässhake, av röd »plys» med guldkors, utförd 1651 och inköpt för kyrkans medel 

(INv. 1678, 1702). 
Mässhake, »gammal - som i finska församlingen brukas» (INv. 1678). Antagligen 

identisk med: »mässhake av rött sammet u,nderfordrat med rött taft och guldkors på» 
(INv. 1702) och »1 gammal mässehake av rött sammet, unc!erfordrad med rött taft 
och 'wirckat gullkorss, ohngefähr 3 finger bredt framman till, dock sammetet der wid 
något sönder; men bak på ryggen ett dubbelt bredare i lijka måtto wirckat gullkorss, 
med Jehovae strimmor mitt uti av blå gyllenduk emellan och wirckade gull-ziffror 1656, 
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nedan till wid korsset, samt ett finger breda gullsnören runt omkring mässehaken på alla 
sijdor» (Inv. 1712). Denna mässhake ändrades senare. »En mässhake av karmosinrött 
sammet med guldbroderat Jehova frammanföre och ett kors av guldgaloner bakpå 
samt nederst årtalet 1794 guldbroderat; fordrad med rött lärft.» Den försåldes 1842 
(tillskrivet i INv. 1835). 

Mässhake »1 gl. svart sarsmässhake» (INv. 1702). INv. 1712: »1 gammal svart mäss-
hake av rask med en lapp på ryggen och råttäten framantill, är med buldan under-
fordrad. » Enl. INv. 1733 var den då bortgiven. 

Mässhake av vit och svart atlas med guld- och silverkors »att bruka på bägge sidor» 
(lNV. 1777). 

Mässkjortor, två st., av vilka den ena brukas av finska församlingen (INv. 1678). 
Mässkjortor, två st., något nötta (Inv. 1702). Möjligen de samma som de ovan-

nämnda. 
Mässkjorta av bomullslärft, sliten (INv. 1712). 
Mässkjorta av huslärft, halvsliten (INv. 1712), användes 1777 till en mässhake. 
Mässkjorta, märkt BIDB 1715 (INv. 1753). Utsliten enl. INv. 1835. 
Mässkjorta, utförd 1789 (tillskrivet till INv. 1777). INv. 1835. 
Skärp (INv. 1678). 
Skärp, »2 st. gl. röde cameels hårskiärp» (INv. 1702). De beskrivas i INv. 1712: »2st. 

gambla ponsou-röda1  cammelhårs skierp eller giördlar, 4 al:r hwartdera, wäga tillhopa 
så ohngefär Yz skålp:d.» Överstrukna i INv. 1733. 

Skärp, svart »att bruka till mässkjortan, nytt och i gott stånd». INv. 1777. 
Håv, »1 st. broderat pung» (INv. 1678). 
Håv, »1 hwijt broderat håff» (INv" 1702). En!. INv. 1712: »hwijt wirckad med 4 

qwinbild på, messingsklåcka in under.» 
Håv, »1 röd af attlask påsydt» och silvergaloner (INv. 1702, 1712). 
Håv, »1 röd af trijp påsydt» (INv. 1702, 1712). 
Håvar, ett par, »rödblommerade af gult siagg med silfwer spetsar och frantzar 

stofferade och försilfrade klåckor» (INv. 1712). Enl. INv. 1777 voro klockorna då förgyllda. 
Håvar, ett par, av svart sammet med silvergaloner samt klockor (INv. 1777). 
Hå var, ett par, »av karmosinröd sammet med guld», 1794 (INv. 1835). 
Håvar, ett par, av svart sammet med silvergaloner, 1794 (INv. 1835). 
Håvar, ett par, av röd sammet med guldgaloner och bleckklockor (INv. 1835). 
Håvar, ett par, av grå sammet med guldgaloner (INv. 1835). 
Spögubbe- och kyrkvaktarrockar (RÄK. 1730). 
»Gatkläde», 5 % x 2 Yz aln., »hopsömmat av 2:ne stycken» (INv. 1777). 
Kristi födelse, i INv. 1702 betecknad som gammal målning. 2 x 1 Yz aln. »Gammal 

svart ram, varit förgyld, med roser på» (INv. 1712). Tavlan är överstruken i INv. 1733, 
men INv. 1777 upptar: »En gaml. tafla om Christi födelse i svart ram vid korläktaren.» 

1 Ponso är en bjärt vallmoröd färg. 

5. Sveriges kyrkor. Stockholm IX. 
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Kristi korsfästelse, 2 x 2 aln. (INv. 1702, 1712). Struken i INv. 1733. Men i INv. 
1777 »En kostelig tafla om korsfästelse under solens förmörkande i ram» vid korläktaren. 

Kristi nedtagning från korset, 3 x 2 aln., »stor med förgyllt ram om hans 
nidtagellse af korset» (INv. 1702). Skänktes till kyrkan 1687. »Står på väggen fram i 
gången» (INv. 1712). INv. 1777: »En kostelig och wäl målad historia om vår dyra Frälsa-
res nedertagande af korset med förgyldt årtal 1687 nederst uti brädden, förgyld ram.» 

Kristi begravning, 2 x 2 aln., målad 1661. Hängde 1777 vid sakristidörren. (INv. 
1702, 1712, 1777.) 

»Skiepzbrått», 5x6 fot, given av skepparen Mats Wrede. Förgylld ram (INv. 
1712). Hängde 1777 vid predikstolen (Inv.). 

»1  Christi contrefait utan bokstäfwer, förähret af skiepparen Ionas Stille» 
(INv. 1733). INv. 1777: »Ett kosteligit Christi contrefeit under korsets bärande» i svart 
ram på korläktaren. , 

»3 st. taflor med crucifix, den ena större med ram omkring» (INv. 1733). 
Enligt INv. 1777 hängde en i svart ram till höger vid altaret, en i förgylld »bruten» ram 
på »östra väggen» och den tredje målningen i svart ram med förgyllda lister framför 
korläktaren. 

»Biblisk historia», en liten tavla (INv. 1733). Den hängde 1777 över sakristidörren 
(INv.). 

»Christi kors» (INv. 1733). 
»Christi törnekröning» (INv. 1733), hängde 1777 i förgylld ram vid predikstolen. 
»Christi hudflängning» (INv. 1733). 
»2 st. små utan ramar, på den ena blompåtta och den andra kär-

leken.» (INv. 1733.) De hängde 1777 i sakristian. 
»Christi bröstbild under dess lidande i Getsemane» i svart ram. Hängde framför 

korläktaren (INv. 1777). 
»Christi uppståndelse» i svart ram. Hängde 1777 (INv.) vid sakristidörren. 
»Doctor Luthers hustru» - »en Neumberger tafla med ram» (INv. 1777). 
»Präst conterfej» (INv. 1702). 
Porträtt av kyrkoherden Nils Rytting, i svart ram (INv. 1712, 1733, 1777). 
Porträtt av magister Petter Humble, i svart ram (INv. 1777). 
Porträtt av Anders Bohm i samma slags ram (INv. 1777). 
Porträtt av Eric Tollstadius, kyrkoherde i Skeppsholms församling 1723-1747, 

en av den svenska pietismens förgrundsfigurer. Död 1759. Ett av Friedrich Brander 
utfört »contrefait el. portrait» inköptes i april 1766 för 239 dlr kmt. 

Porträtt av Petter Eric Giers, kyrkoherde i Skeppsholms församling 1747, död 
1780. Ett av Friedrich Brander utfört porträtt inköptes i augusti 1766 för 240 dlr kmt.1 

1 Ang. Branders två porträtt, se RÄK. 1766 s. 763, verif. 786, 789 (efter s. 846). Ingendera porträttet
är upptaget i Index över svenska porträtt 1500-1850 i Svenska porträttarkivets samlingar, I, Stock-
holm 1935. 
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Votivskepp. lNv. 1678 upptar två skepp, av vilka det ena var rött. Åren 1702 DIVERSE 
FÖREMÅLoch 1712 upptages endast ett litet skepp. 

»J ubel- års tavla med svart ram omkring» (INv. 1712, 1777). 
Gustav IIl:s tal d. 19 aug. 1772, i förgylld ram (Inv.. 1777). Se sid. 139, fig. 87. 
Karta över kyrkans tomt och tillhöngheter av ingenjören Petter Till~us (upp-

rättad 1736, uti blå ram. INv. 1777). 
Brudstolar, två stycken (INv. 1702). 
Säten, sex st. »att sätta utanför kyrkan» (INv. 1702). 
Pliktpall (INv. 1712, 1777). 
Stcck (INv. 1777). 
Klockor, en stor vägande 11 lispund 9 mark, - en liten malmklocka, - en 

hel liten malmklocka, som användes vid gjutning av en ljuskrona (INv. 1733). 
Fattigbössor av mässing, två st. på träfötter (INv. 1712.) 
Fattigbössa med förtent bläcklock på träfot; 8-kantig (INv. 1712). 
Mäss in gsbäcken, fyra st. (INv. 1747); år 1775 fem st.; år 1835 fem st., varav 

1 bristfälligt (Jfr  sid. 139). 
1 Ny Bibel in folio konung Karl den XII deciderad, med silverspännen, tryckt BÖCKER 

i Stockholm A:o 1703 och given till kyrkan av högst sal. hennes Kongl. Höghet, 
Hertiginnan af Holstein. 

1 Bibel in folio konung Gustav Adolf dedicerad, tryckt i Stockholm A:o 1618. 
1 Kyrkio-ordning in 4:to tryckt A:o 1687, utsliten. 
1 Handbok in 4:to given av notarien Brandt, med villkor. 
1 Psalm-bok nya editionen in 8:vo, tryckt i Stockholm år 1698. 
1 Dito mindre av gamla editionen, alldeles försliten, tryckt A:o 1643. 
1 Dito in 4:to tryckt 1627 är D. Rudbecks psalmbok. 
1 Liten dito gammal. 
1 Gammal kyrkobok eller handbok. 
1 Liten kyrkobok in 4:to att annotera vin och oblater uti. 
Librii Sijmbolii i ett band in qvarto. 
Christian Schrivers verk i 5 tomer (nr 5 borta). 
»1 Kyrkio bokk in folio i pergament, inbunden med åtskillige annotationer, kijr-

kian angående ifrån år 1643.»1  

Det var en mycket obetydlig del av kyrkans inventarier, som förstördes vid 
branden 1822, tack vare klockaren Braun, som »med uppoffring av sin enskilde 
egendom ådagalagt den största oförtrutenhet att rycka kyrkans inventarier undan 
lågorna», varför han tillerkändes en belöning av 75 rdr b:o. Bland det förkomna 
må nämnas den av fru Donner 1818 skänkta ljuskronan, ett timglas i mässingfo-
der, två fattigbössor av koppar och mässing, några möbler, en pliktpall, en stock, 

1 Här upptagas bland de böcker och handlingar, som förtecknats i kyrkans inventarier, endast 
några av dem som finnas i INv. 1712 o. 1733. 
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Fig. '.l5. Fasad och plan av övre v t1n;ngc n i Söd ra fundamentet p å Skepps-
h olm cn, där en kyrksal inrättades 1822 i t ackelk ammaren. Ritnin g av Fredrik 

I3lom 1820. Sjöhi storiska museet. 
Fassnd c 11nd P lan dcs obcren Stockwerks i n1 Fn~ade nnd plan of the upper s lorey in 
slidli chen Funda1nent a ur Skeppsholtncn, the sou th foundation in Skcppsholn1en, 
wo 1822 in der Tackelkan1n1er e in I~irchen w h crc a Church Ilall was cstabli shcd in 
sm1I cin~cri ch ·t e t w urdc. Zeichnung , ·on Tac kl e Chn m ber in 1822. Drawin g ))~

Fredrik Blom 1820. Sjöhisl. musee t. Fredrik B lon1 , 1820. Kavy 'Museum. 

två lysningsböcker från tiden i 753--1783 och ett antal tryckta andaktsböcker. 
Efter kyrkans reparation omkring 1820 hade avyttrats en mässhake, ej specifice-
rade tavlor för 37 rdr b:o samt mässing och malm för tillsammans 137 rdr b:o 
(K III d. 31 juli 1822. - RÄK.  1822). 

I.NTEHIMSKYHKAN I SÖDRA FUNDAMENTET 
Redan tre dagar eft er Holmkyrkans brand meddelade Förvaltningen av sjöärendena 

genom Victor von Stedingk chefsämbetet vid Stockholmseskadern att offentlig guds-
tjänst icke desto mindre »ordenteligen bör hållas» och befalldes »provisionelt inredande» 
av ett rum i Södra fundam ent e t på flottans varv på Skeppsholmen. Allmänna guds-
tjänster skulle »tills vidare» hållas där, medan ej nödvändiga inventarier kunde beredas 
plats i Tyghuset.1  Detta »tills vidare» skulle räcka fram till sommaren 1842. I förstone 
bestämdes att som kyrksal skulle användas en segelsömmarverkstad, som var under 
inredning i Södra fundamentet. Men då golvet ännu ej hunnit inläggas dä r - huset 
stod under ombyggnad - uppläts i stället tackelkammaren mitt emot i husets andra 
våning. 2  

Den tegelbyggnad, som alltjämt går under namn av Södra fundam entet, hade 1745 bör-
1  FAS. Eskchefsämb. v id Stockholmseskadern. A nk .hand i. cl. 15 juni 1822 (n:o 427). - K Il[ d . 15 

juni 1822. 
2 FAS. Eskchef~ämb . Ank. hand!. d. 15 juni 1822. - Ji-; ,-. 1830. - ZETTERSTE1' , Anteckn ingar, 

s. 7, anger felaktigt segelsömmarverks taden. 
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Fig 26. Södra fundamentet t.v., vars övre vånings hitrc del a nvändes av Skeppsholms försam-
ling som kyrka 1822- - 1842. Foto Löwenda hl. 

Das si'ldliche Fundament links; dcr nächs tli egcnde Soulh fundament to the Jeft, the nearcr part of the 
Teil dcs oberen Stockwerks wurdc von dem Sprengel upper storcy of which was .1sed by the Skepps-
Skeppsholmen den Jahrcn 1822- 1842 als Kirche holm parish as a church, 1822-1842. 

bcnutzt. 

jat uppföras som galärskjul efter ritningar av Carl H årleman, men ändrades innan det 
blev färdigt till inventariekamrar. Vid tiden för Holmkyrkans brand höll byggnaden på 
att förändras till verkstäder efter ritningsförslag, utarbetade av Fredrik Blom. Den nya 
tackelkammaren hade ej hunnit tagas i bruk för sitt nya ändamål, då befallningen 
utfärdades att den skulle inredas till kyrka.1  

Kyrksalen, vars plan framgår av Fredrik Bloms i fig. 25 meddelade plan, rymde 
omkring 400 personer. Rummet intill trapphuset användes som sakristia.2  Byggnadens 
nuvarande exteriör framgår av fig. 26. 

De upplysningar, som gå att finna om denna interimskyrka i församlingens räkenska-
per och protokoll, äro mycket sparsamma. Man nedlade också minsta möjliga kostnad 
på nyinredningen, eftersom man utgick ifrån att det endast var för en ganska kort tid, 
som detta provisorium skulle behöva användas. I augusti 1822 betalades ljusblått och 

1 Se not 2, sid. 26. 
2 Sjöh. Mus. ritn. n:o 434. Samma ritn. Jbid. KK 14 samt i RA(Ö). Ej inord. ritningar. l Nv. 1830. 

- K III d. 20 maj 1826. 

5* 
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blått kläde till altaret och i november inköptes av Pehr Strand för 300 rdr b:o »ett orgel-
positiv i form av chiffonie, målat med oljefärg och försett med mässingsbeslag». Det enkla 
instrumentet omfattade 3 Yz stämmor.1  Redan 1835 inköpte kyrkorådet en ny orgel, 
som byggdes av P. z. Strand. Det var meningen att denna skulle kunna komma till 
användning även i den nya kyrkan. I december samma år var orgelverket uppsatt. 2  

För att förvara kyrksilvret beslöts 1826 inköpet av en kassakista av järn, som skulle 
placeras i sakristian.3 

År 1831 beställdes två nya mässhakar av svart sammet (jfr sid. 133) och såldes en av 
kyrkans gamla mässhakar.4 Några gåvor tillkomma under de följande åren. De äro upp-
tagna i redogörelsen för den nuvarande kyrkans inventarier. Såsom en påminnelse om 
den långt drivna enkelheten och tidens bristande känsla för värdighet och tradition må 
här dock anföras ur 1852 års inventarium: »En porcellaines spillkum att nyttja vid barn-
dop i kyrkan.» 

1  RÄK. 1822, verif. 77 och 89. År 1823 ang. altarduk verif. 37. Smärre, diverse utgifter verif. 35. -
Den gamla orgeln från Holmkyrkan hade visserligen •till största delen • räddats från branden, men 
blypiporna h ade blivit så förstörda, att kyrkorådet den 17 nov. 1826 beslö t att den skulle försälj as. 

2 K  III d. 2 maj, 12 dec. 1835. RÄK. 1835, verif. 43. C. F. Coyet antog d. 5 maj 1835 P . Z. Strands 
kostnadsförslag, som belöpte sig till 850 rdr b:o. Samtidigt förb and sig Strand att inlösa den orgel, 
som hans fa r sålt till kyrkan 1822. 

s K  III d. 20 m aj 1826. 
•  K  III d. 14 maj, 5 nov., 19 dec. 1831. 



Fig. 27. Skeppsholmskyrkan sedd från nordväst. T ill höger skymtar Högvakten. Foto Dagens Nyheter. 
Skeppsholmsk irche, gesehen von NW. Rech ts crscheint Skeppsholm Church scen from the north-west. To the 

die I-f auptwache. right a glimpsc of the main guardhouse. 

NUVARANDE SKEPPSHOLMSKYRKAN 
LÄGE OCH NÄRMASTE OMGIVNING 

Kyrkan ligger på Skeppsholmens n.v . del på en bergås, som mot v. stupar brant ned 
mot infartsvägen till ön (fig. 27). På den motsatta sidan sträcker sig på några få meters 
avstånd Tyghuset s långa länga . De gräsmattor, delvis begränsade med häckar, vilka om-
giva grusplanen närmast kyrkan, ha en slapp och tillfällig planutformning utan någon 
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Fig. 28. Skeppsholmskyrkan sedd från nord väst. Blyertsteckning av Carl Stefan Bennet 1838. 
Uppsala uni versitetsbibliotek. 

Skcppsholmskirche, gesehen von ::-\\\' . B lcis tift- Skeppsholm Church, seen from the north-west. 
zeichnung von Ca rl Stefan Bennet., 1838. Uppsala. P encil drawing by Carl Stefa n Ilennet, 1838. Upp-

Uniwrsilälsbiblio thek. sa la U nive rsity Library. 

relation till kyrkans arkitektur. Infartsvägen löper snett in mot kyrkans från s. Uppför 
den starka sluttningen i nv. har redan under 1800-t:s andra fjärdedel en smal väg del-
vis inhuggits i berget. Den trädbevuxna gräsplanen emot salutbatteriet bebyggdes 1941 
med en barack. Planen på motsatta sidan om kyrkan mot Exercishuset förbyggdes 
delvis av ett marketenteri under 1900-t:s början. Ut mot staden skymmes kyrkan 
av alltför täta träd och buskbestånd, som härröra från ett av trädgårdsdirektören 
i\'ils Ericsson under 1860-t. utarbetat förslag, som ej tog någon som helst hänsyn till 
arkitekturen.1  P å senare åren har beståndet ytterligare tätnat till följd av självsådda 
träd. Mot no . skymmes kyrkan också av en del av Tyghuslängan, som tillbyggdes 
med en våning 1916- 1917. 

msrnnrA Ursprungligen låg kyrkan fritt och fredat, dominerande denna del av Skeppsholmen 

1 Jfr N1Ls G. WoLLI1", Skeppsholmsbebyggelsen. Nya Dagligt Allehanda, 22 /3 1942. 
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Fig. 29. Skeppsholmen sedd från söder. Foto omkr. 1870. Stockholm s stadsmuse um . 
Skcppsholmcn, gesehen von Sliden. Foto e twa Ske ppsholmen, scen from the south . Photograph 

1870. Stockholm, Stadtmuseum. about 1870. Stockholm City Museum. 

och synlig vida omkring i staden. Vi hänvisa här endast till Carl Stefan Bennets sobra 
blyertsritnin g, signerad 1838 (fig. 28) och till en fotografi från omkring 1870 (fig. 29) .1 

Fredrik Blom tänkte sig från börj an (1824), att en ny uppfartsväg skulle ledas i en svag 
båge v. om kyrkan från den flottbro, som lagts ut sedan den gamla Skeppsholmsbron 
brunnit 1822, och fram till nuvarande Kasern Il (fig. 30). 2  Vi ha tidigare sett att endast 
den s. delen av vägen anlades. Men Blom höll fast vid sitt ursprungliga förslag och åter-
kom till det 18353 • I detta mera utveckladE proj ekt söker han förankra kyrkobyggnaden 
i en arkitektonisk miljö och utbilda en centralaxel (fig. 31). Detta åstadkommer han 
dels genom en bred trappa, inhuggen i den v. bergsluttningen, dels genom nedrivandet 
av den del av Tyghuset, som låg omedelbart ö. om kyrkan. Kring denna skulle en rund 
grusplan ordnas. Inga träd tillätof skymma sikten mot och från kyrkan. De enda som 

1  Benncts blyertsritnin g finnes i UCB (nr 41098). Reproducerad bl. a. i Stockholmsbilder, bild 
320. 	Ritningen dateras där till »omkring 1840 ». 

2 Den akvarellerade originalritningen i Sjöhist. Mus. (nr 16). Kop. i K. Bst. 
3 Ritn. i RA(Ö). Ej inordnade ritningar. I kyrkans arkiv en enkel variant med de två tyghusen 

utbild ade med sidorisaliter. Den akv. ritningen är av annan hand sign. F. Blom 1840. (Inköpt p å 
a uktioa febr. 1941 efter Arvid Ruben.) 
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Fig. 30. Situationsplan för Skeppsholmskyrkan med projekt till uppfartsväg av Fredrik 

Blom 1824. Sjöhistoriska museet. 


Sitnationspla n flir die Skeppsholmskirche mi t P ro- Situation pla n for Skeppsholm Chnrch , with pro-
jekt d cs Auffahrtsweges, von Fredrik Blom, 1824. j ect for a n a pproach hy Fredrik B lom, 1824. 


Sjöhist. museet. ~avy Museun1. 


tolererades voro askarna framför Tyghusets länga och de träd, som inramade uppfarts-
vägen till Skeppsholmen nedanför sluttningen. 

Det ligger i sakens natur, att Blom aldrig skulle få sin plan igenom, att en del av Tyg-
huset skulle rivas. Men ej heller monumentaltrappan ansåg man böra realiseras och 
detta säkerligen med rätta. Arkitektens förslag verkar mera bestickande på den akva-
rellerade ritningen än det skulle ha gjort i verkligheten. Sluttningens konfiguration, 
de varandra korsande vägarna, Högvaktens läge och Kasern I på sin kulle mitt emot 
representera alltför många rörliga, varandra överskärande linj er och former för att 
trappan skulle ha kunnat få  den dominerande lugna verkan, som var tillämnad. Sär-
deles viktigt är emellertid att lägga märke till arkitektens absoluta krav på kyrkans 
dominerande läge. Platsen var - för en gångs skull när det gällde Skeppsholmen - vald 
av estetiska skäl. De senaste årens bebyggelse och kraftiga vegetation ha skadligt verkat 

motsatt syfte. Endast beträffande vegetationen kan ännu en ändring göras. 
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Fig. 31. Situat:omplan för Skeppsholmskyrkan med förslag till ordnandet av den när-
maste omgivningen, utarbetad av Fredrik Blom 1835. Riksarkivet. 

SituationsplanfiirdieSkeppsholmskirchemitVor- Situation plan for Skeppsholm Church, with a 
schlag ftir ejne Regelung der nächsten U1ngebung, proposal for a laying-out of the immediate sur-
ansgearbeitet von Fredrik Blom 1835. Reichs- roundings, worked out by Fredrik Blom, 1835. 

archiv. State Archives. 

BESKRIVNING AV KYHKAN 
Den i gulbrunt avfärgade tegelstensbyggnaden med sockeln och fönsteromfattningarna 

målade i grått har en åttkantig grundplan från vilken korsformigt framspringa fyra 
»flyglar» (fig. 32, 33, 35). Av dessa utgöra de i  n. och s. fortsättning på mittrummet1, 
den ö. utbyggnaden rymmer två sakristior och ovanför dessa ett outnyttjat utrymme; 
den v. är utbildad som portik med oval plan2  och rymmer till sin inre del trappor 
upp till orgelläktaren. De täckas av sadeltak. 

Sockeln är rusticerad. Fönstermotivet, bestående av tre, av doriska pelare omfattade 
1  Kyrkan är ej helt orienterad (se fig. 35), men av praktiska skäl användas här de gängse 

väderstrecksbenämningarna. 
2 Ett par enkla trägrindar, som efter ritning av G. A. Blom uppsattes år 1854 (RÄK. 1854, verif. 33). 

När detta skrives, är det bestämt, att de skola borttagas och portiken lämnas öppen. 
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Fig. 32. Skeppsholmskyrkan sedd från söder. Foto Azelius. 
Skeppsholmskirche, gesehen von Skeppsholm Church scen from thc 


Sliden. south . 


fönster krönes ovanför ett bjälklag av en halvcirkelformad ljusöppning. Motivet uppre-
pas fyra gånger på själva byggnadskroppen samt på varj e flygel, jfr fig. 32 och 33; men 
endast i v. finnas öppningar mellan pelarna. På väggfälten mellan dessa äro stående 
och runda nischer perspektiviskt målade.1  Flyglarnas sidoväggar artikuleras av ett 

1 Denna ursprun gliga m ålnin g är framtagen endast i s. Se fig. 33. 
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Fig. 33 oc h 3.:1. Skepps holmskyrkan sed d 

frå n söder och det a lj av t akgesim sen. 


Foto Aze lius. 

Skcppsholrn skirchc, S ke ppsholrn Church 

2;eschcn YOn Slid en, 111Hl seen from the south. 
D cta il dcs Dachges in1- " "d dc ta il o f t h e roof 

ses . cornice. 
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Fig. 35. Plan av Skeppsholmskyrkan, uppmätning av John Söderberg 1941. Skala 1: 300 
Plan der Skeppsholmskirche, a ufgem essen von John Plan of Skeppsholm Church, survey by J ohn 

Söderberg 1941. Söderberg, 1941. 
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Fig. 36. Sektion av Skeppsholmskyrkan, uppmätning av John Söderberg 1941. Skala 1: 300 

Querschnitt d er Skeppsholmskirche, aufgemessen Section of Skeppsholm Church, survey by John 

von John Söderberg 1941. Söderberg, 1941. 

enkelt omfattat rektangulärt fönster och ovanför detta av en rund nisch. Den kraftigt 
framskjutande takgesimsen uppbärs av enkla, odekorerade konsoler av sandsten 
(fig. 34). Den likaledes helt odekorerade attikan har en enkel krönlist. Järnplåt beklä-
der den låga kupolen, som krönes av en i svart målad lanternin med åtta järnplåt-
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Fig. 37. Int eriör mot öster. Foto Azclius. 

Inn~res gegen Osten . The intcriDI· lowa rds the east. 


beslagna träkolonner av korintisk ordning. De bära över ett entablement en liten 
koppartäckt kupol med förgyllt kors; det senare nygjordes år 1930. 

Interiören täcks av en i målning kassetterad kupol, uppburen av åtta kopplade joniska 
kolonner med regelrätt entablement, placerade drygt fyra meter innanför yttre muren 
(fig. 35, 36, 37, 38). Mellan varje kolonnpar äro slagna tryckta rundbågar. Ovanför 
kolonnparen äro cirkelformade urtagningar i muren. Kransgesimsen vid kupolens an-
sats är buren av små, odekorerade konsoler. Ljuset slår hårt in genom de vida fönstren 
mellan kolonn paren. Kalotten är igensatt med matt glas sedan några decennier, tyvärr 
utan något ljusinsläpp.1  Det vitmenade innertaket i omgången är platt och i flyglarna 
tunnvälvt. 2  

Väggarna äro målade i gult. Kolonnerna, uppbyggda av tegel på baser av sandsten, 
äro marmorerade i mörka toner, de vita kapitälen äro med eleganta och formsäkra detal-
jer utförda av armerad gips. Arkitraver, arkivolter och omfattningar till de cirkelfor-

1 I en den 30 maj 1891 av Aug. Petterson utförd sektion av kyrkan tyckes den ursprungliga anord-
ningen med ett undre och ett övre glas vara bibehållen (Sjöhist. mus. Ritning nr 282). - Sedan 1925-
är av akustiska skäl ett järnnät spänt under kupolen vid dess bas. 

2 Flyglarnas tunnvalv skulle enligt Fredrik Bloms försl ag kassetteras, vilket framgår av fig. 46_ 
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Fig. 38. Interiör mot öster med Byströms skulpturgrupp den Kri stliga kärleken synlig t. h . 

F oto Iwar Anderson. 


Inner es gcgcn OstPn mit Byström s Gruppe, Die The interior towa rds the ea st with B y ström ' s sculp-
christliche Liebe, r echts sichtbar. tural group •Chri s tia n Love• visible on the right . 

made _ljusöppningarna äro målade som kolmårdsmarmor. Kupolens kassettindelning 
med 8 kassetter i  höjd är perspektiviskt framställd i  grått med bruna skuggor. 

Kupolens två skal äro konstruerade av trä med försträvningar av en konstruktivt 
enkel och vederhäftig typ (se fig. 54 och 55). 

BYGGNADSHISTORIA 
Upprepade gånger hade man umgåtts med planer att uppföra en ny kyrka i stället 

för träkyrkan på Kyrkholmen, första gången redan på 1640-t. Då kyrkan befann sig 
i ett bedrövligt skick under 1720-t. framförde amiral Ta ube som ett mera önskvärt 
än möjligt alternativ att en ny kyrka måtte få uppföras . Vid biskop Wallquists visita-
6. S veriges kyrkor. Slockliolm IX. 
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Fig. 39. Interiör mot nv. med predikstolen och Byströms skulpturgrupp Tron och 

Hoppet. Foto Åzelius. 


Inne res gegen ~\V. tnit der Kunzel und Hy- The interior towa rds the north-west wilh the 

slrön1s Gruppe, Glaube und 1-Ioffnung . pulpi t and Bys tröm's scullura l g roup >1 Faith 

a nd Hope». 
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tion 1791 kom saken åter på tal. Då framkastades ett förslag att det gamla amirali-
tetshuset, nuvarande Kasern I, vilket då nyttjades som sädesmagasin, skulle byggas om. 
Ärendet gick till Kungl. Maj :t, som svarade, att först sedan någon detalj erad plan av 
den proj ekterade kyrkan förelagts, kunde något slutgiltigt beslut i ärendet fattas. 
Därmed försvinner ärendet i de offentliga handlingarna. I Skeppsholms kyrkoarkiv 
finnes emellertid ett enstaka blad med en proj ektritning, som måste sättas i samband 
med det sistnämnda kyrkförslaget (fig. 40).1  Det är ett skäligen dilettantiskt proj ekt, 
där endast huvudpartiets planmått överensstämma med sextonhundratalsbyggnadens. 
E nligt påskrift skulle boningsrum inrättas i husets undre våning och i de nyuppförda 
flygelartade sidopartierna. Hur själva kyrkan skulle gestaltas framgår varken av plan 
eller fasadutbildning. 

Det är naturligt, att man ej kunde gå vidare på den linj en, sedan träkyrkan sommaren 
1822 brunnit upp, utan måste utgå från helt andra förutsättningar. För övrigt hade sädes-
magasinet i det gamla amiralitetshuset vid denna tid inretts till kasern. Den som först 
tog initiativet var generalamiralen Victor von Stedingk å Förvaltningens av sjöären-
dena vägnar. Han anmodade nämligen i oktober 1822 stationschefen Carl Fredrik Coyet 
att genom överstelöjtnant Fredrik Blom låta upprätta förslag till en ny kyrkobyggnad 
och även föreslå lämplig byggnadsplats. Härmed började handläggningen av ett ärende, 
som skulle kräva mer än två årtionden för att bli verkställt. 

Redan vid första etappen uppstodo svårighet er. Blom befann sig i Norge på »obe-
stämd tid». Den energiske, självrådige och till beslut snare Coyet beslöt då för tids vin-
nande att ordna saken på annat sätt. Själv utsåg han den byggnadsplats, som borde 
väljas, nämligen området s. om och i flykt med stora Tyghuset. Berggrunden där var 
fördelaktig ur ekonomisk synpunkt och byggnaden »skulle bidraga till att omsluta var-
vet på denna sidan, där nu endast finns ett trädplank». Han trodde sig också förfäkta 
ett est etiskt motiv. »Förutnämnda lokal, som från alla sidor är fri till utsikten», framhål-
ler han nämligen i sin skrivelse, »erbjuder ett för huvudstadens förskönande ypperligt 
t illfälle att där anlägga en kyrka av första rangen» med plats för omkring 1 500- 1 600 
personer. För att få kompetent hjälp hänvände han sig i november, utan att därtill 
ha fått bemyndigande av Förvaltningen till Överintendentsämbetet med anhållan 
om ritningar. Med sin militära inställning begärde han »skyndsam handläggning» för 
att ha möjlighet att låta redan nästa riksdag ta ställning till frågan. Överintendents-
ämbetet tog också omgående upp frågan och remitterade den till hovintendenten Carl 
Fredrik Sundvall. Den 7 januari 1823 var förslaget färdigt . Det godkändes av överin-
tendenten Silverstolpe och översändes jämte kostnadsförslag till Skeppsholmen. De 
två proj ekten, som finnas bevarade i kopior, ge oss möjlighet att närrp.are taga del av 
projektet (fig. 41 och 42). Det utgöres av en tornlös långhusbyggnad med absid samt 
altanutbyggnad på ingångsfasaden. Längdfasaderna ha livats med blindarkader med 

1 NILS G. \ VoLLI N, Johan III: s lusthus etc., a . a., s. 53. - Pennritningen finnes inhäftad i  volymen 
I  N:o 1. 
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Fig. 40. Förslag till nuvarande Kasern I:s ombyggnad till kyrka. Anonymt projekt, 

troligen från 1791. Skeppsholmskyrkans arkiv. 


Vorschlag för den Umbau der jetzigen Kaserne Proposa l for the rebuilding of the present No. 1 

Nr. 1 zur Kirchc. Anonymes Projekt, vermut- Barack as a church. Anonyrnous project, prob-
lich von 1791. Archiv der Skeppsholrnskirche. ably from 1791. Archives, Skeppsholrn Church. 


halvcirkelformade fönsteröppningar samt under takfotens konsolgesims runda ljusöpp-
ningar. Den enskeppiga interiören är tunnvälvd och har längsgående läktare, upp-
burna av toskanska kolonner. Byggnaden gör, särskilt till det yttre, ett föga tilltalande 
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intryck, trots den stränghet som formgivningen äger. Den tomlösa silhuetten verkar 
för svensk tradition främmande. Att tornet uteslutits berodde ej såsom i litteraturen 
tidigare gjorts gällande på en av antikens arkitektur påverkad smak, utan grundade sig 
på ekonomiska bevekelsegrunder. Klocktornet var ej heller praktiskt nödvändigt, 
eftersom enligt Sundvall »flerehanda sätt på Skeppsholmen givas att sammankalla 
folket». Man förvånar sig över att Sundvall ej estetiskt motiverat denna tomlöshet med 
att kyrkan var tänkt som en fortsättning av Tyghuset. Men det verkar som om arki-
tekten ej tagit någon som helst hänsyn till miljön. Varken arkitekten eller överintenden-
ten voro heller fullt nöjda med resultatet. Sundvall klagade över den alltför korta tid, 
som stått till hans disposition. Årstiden hacje hindrat honom att göra behövliga special-
studier. Beklagligtvis hade han därför måst gå direkt från skissen till renritningen, väl 
medvet en om att »flera ofullkomligheter - vidlåda» förslaget. Silverstolpe tillrådde 
Coyet »ytterligare rådplägning med den utmärkte konstnären», som bättre än någon 
annan vore kapabel att »meddela de detail-ritningar av vilka en byggnads skönhet be-
ror». Men tydligen hade Sundvall redan från början bekajats av en viss skepsis beträf-
fande detta kyrkobygge. I den promemoria som han jämte ritningarna tillställde över-
intendenten, framhöll han nämligen, att projektet lätt kunde förändras till det bättre. 
under förutsättning att »den naturliga men ovanliga utvägen vidtages, att arkitekten 
och ej krigsmannen konsulteras» vid kyrkans byggande. För Sundvall var det ett oav-
visligt villkor, att han själv fick överinseendet vid uppförandet av byggnaden, om för-
slaget nu bleve godkänt. Ej utan arrogans och med sårad självkänsla stryker han under 
detta, »på det att ej stora suP."!mor förslösas på ett för landet vanhedrande sätt, vilket 
inträffar, då de falla i händer på självklokheten och okunnigheten med alla dess tal-
rika rådgivare».1  

Även om Silverstolpe ej förde vidare detta syrliga aktstycke, så låg Sundvalls miss-
tro till Coyet liksom i  luften. Något fruktbart samarbete var praktiskt taget uteslutet. 
Lyckligtvis hade emellertid, medan Sundvall i all hast arbetat på sitt proj ekt, Blom 
återkommit från Norge. Coyet hade omedelbart satt sig i förbindelse med honom och 
kunde, då han i slutet av februari 1823 ingick till Förvaltningen med utlåtande angående 
det proj ekterade kyrkobygget, icke endast närsluta Sundvalls förslag utan också två 
projekt, som utarbetats av Blom, av vilka det ena var i »parallellogram-form med gipsat 
trätak invändigt», för att citera Coyet, och det andra »i 8-kantig form ». Kostnaden 
hade beräknats till respektive 48 850 rdr b:o, 39 816 rdr b:o och 53 815 rdr b:o. Coyet 
förordade det billigaste förslaget - alltså Bloms längdkyrka. 

1 FAS. Eskchefsämb. i Sthlm. Ank.handl. d. 15 juni 1822. - RA(Ö). FaSÄ. Reg. d. 28 okt. 1822. 
- lbid. Ank.handl. 565 /1822. - K. Est. Avgj. mål. Kronans hus i Stockholm. Coyets brev är dat. d. 
16 nov. 1822 (Även i FAS. Eskchefsämb. i Stockholm. Avgångn.exped.). - K. Est. Diar. 1822, n:o 
348; 1823, n:o 10. - lbid. Prot. d. 19 nov. 1822 o. d. 7 j an. 1823. - Ibid. Avgj. mål. Kronans hus i  
Stockholm. Sundvalls ödmj. mem. d. 7 j an. 1823. - FAS. Eskchefsämb. Ank. hand!. d. 7 jan. 1823, n:o· 
39. - Sundvalls två ritningar (kop.) finnas i  K. Est. Jfr RAGNAR JosEPHSON, Svensk 1800-tals-arki-
tektur, Arkitektur 1922, s. 29. 

6* 
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Fig. 41. Förslag till kyrka på Skeppsholmen av Carl F redrik Sundva ll 1823. Fasad. Kungl. 
Byggnadsstyrelsen. 

Vorschla g; fi.ir d ic K irche a uf Skeppsholmon von P roposal fo r a church on Skeppsholmen by Carl 
Carl Fre.drik Sundva ll, 1823. Fassado . König l. Fredrik Sundvall , 1823. Fa~ade. Roya l Board 

Ba udirektion. of " ' o rks. 

Då Förvaltningen den 20 maj lät ärendet gå vidare till K. Maj :t , var ä nnu ett projekt 
bilagt, nämligen till ett »tempel, lämpligt för andeliga konserters uppförande», vilket 
komponerats av konduktören Fredrik M. Bäck. Det hade kostnadsberäknats till omkr. 
50 000 rdr b:o. Vem som tagit initiativet till att låta den ganska medelmåttige Bäck 
deltaga är ej känt. Överhuvud är det ogörligt att komma till klarhet i flera punkter 
a ngående dessa insända förslag, beroende på den omständigheten, att samtliga rit-
ningar och kostnadsförslag av Förvaltningen våren 1835 begärdes åter från Krigs-
expeditionen, dit de, trots skriftlig påminnelse 1842, aldrig återsänts.1 

K.  Maj :t tog god tid på sig. Statsråds protokollet tillåter oss dock ej att följa olika 
meningsutbyten utan endast konstatera statssekreterare Quidings yttrande den 28 
oktober, då ärendet avgjordes. Han framhöll, att han nogsamt insåg vikten av att söka 
förekomma statsverkets betungande med nya utgifter. Men dessa betänkligheter mot-
vägdes av kravet på att uppföra »ett huvudstaden värdigt tempel». Därför föreslog han, 
att man i strid mot Förvaltningens intentioner, valde Bloms dyrbarare förslag (53 81 5 
rdr b:o). Statsrådet instämde med föredraganden och K arl Johan skrev med sin sär-
·egna piktur sitt gillande på de enda originalritningar, som äro kända från denna tävlan. 

Man vill gärna få en motivering till denna K. Maj :ts ovanliga generositet och sällsporda 

1 RA( Ö). FaSA Ahk. h and!. 565 /1822. Coyets skr. är dat. d. 22 fe!Jr. 1823. - Ibid. Reg. d. 20 maj 
1823 till  K.  Maj:t. Se äv. R A. FaSA. till K. Maj :t den 20 maj 1827 med anteckning ang. utlåningen 
.av ak ten. Den är ej angiven i  FaSÄ. Ink. dia r. 1835. 
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Fig. 42. · F ör slag till ky rka på Skep psho lmen av Carl Fredrik Sundva ll 1823. Fasa d. sektio n 
och p lan. Ku ngl. Byggna clsst y rclscn. 

Vorschlag zur J{.irche uuf Skeppsho ln1en Yon Carl Proposal for a church on Skcpp sho lrncn by Ca rl 

F redrik Sunclvall, 1823. Passade, Qu er schnilt und Fredrik SundvHll, 1823. Fw;ade, section and grounct -


Grundriss. K önig l. Bauclircktion . pbn. H oyal Board of \Vorks. 


estetiska ställningstagande. Möjligen var det redan vid denna tidpunkt bestämt, att 
kungen skulle ge sitt namn åt kyrkan, vilket krävde en mera representativ resning av 
byggnadsverket. :Ylan vågar göra det antagandet , att kungen personligen stod bakom 
beslutet . E n längdkyrka, uppförd i flykt med det långa Tyghuset, skulle aldrig kunna ha 
behärskat stadsbilden, såsom Coyet ganska naivt hade sökt göra troligt i sitt fö rslag 
t ill Överintendentsämbetet. Endast tack vare valet av centralkyrkotypen gavs det 
möjlighet åt byggnaden att hävda sin egenart och dominera vid sidan av Tyghusets 
rektangel. Men K.  Maj:t gjorde förvånansvärt nog inget ställningstagande beträffande 
va let av byggnadsplatsen utan överlät detta helt åt Förvaltningen . I sin kalkyl hade 
emellertid B lom utgått från en berggrund, som medförde endast obetydliga utgifter. 
Erforderliga medel skulle av Förvaltningen begäras i de årliga statsprojekten. I bästa 



.88 STOCKHOLM 

........... 

Fig. 43. Fredrik Bloms av Karl XIV Johan approberade fasadritning till kyrka på Skepps-
holmen, godkänd 1823. Sjöhistoriska museet. 

Fredrik Bloms von Karl XIV. Johan im Jahrc 1823 The fa~adc drawing for the church on Skeppsholmen
gcnehmigte Fassadenzeichnungzur I{irche anf Skepps- by  Fredrik Blom, approvcd by  Karl XlV Johan, 

holmen. Sjöhist. museet. passcd 1823. Kavy Museum. 

välmening bestämdes nu också att arbetet skulle utföras under en tid av ett decennium. 
Eftersom Bloms kalkyl grundade sig på en arbetstid av omkring tre år, kom denna av 
K. Maj:t påyrkade förändring att få en motsatt konsekvens än den åsyftade, nämligen 
en betydande utgiftsökning. Överhuvud taget var ärendet dåligt förberett, ett faktum 
som under de kommande årtiondena skulle medföra irritation, omfattande skriverier, 
diskussioner och mycket stora extra utlägg.1 

Det kyrkobyggnadsförslag, som Karl Johan approberat, hade oaktat K. Maj:ts genero-
sitet, en ganska blygsam karaktär (fig. 43 och 44). Klassicismens och nyklassicismens 
av Pantheon i Rom inspirerade centralkyrkoideal hade här fått en fri tillämpning. 
Men de fyra korta flyglarna, vilka gåvo plats för vestibul, sakristia och några bänkkvarter 

1 RA. Statsråclsprot. Krigsärenclen cl. 28 okt. 1823. - RA(Ö). FaSÄ. K. br. cl. 4 nov. 1823. Fr. Bloms 
kostnaclsförslag d. 22 febr. 1823 till det godkända projektet finnes i avskrift i FAS. Eskchefsämb. i 
Sthlm. Ank.hancll. 1823, n:o 772. - Martin Olsson, som i Gamla sv. städer givit några uppgifter om 
Skeppsholmskyrkan, anger ej riktigt datum för ritningarnas fastställande. 
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Fig. 44. Fredrik Bloms av Karl Johan approberade scklionsritning till kyrka på Skeppsholmen, 

godkänd 1823. Sjöhist. museet. 


Fredrik Bloms \'Oll Karl XIV. Johan im Jahrc 1823 Section drawing for the church on Skeppsholmen by 

gebilligte Querschnittzeichnung zur Kirche auf Fredrik Blom, approved by Karl XIV Johan, passed


Skeppsholmen. Sjöhist. museet . 1823. Navy Museum. 

visade anslutning till en annan byggnadstyp. Exteriören gjorde sig föga gällande med 
det låga, lanterninkrönta tälttaket, av Blom betecknat som pyramidtak. Ekonomiska 
skäl lade hinder i vägen för den kupol, som varit den logiska konsekvensen av planut-
formningen. Nu skulle till viss del trä komma till användning i stället för sten. Interiören 
hade en enkel, värdig monumentalitet med sina kopplade joniska kolonner och arkivol-
ter. Men även här verkade takets utformning stum. Till följd av det pekuniära läget i 
Sverige under detta skede hade arkitekterna i gemen måst stämma ned sina preten-
tioner. Därför betraktade samtiden säkerligen detta Bloms projekt med mera gillande 
blick än ett motsvarande förslag skulle uppfattats under Gustav III:s tid. 

I januari 1824 fastställde Förvaltningen under Carl af Wirsens ordförandeskap i ett 
brev till Coyet, att kyrkan skulle uppföras »på platsen emellan Högvakten och Tyghuset 
på berget ovanför där Laboratorium nu står». Förvaltningens alltid alltför knapphän-
digt avfattade protokoll ge ingen möjlighet till att klarlägga detta viktiga ärendes 
gång. Eskaderchefens ursprungliga ide att kyrkan skulle byggas omedelbart s. 
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om och i flykt med Tyghuset hade självfallet måst frångås, sedan centralkyrkotypen 
valts. Säkerligen var det denna gång Fredrik Blom som fått uppgöra det i allo utmärkta 
förslag, som Förvaltningen följde, ett förslag som tog estetisk hänsyn till templets spe-
ciella karaktär. I ett utlåtande några år senare talar Blom med entusiasm om kyrkans 
härliga, fria läge. 

Kälen hade ej hunnit gå ur marken, då arkitekten började avväga platsen. Någon helt 
genomförd axialitet kunde ej komma ifråga. Kyrkan fick nätt och jämnt plats mellan Tyg-
huset och Laboratorium. Från den nya flottbron tänkte sig arkitekten en väg lagd i en båge 
över bergshöjden. Därvid glömde han uppenbarligen bort, att Högvakten genom denna 
anordning förlorade sin betydelse som kontroll. Det sedan länge uttjänta laboratoriet, 
som skulle komma att hindra huvudingången till kyrkan, måste rivas och nya lokaler inre-
das i Fastagekällaren (nu Mindepartementet). Blom beräknade, att för den nya vägens 
framdragande och planering fordrades bortsprängandet av 7 400 kubikalnar gråsten. 
Det nya laboratoriets inredande fordrade en viss summa och slutligen var det nödvän-
digt att flytta salutbatteriet mera mot n., för att det ej skulle sluta direkt intill kyrkan. 
(Se fig. 30.) Arkitekten underströk, att dessa merkostnader borde observeras, eftersom 
vid kyrkobyggets kalkylering platsen ännu ej varit bestämd och att man från början ej 
räknat med någon grund under markytan. Coyet hade 1822, beträffande den av honom 
utsedda tomten s. om Tyghuset, framhållit, att »endast en obetydlig sprängning av berg 
fordras till platsens planerande». Då Förvaltningen slutgiltigt fastställde den andra 
platsen, innan arkitekten gjort sina avvägningar, hade man uraktlåtit att dra konse-
kvenserna. Nödvändigheten med batteriets flyttning, laboratoriets nedrivände och 
vägens framdragande hade man helt enkelt icke uppmärksammat. Det är ej utan att 
Sundvall fick vatten på sin kvarn beträffande vissa militärers alltför långt drivna 
självklokhet i ärenden som ligga utanför deras egentliga verksamhetsområde. Nödvän-
digheten av batteriets förflyttning hade stationsbefälhavaren ej heller observerat. 
K. Maj:t hade redan beviljat en viss summa, och den var tagen i överkant. Det vore ej 
behagligt för Förvaltningen att nu inkomma med begäran om nya anslag. Men detta 
utgjorde ej den enda felkalkylen. Under de närmaste åren skulle K.  Maj:t upprepade 
gånger komma att konfronteras med oförutsedda utgifter, vilka på ett mycket kännbart 
sätt ändrade den ursprungliga kostnadsberäkningen. 

Först sedan Blom några veckor efter påbörjandet av planeringsarbetena uppkallats till 
ett av Förvaltningens sammanträden, beslöts den 26 mars 1824 att den av arkitekten 
angivna platsen för kyrkan skulle fastslås. Laboratoriehuset kunde under byggnadstiden 
användas som förvaringsställe för olika slags materialier. Frågan om den projekterade 
vägen och salutbatteriets flyttning ställdes försiktigtvis på framtiden.1  

1 De av Karl Johan approb . med n:o 3 betecknade ritnin garna (en fasad o. en sektion) finnas i Sjöh. 
mus. dit de kommo 1939 från l\farinförvaltningen. Bloms namn är ej egenhändigt. Osign. kop. i Sjöh. 
mus., n:o 271- 272. G. A. Blom har utfört plan, fasad (konturteckning) och sektion (Ibid. nr 276, 275, 
274). Plan av kyrkan med altarnisch o. bänkkvarter (n:o 273). En!. påskrift beräknades kyrkan få  
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Coyet fick nu i uppdrag att under den kommande sommaren låta verkställa behövlig 
bergsprängning och planering. För att bygget skulle kunna bedrivas med mera fart, 
begärde den mångupptagne Fredrik Blom att en sjöofficer måtte bli anställd som arbets-
ledare. Som »nivelleur» önskade han »mekaniske eleven Blom». Den sistnämnde borde 
också biträda vid arbetsritningarnas utförande, ett arbete som Fredrik Blom tidigare 
mestadels måst betala ur egen kassa. Coyet godkände endast anställandet av Gustav 
Adolf Blom, som under många år framåt skulle bli till stor nytta för sin äldre namne 
och efter dennes död övertaga befattningen som stationens arkitekt. Till att börja med 
åtnjöt han dagtraktamente, men endast för de dagar som han infunnit sig vid morgonens 
arbetsparad. 

Med hjälp av uppfordrade båtsmän samt av dalkarlar, som arbetade på beting, ut-
fördes de närmaste åren planering på tomten. I »Ekelunds-skogen» vid Karlberg och i 
Solnaskogen sprängdes granitblock, som under Fredrik Bloms personliga kontroll höggos 
till kant-, sträck- och trappstenar. Stenfoten fullbordades 1825. Samma år nedrevs den 
gamla laboratoriebyggnaden och uppfördes i dess ställe nya materialbodar. Man hade 
från början sangviniskt tänkt sig kunna utnyttja flottans skjul för att på så sätt ned-
bringa kostnaderna. Men det visade sig snart att dessa skjul ej hade disponibla ut-
rymmen. En körväg blev anlagd, men ej en sådan som Blom föreslagit utan endast den 
korta sträckan från Båtsmanskasern (Kasern Il) till. kyrkan, alltså den nuvarande 
entren till templet. Våren 1827 inlämnades till Förvaltningen kostnadsförslag beträf-
fande planering av platsen kring kyrkan och anläggandet av den tidigare projekterade 
vägen . Då dessa kostnadsberäkningar, omfattande respektive 2 231 och 6 175 rdr b:o, 
ej upptagits i det ursprungliga förslaget, beslöt Förvaltningen att begära dessa anslag 
i anslutning till nästa års statsprojekt. Men då den ekonomiska ställningen var ganska 
prekär, frångick Förvaltningen senare denna ståndpunkt och beslöt att skjuta upp an-
sökan till det sista årets kyrkobyggnadsanslag. Det skulle visa sig, att detta ståndpunkts-
tagande var mindre välbetänkt, för oförutsedda utgifter hopade sig under årens lopp. 

År 1827 murades sträckmurarna upp. Man hann till och med att bygga valven över 
18 fönster och 4 dörrar, inmura pilasterstyckena, portalomfattningarna och en kordong-
list av sandsten ovanför sockeln. Det gick alltså ganska fort undan med arbetena, men 
omkostnaderna hade varit stora. Man hade därför varit tvungen att antecipera 1828 
års anslag. I början av detta år ansåg sig därför Förvaltningen nödsakad att tillsvidare 
inställa arbetena med undantag för sådana som gällde redan påbörjade men ej avslu-
tade kontrakt. Våren 1829 diskuterade Förvaltningen möjlighet en att förskjuta medel 
av nästa års anslag, så att »åtminstone flyglarna må kunna bliva uppsatta till taket 
och betäckte samt muren uppdragen till sin bestämda höjd och fulländad ». Men det var 
ej endast penningmedel utan också arbetsmanskap som det var ont om. Förvaltningen 

c. 1 000 sittplatser och c. 300 ståplatser. - RA(Ö). FaSÄ. Prot. den 20 j an. 1824. - FAS. Eskchefsämb. 
i  Sthlm. Ank.handl. den 20 jan. 1824. - RA(Ö). FaSÄ. Ank.handl. 565/1822. Ibid. Prot. d. 16 o. 26 
mars 1824. - - FAS. Eskchefsämb. i  Sthlm. Ank.handl. d. 26 mars 1824 (n:o 207). 
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uppmanade stationsbefälhavaren att rekvirera folk från Karlskrona. Men därifrån sva-
rade befälhavande amiralen, att han ej hade rättighet att utlämna den begärda styrkan, 
omfattande 100-120 man, utan Förvaltningens särskilda tillstånd. Bäst vore det där-
för om i stället uppfordrade båtsmän rekvirerades från Stockholmstrakten. Det blev 
också bestämt att de två södra Roslagskompanierna skulle inställa sig i Stockholm, 
alternerande två månader i sträck. År 1830 återkom samma slags svårigheter. Kompani-
chefen A. af Klint rapporterade under högsommaren, att han förgäves sökt träffa över-
enskommelse med de båtsmän av första Södermanlands kompani, som under uppford-
ringen gjort sig kända för kunnighet i murarbetet på kyrkan, att stanna kvar. Men både 
rotehållare och båtsmän föredrogo att resa hem , Icke en enda hade hörsammat upp-
maningen. I januari 1831 inlämnade stationsbefälhavaren kostnadsförslag över materia-
lier och dagsverken för »stora takets verkställande». Men Förvaltningen svarade, att 
det var »bristande tillgångar för sådan upphandling». För övrigt såg det ut, som om det 
disponibla arbetsmanskapet huvudsakligen måste tas i anspråk för den »anbefallda 
kasernbyggnaden (Hantverkskasern) och andra angelägna arbeten». Förvaltningen 
ansåg därför att det måste anstå tills vidare med kyrkobygget. I december samma år 
(1831) hade emellertid stationsbefälhavaren den tillfredsställelsen att mottaga medde-
landet från Förvaltningen, att under år 1832 skulle få användas icke endast överskottet 
från 1831 utan också de för 1832 och 1833 beviljade anslagen för kyrkan. Han skulle 
därför »låta fortskynda arbetet», så att taktäckningen och allt yttre arbete kunde vara 
avslutat under nästa år. Men våren 1832 förmedlade Förvaltningen en befallning från 
K. Maj:t, att muren kring Galärvarvet skulle slutföras, vilket med den ringa arbets-
kraft som stod stationen till förfogande, omöjliggjorde för det året något vidare arbete 
vid kyrkobygget.1  Arkitekten kunde i oktober 1832 dock rapportera, att man under 
året börjat sätta upp »valvbågarna till inre resningen» samt fortsatt med uppsättandet 
av ställningarna. 

Nästa framstöt gjordes i slutet av år 1833, då stationsbefälhavaren lät Fredrik Blom 
uppgöra ett kostnadsförslag till fullbordande av kyrkan »i dess enklaste skick». Det 
gällde nu icke minst anskaffandet av arbetskraft. Eftersom de uppfordrade båtsmännen 
ej räckte till, tvingades man att anställa civilpersoner, trots de svidande ekonomiska 
konsekvenserna. 1833 blev äntligen ett år med påtagliga arbetsresultat. Fredrik Blom 
har författat en innehållsrik arbetsberättelse. 

Det första man hade haft att göra var att avlägsna de kapell och andra betäckningar, 
som under den tvååriga arbetspausen legat skyddande över murpartierna. Ställningarna, 
som delvis skadats av röta, måste repareras. I de halvrunda fönsteröppningarna inmura-
des 16 st. »ekeståndare». Förändringen berodde på en framställning, som Fredrik Blom 

1 FAS. Eskchefsämb. i  Sthlm. Ank.handl. d. 20 april 1824. - RA. FaSÄ. till K. Maj:t d. 27 febr. 
1826. - RA(Ö). FaSÄ. Registr. d. 11 maj o. d. 12 okt. 1827. - RA. FaSÄ. till K. Maj:t. d. 18 sept. 
1827, d. 26 febr. 1828. - FAS. Stationsbefh. Ank.handl. d. 5 febr. 1828; 3 apr., 2 o. 12 maj 1829, d. 30 
juli 1830. - Ibid. d. 25 jan., d. 1 febr., d. 30 dec. 1831 , d. 4 maj 1832. 
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gjort redan i januari 1832. I en promemoria till stationsbefälhavaren hade han nämligen 
framhållit, att under det decennium som kyrkobygget pågått på Skeppsholmen, »smakens 
fordringar uti en mera fulländad bearbetning av byggnadskonstens detaljer ökats», 
vilket man främst kunde lägga märke till i de reparationer, som under de sista åren gjorts 
i huvudstadens kyrkor. Då Skeppsholmskyrkan ej borde stå efter i gedigenhet, föreslog 
han att fönster och dörrar ej utfördes i furu såsom var angivet i kostnadsförslaget utan 
i ek »med något mer moulurer», det vill säga med rikare profiler. Samtidigt insattes 
fönsterbågar och dörrar av svensk ek. En annan förbättring gällde den av konsoler burna 
kornischen. Enligt det ursprungliga förslaget skulle den »brännas av lera». Men när be-
ställningen skulle göras, visade det sig att tegelbruket i fråga upphört. Trots en ökad 
kostnad av 664 rdr tillät Förvaltningen att den höggs av sandsten, som bröts vid Borg-
hamn. (Se fig. 34.) Under våren 1833 putsades också hela exteriören och »rustiken under 
kordörren» blev >mpphuggen, avrappad och utputsad». 

Därefter togos äntligen ställningarna ned, och byggnaden uppenbarade för första 
gången sina enkla, välavvägda former. Den stora allmänheten, som alltför länge måst 
vänja sig vid att se det skräpiga, stillastående nybygget på Skeppsholmshöjden, för-
vånades över kyrkans exteriör (jfr fig. 28). Det började snart bildas en opinion, som 
blev till nytta för Blom. Ej utan stolt tillfredsställelse relaterar han förloppet i sin ar-
betsberättelse för 1833: »Då kyrkans former efter denna åtgärd blivit mera åskådliga 
och dess fria, sköna läge vållat ett mera allmänt intresse för fullbordandet av överbygg-
naden, så har ett gammalt alternativ-projekt med dome blivit herr amiralen och stations-
·Chefen förevist i stället för det fastställda mindre kostsamma projektet för taktäck-
ningen i rätlinjiga former, syntes böra få tjäna till ledning för slutliga verkställigheten.» 
Blom hade alltså redan från början föreslagit en kupol, men man hade ansett det vara 
utsiktslöst att låta det komma under förvaltningens ögon. Coyet, som alltjämt var sta-
tionsbefälhavare, »insåg den förnämligare form», som kyrkan skulle få med denna av-
slutning. Men ett accepterande av detta alternativ måste godkännas av K. Maj:t. Han 
rådde därför arkitekten att vända sig till greve Cronstedt i Förvaltningen »för att me-
dan ännu en möjlighet vore till ändring» få nådigt bifall. Blom följde rådet. Cronstedt 
blev intresserad. Den 31 juli 1833 hade denne nöjet att återlämna ritningarna till arki-
tekten med budskapet, att Hans Maj:t givit sitt bifall till den föreslagna förändringen, 
»varå den nådige approbationen skulle framdeles meddelas». Arbetet kunde emellertid 
få igångsättas omedelbart. En 3 Yz aln hög attika skulle uppmuras och taket skulle 
få »formen av dome ut- och invändigt». Täckningen måste vara verkställd under årets 
lopp. 

Detta Karl Johans högst personliga men informella ingripande tack vare Cron-
stedts förmedling utgjorde säkerligen Fredrik Bloms största uppmuntran under dessa 
år, fyllda av motgångar och missräkningar. Någon av kungen approberad ritning av 
kupolförslaget har ej påträffats och har tydligen ej heller någonsin funnits. Vid Kam-
markontorets revision i december 1834 kunde merkostnaderna för takets ombyggande 
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Fig. 45. Fasad av Skeppsholmskyrkan med elen 1833 bes tämda kupolen. Sjöhistoriska museet. 
Fassnde d er Skcppsholmsk irch c mil dc r 1833 Fn9acl e of Skeppsh olm Church with the cupula 

bcschlosscnen K uppcl. Sjöhist. musee t. dccidcd upon in 1833 . Navy Museum. 

»icke tillförlitligt kontrolleras». Det fanns i själva verket ingen kungaskrivelse att falla 
tillbaka på. Den 31 juli 1833, då Cronstedt överlämnade ritningarna till F redrik Blom, 
var ingen föredragning i Förvaltningen. Cronstedt fungerade ej heller som ordförande 
de närmaste dagarna före och efter nämnda datum. Varken i protokoll eller i inkommande 
eller utgående diarier är ärendet upptaget. Tydligen har saken ordnats vid enskild 
audiens. Och kungens ord hava därefter tagits ad notam, trots avsaknaden av varje 
skriftlig bekräftelse. Tillvägagångssättet, som långtifrån är ensamstående under Karl 
Johans tid, har ett starkt tycke med handläggningen av liknande ärenden under Gustav 
III:s sista å r. Tack vare Karl Johans beslut hade emellertid förutsättning givits för en 
a rkitektonisk skapelse av ojämförligt högre värde än det ursprungligen fastställda 
proj ektet. 1  En serie ritningar av kyrkan med fasad, sektion och plan, utvisande den 

1 FAS. Stationsbefh. Ank.hancll. 1833 (694 /1833). Jbicl . d . 31 j an. 1832, mem. av Fr. Blom. Kom-
merseråclc t Neum an h ade erbjudit ett parti tyska ek plankor, som lågo på Galärvarvct. Men Förvalt-
ningen ansåg att svenskt v irke vore av »tjänligare och varakti gare b eskaffenhet ». Sådant virke, avverkat 
på K. Djurgården, hade 18 10 a nvänts på slottet vid elen då totala reparationen av »fönsterkarmar, 
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F ig. 46. Sektion. Sjöhistoriska museet. Jfr fi g. 45 . 

Querschnitt. Sjöhist . museet. Section . NaYy ~1useum . 


nu efter nya principer gestaltade byggnadskroppen, finnas bevarade (fig. 45- 47). 
Exteriörritningen och planen äro daterade (1834) och bära arkitektens signatur. Samt-
liga hava enligt påskrift tillhört E. Haverman och av honom skänkts till Victor Ring-
heim, Bloms efterträdare som arkitekt på Skeppsholmen. 

En samtida detaljritning omfattande den v. »flygelns» fasad visar ett förslag till 
prydandet av arkitraven med följ ande inskription i guld: TEMP:S CAROLI XIV 
IOHANNIS ERECTM. Ingången är liksom på ritningen, återgiven i fig. 48, indelad 
med tre dubbeldörrar~ I mitten en inskriptionstavla med: ANNO MDCCCXXXIV, 

·dörrar och dörrkarmar». Detta svenska m a terial ställde sig också billigare ä n det tyska. RA(Ö) . FaSÄ. 
Konc. d. 21 febr. 1832. - RA(Ö). FaSÄ. K. br. d. 22 febr. 1834. - Ibid. Ank. hand!. 1834, bil. till n:o 
.259; d . 17 dec. 1834 (n:o 933). 
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Fig. 47. Plan. Sjöhistoriska museet. Jfr  fig. 45. 

Grundriss. Sjöhist. museet. Ground-plan. Navy Museum. 


på sidorna runda nischer med byst uppburen av en konsol. Av ekonomiska skäl utför- -
des endast en dubbeldörr och väggen ovanför artikulerades med två runda nischer på 
båda sidor om en rektangulär, utan vare sig byster eller inskrifter. Den i fig. 49 med-
delade fotografien ger oss möjligheter att jämföra endast den yttre arkitekturen med 
Bloms ritning.1  

Omedelbart satte Blom i gång med arbetena. Tack vare lätta ställningar från korni-
schen kunde han mura upp attikan. Det var nödvändigt att gå så tillväga, då medel 
saknades till ställningars uppförande från marknivån. Det var ett vågspel, men det 
gick »utan att någon olycka vållats». I juli 1834 var kupolen icke endast välvd utan 
även till det yttre beslagen med järnbleck. Det sistnämnda arbetet hade utförts av bleck--
slagaremästaren G. Meurling, som i sitt kontrakt måst inrycka den hårda bestämmel-
sen att »ansvara för alla brister som å taket kunna yppas under nästföljande 10 ån>. 

Ännu saknades den projekterade lanterninen. Det oaktat blev den nya kyrkan i 
sitt oavslutade skick fl erfaldiga gånger avtecknad. Carl Stefan Bennet ritade av den i  

1 Ar 1942 framfördes från församlingen önskemål att kyrkan måtte förses med inskription över-
den v. ingången. Se skrivelser i ATA och K. Bst. 
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Fig 49. Kyrka ns ingångsfasad . Foto Åzelius. 

E ingangsfassade der Kirche. Fa~ade of thc entra nce to the church. 
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absid (fig. 53). Innanför en halvcirkelformad altardisk reste sig det klassiskt utformade 
altarbordet med kors på en jordglob. Fonden utgjordes av fyra toskanska kolonner, 
mellan vilka hängde draperier. Kolonnerna uppburo en läktare med predikstol. Denna 
anordning var till stor del ekonomiskt motiverad. Den inbesparade nämligen altartavla. 
I en centralkyrka var det ej heller lätt att på ett tillfredsställande sätt annorledes 
inkomponera en predikstol utan att menligt inverka på rummets harmoni. Men sam-
manförandet av altare och predikstol kunde ej heller anses lämpligt ur estetisk och 
knappast heller ur kultisk synpunkt. Blom önskade mera »överensstämmelse med den 
arkitektoniska formen» i övrigt. Han föreslog därför, att altarväggen skulle göras plan 
och prydas med en altarmålning, som sedd från kyrkans mitt interfolierades av arki-
volt och kolonner (jfr fig. 37-38). En predikstol kunde placeras strax framför två 
kolonner väster om altaret (jfr fig. 39). Oaktat denna förändring i ö., frånsett själva 
altartavlan, beräknades till 2 900 rdr b:o utöver redan beviljade medel, lät Förvalt-
ningen ärendet gå vidare till K, Maj :t. 

Det var över en så komponerad interiör, som Fredrik Blom sommaren 1833 började 
med det krävande domebygget. Dessförinnan hade han låtit tillverka arkivolter och 
arkitraver av träbjälkar, som blivit hopfästade med grova »järnförbindningar». Fälten 
mellan arkivolterna hade livats med av vulster inramade cirkelrunda hål. Över bågarna 
hade lagts en »krans» av flera bjälkar, 38 alnar i diameter och 20 tum hög, vilken ut-
formats som gesims med tre stycken förskjutande varv bjälkar. Hela gesimsen består 
av 96 stycken med skruvar sammanhållna segment. Vid murarna har den förbundits 
med bjälkar, förankrade genom åtta stycken kraftiga järnankare. 

Innan domen började välvas, upprestes en 8-kantig spiralställning av 40 alnars höjd 
för att bära upp »de två ekkransarna, som utgöra centralstödet för valvbågarna». 
Från ställningen upphissades också de väldiga valvbågarna. Till det yttre skalet åtgingo 
16 st., som sammansattes av tre varv förskjutande plankor. För det inre valvet an-
bragtes åtta »huvudstolar» och lika många hjälpstolar. Mellan de båda skalen insattes 
dubbla stickbjälkar och ståndare. Kring kalotten sammanlöpa kupolens inre och yttre 
skikt mot två ekringar, i vilka valvbågarna förbundits med dubbla tappar »och så sam-
mansatta med dess förbindningar, att tyngd och sttävor gemensamt formera en orubb-
lig halvsfär». För att ytterligare stärka konstruktionen lät Blom hjälpstolar leda från 
de yttre bågarna till attikans mur, varigenom bildades två gradänger, som täcktes med 
tvåtums furubräder och valsade järnplattor.1  

1 RA(Ö). FaSÄ. Ank.handl. d. 18 sept. 1827 (nr 644). Inga bil. - Ibid. Konc. d. 12 okt. 1827. Fr. 
Bloms ritn. till j ärnkolonner i kyrkan finnes i Sjöh. mus.: en signerad F. Blom d. 19 juli 1827 (530/1827) 
o. n:o 270, kop. av G. A. Blom. - En elegant ritning med kapitäldetaljer Ibid., n:o 269 (sign. F. B.  
1829). Se även arbetsritningar till kapitäl (284-287). - RA(Ö). FaSÄ. K. hr. d . 22 febr. 1834. -
Detaljritning av F. Blom 1828 över altarnischen (Sjöh. mus. n:o 268). - Ang. den nya anordningen av 
altaret se ritningar n:o 262 o. 263 i Sjöh. mus. - FAS. Stationsbefh. Ank.handl. 694/1833. Berättelsen 
för 1832 ger vid handen, att Blom redan sistnämnda år börjat uppriktningen av .valvbågar till inre 
resningen ». 
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Fig. 50. Fredrik l3loms förslag 1827 till kolonner av gj utjärn. Kopia av G. A. Blom. 

Sjöhistoriska museet. 


Fredrik B loms Yorsc hlag 1827 zn Säulcn aus Fredrik Blom's proposa l for cast-iron columns,

Gnsseisen. Kopie von G. A. Blom. Sjöhis t. museet. 1827. Copy by G. A. Blom. Navy Museum. 

7* 
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Fig. 51. Detaljritningar till kolonnkapitäl av Fredrik Blom. Sjö-
historiska museet. 


Detailzeichnungen zu Säulenkapitel- Detail drawings for the capitals of 

len von Fredrik Blom. Sjöhist. the columns, by Fredrik Blom. 

museet. Navy l\Iuseum. 
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Fig. 52. Interiördetalj med kopplade kolonner. Foto Iwar Anderson. 

Interieurdetail mil gekuppelten Säulen. Detail of the interior with coupled columns. 




104 STOCKHOLM 

Med denna välvning hade arkitekten givit ett lysande vittnesbörd om sin även tek-
niska begåvning, som här för första gången i hans produktion på Skeppsholmen kommit 
arkitekturen tillgodo. Jfr de moderna uppmätningarna fig. 36  och 54 samt fotografien 
fig. 55. 

Efter det framgångsrika året 1833 hyste man på Skeppsholmen förhoppningar om att 
kyrkan snart skulle kunna bringas till fulländning. I november upprättade Blom ett 
kostnadsförslag på återstående arbeten, som av Förvaltningen fördes upp i statför-
slaget. Men i stället för att bevilja dessa medel infordrade K. Maj:t specificerade moti-
veringar till de betydande anslag som gjorts framställning om. Det ursprungliga anslaget 
hade belöpt sig till 53 815 rdr b:o, som redan överskridits med 10 950. Nu begärdes 
ytterligare 28 500 rdr b:o. I staten för år 1834 strök emellertid K. Maj:t hela anslaget 
för kyrkobygget, varför" det tills vidare måste läggas ned. Då någon förklaring till de 
ökade utgifterna ännu i oktober ej kommit Förvaltningen tillhanda, gjordes en ny på-
minnelse, som först den 29 december förde till resultat. Coyet har i sin inlaga på ett över-
siktligt sätt redogjort för de olika skrivelser från Förvaltningen och K. Maj:t, som givit 
honom bemyndigande att göra de åberopade utläggen och förändringarna av byggna-
den i strid mot den första ritningen med tillhörande kostnadsberäkning. Enligt stations-
chefens uppfattning, var det »temmeligeu klart, att den av framlidne generalamiralen 
Stedingk åt Blom givna befallning om sparsam kostnad vid den tillämnade stora bygg-
naden skulle försätta arkitektens· lovliga håg att avlägga ett berömvärt prov på smak i 
byggnadskonsten i strid med hörsamheten för samma befallning, som för tillfället åt-
lyddes genom förslagets knappa beräkningar, men i utförandet blev så mycket mera 
omöjligt som tiden utan hans förvållande genast utsträcktes till tio år i stället för tre». 
Enligt Coyet skulle man i framtiden också ogillat en byggnad, som blivit så provisoriskt 
uppförd, att den skulle belastat utgiftsstaten för reparationer, redan innan den hunnit 
bli fullbordad. 

Stationsbefälhavaren höll, som synes, sin arkitekt solidariskt om ryggen och påpe-
kade med klar blick de verkliga orsakerna. I sitt långa utlåtande blev ej heller Blom 
svaret skyldig. Visserligen ansåg han, att det var »en nästan enformig repetition av vad 
flerfaldiga gånger blivit uppgivit och vad med Kungl. Förvaltningen, så vitt mig bekant 
är, tid efter annan blivit i dessa ärenden beslutat». Själv visste han med sig, att han 
»icke gjort den ringaste avvikelse» från de befallningar och instruktioner som delgivits 
honom. 

Endast i vissa punkter vilja vi här referera Bloms inlaga, som på ett övertygande 
sätt påvisar flera förhållanden, som ej stå att finna i andra dokument. Generalamiralen 
Stedingk hade föreskrivit att, eftersom byggnadsplatsen från början ej varit bestämd, 
kostnadsförslaget ej skulle upptaga någon utgift för grundläggning. : Ställningsvirke, 
materialbodar och instrument skulle kostnadsfritt utlånas från statiåhen. Arbetsstyr-
kan beräknades huvudsakligen utgöras av hantverks- och paradbåtsmän. I verkligheten 
skulle det visa sig att den grundläggning som fordrades, gick till 6 220 rdr b:o. Något 
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Fig. 53. Altarnischen enligt Fredrik Bloms förslag 1828. Sjöhistoriska 

museet. 
Altarnische nach Fredrik Bloms Vor- Altar niche according to Fredrik 

schlag 1828. Sjöhist. museet. Blom's proposal, 1828. Navy Museum. 
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Fig. 55. Blick mellan kupolens inre och yttre skal. 
Foto Åzelius. 

Blick zwischen die innere und äussere Verschalung
d er Kuppel.

View between the inner a nd ou ter shells of the cupola. 

Mal., 

~·iiliiiiE==E~===f=~==~==r========c=~... 
Fig. 54. Sektioner visande kupolens konstruktion. Uppmätn. av John SöLlerberg 1942. 
Querschnilte, di e die Konstruktion der Kuppel Sections showing the construction of the cu-
zeigen. Aufgemcssen von John Söder berg 1942. pola. Survey b y John Söderberg, 1942. 

ställningsvirke blev aldrig utlånat, ty sta-
tionen behövde det för »ett mer än van-
ligt antal nybyggnader». Därför måste 
nytt inköpas. Samma sak gällde ett fler-
t al instrument. Härigenom belastades 
budgeten med ytterligare 1 100 rdr b:o. 
Vad arbetsmanskapet beträffar, hade till 
följd av brist på uppfordrade båtsmän 
»privata arbetare måst anställas, vilka 
stundom hade 5 a 6 gånger högre dags-
penning än kronans folk, vilket ökat 
denna post med 6 512 rdr b:o». Därefter 
uppräknar arkitekten de olika slags för-
ändringar till det bättre som under ar-
betets gång ansetts lämpliga och som 
godkänts av Förvaltningen. Blom slutar 
sin inlaga till Coyet med en personlig 
reflexion: »Det kan icke hava undfallit 
herr amiralen, att detta arbete vållat mig 
oändeligt mycket besvär och omtanke.» 
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Fig. 56. Fredrik Bloms första utkast till Janternin över 
Skeppsholmskyrkans kupol. Tillhör arkitekten Ernst Hawer-

man. 
Fredrik Bloms crstcr Entwurf Fredrik Blom's first sketch for 
fiir die Laterne tiber der Kuppel a lantern above the cupola of 
der Skeppsholmskirche. Eigen- Skeppsholm Church. Property
tlimer Architekt Ernst Hawer- of Ernst H awerma n (architect). 

man. 

Samtliga detaljritningar hade han själv bekostat, liksom utförandet av större och 
mindre modeller av kyrkan.1 Han hade »för att åt en byggnad av denna vikt och 
särskilta form giva den största omsorg i den mekaniska sammansättningen, på egen 
bekostnad låtit göra alla modeller till ledning vid arbetet i dess detalj, utan att varken 
för min egen möda eller dessa särskilde kostnader för snickare, svarvare, bildhuggare, 
modellörer och smiden hava erhållit ringaste ersättning under loppet av byggnadsåren, 
icke ens för ritmaterialer». De 40 rdr b:o som han från stationen uppbar som inkvarte-
ringsersättning, hade ej räckt ens till hyra för det rum, som han måst skaffa sig i 
grannskapet av Skeppsholmen för att åt modellarbetarna kunna giva »stundeliga upp-
lysningar». Blom hoppades, att Coyet skulle fästa avseende vid dessa hans personliga 
utgifter, »helst», tillade han med berättigad självuppskattning, »den högre arkitekto-
niska utövningen icke skäligen kan åläggas den ringa avlönte mekaniske departements-
chefen, då detaljens vanliga arbeten inom stationen därjämte besörjas». 

Sedan även Kammarkontoret vid en undersökning av de ekonomiska förhållandena 
funnit Bloms förklaringar grundade, ingick Förvaltningen till K.  Maj:t. Bland annat 

1 I sen tid hava sådana varit bevarade men synas nu hava förkommit. 
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framhölls i dess skrivelse, att arkitekten i flera fall endast stött sig på sin övertygelse 
»om det för byggnadens prydlighet och varaktighet nödvändiga; och kan ej heller 
nekas, att de för dyrbara materialier ökade kostnader i framtiden gottgöras genom 
minskade utgifter för byggnadens underhållande». Förvaltningens utgångspunkt var ju 
ej fullt riktig, men ämbetet måste skydda sitt eget skinn. K. Maj :t låg länge på ärendet. 
När avgörandet äntligen kom den 19 juni 1835, blev domen friande. Det skulle få bero 
och de felande summorna beviljades. Förvaltningen och stationsbefälhavaren borde 
dock tidigare ha underrättat om det ekonomiska läget. Beträffande vissa nödvändiga 
ytterligare kostnader för kyrkobygget, vilka beräknats till 11 200 rdr b:o, måste Förvalt-
ningen särskilt ingå till K. Maj :t i anslutning till de årliga statsrekvisitionsförslagen.1 

Därmed hade man i många ovissa punkter kommit till klarhet. Någon särskild er-
sättning till Blom hade dock ej ifrågasatts, men arkitekten hade nu förhoppningar om 
att snart få  kunna avsluta kyrkbygget. Med den optimism, som tyckes vara goda 
arkitekters arvedel, utarbetade han månaden efter det kungliga beslutet ett nytt 
projekt till ordnandet av platsen närmast kyrkan. 

Bloms förslag berodde närmast på en från Förvaltningen till stationsbefälhavaren 
ställd skrivelse den 11 juni 1835 att inkomma med specificerat kostnadsförslag på allt 
återstående arbete på kyrkan samt på planeringen däromkring och uppförandet av en 
barriär. Ritning begärdes såväl på denna sistnämnda som på en lämplig uppkörsväg. 
Trots Förvaltningens förnyade påminnelser gjorde sig Coyet ingen onödig brådska utan 
inlämnade sitt slutgiltiga svar först den 29 oktober 1836. Sträckningen av körvägen 
känna vi igen från Bloms förslag 1824. Men eftersom kyrkans plats i verklighet en kom-
mit att förskjutas mot söder, har den södra vägsträckan blivit kortare. Närmast bygg-
naden har arkitekten tänkt ordna en cirkelrund plan (fig. 31). I stället för en dyrbar 
barriär föreslog han planteringen av en häck, som »ej bör bliva hög». Intressantast i 
förslaget är Bloms önskan att ge platsen mera arkitektonisk hållning och byggnaden 
ökad monumentalitet. För den skull tänkte han (jfr sid. 73) att i berget hugga in en 
bred, perspektiviskt anordnad trappa från huvudvägen nere vid Högvakten emot den 
v. flygeln, och på andra sidan kyrkan skulle utsikten vidgas mot ö. genom att en del av 
Tyghuset revs ned. Som fullgod kompensation för detta nedtagna parti kunde en länga 
uppföras i direkt anslutning till den s. gaveln, på vilken plats grund redan var lagd. 
I sin skrivelse till Förvaltningen förbigick Coyet med tystnad detta sistnämnda projekt 
och omnämnde endast körvägen, planeringen närmast kyrkan och »barriären». Detta 
beräknades kosta 4 590 rdr b:o. Men då »södra berget bredvid kyrkan» kunde inberäk-
nas i blivande anslag för kommande byggnader på Skeppsholmen, ansågs det motive-

1 FAS. Stationsbefh. Ank.handl. d. 15 nov. 1833. n:o 694. - RA(Ö). FaSÄ. K. br. d. 22 febr. 1834. 
- FAS. Stationsbefh. Ank. h andl. d. 5 maj 1834, n:o 432; d. 3 okt. 1834, n:o 757.· - RA(Ö). FaSÄ. 
Ank. handl. d. 29 dec. 1834, n:o 259 med som bil. en lång inlaga av Fr. Blom, dat. d. 22 nov. 1834. -
FAS. Stationsbefh. Ank. handl. d. 17 dec. 1834, n :o 933 samt 23 dec., n :o 944 år 1834. - RA(Ö). FaSÄ. 
K. br. d. 19 juni 1835, (n:o 401); d. 22 april o. 6 okt. (n:o 488) 1836. 
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rat att minska den nämnda summan med ungefär hälften. Coyets yttrande har intresse 
ur två vitt skilda synpunkter. Detta sätt att resonera vid budgetens uppgörande, denna 
bristande vilja att se till realiteter och denna benägenhet att skjuta på framtiden var 
alltför typiskt för handläggningen av stationens ekonomi. Den andra saken gäller 
»södra berget». Beteckningen ger oss en påminnelse om att denna del av holmen var då 
betydligt mera kuperad än man nu vill föreställa sig. Hela sträckan fram mot Reserven 
(prästgården) utgjordes av ganska höga bergknallar. - Fredrik Blom återkom i juni 
1846 med ett likartat planeringsprojekt. Men intet blev realiserat, med undantag av 
den runda platsen närmast kyrkan. 

Ordnandet av detta område utgjorde endast en detalj i stationsbefälhavarens önske-
mål för 1837. Det viktigaste och dyrbaraste var kyrkans inredning, så att templet 
äntligen kunde bli upplåtet till gudstjänsters hållande. Varvet var också i stort behov 
att det utrymme i Södra fundamentet; där den provisoriska gudstjänstlokalen var ord-
nad, ett provisorium som ju varat sedan 1822. 

Under de närmast följande åren förlöpte emellertid arbetena med kyrkan mycket 
långsamt. Först våren 1841 slöts slutgiltigt kontrakt beträffande lanteminens utförande. 
Det hade föregåtts av många meningsutbyten. Förvaltningen hade redan 1827 före-
slagit, att det ursprungligen i trä tänkta krönet »av varaktighetshänsym utbildades med 
gjutjärnskolonner. Men Blom påpekade 1832, att takkonstruktionen ej tillät en sådan 
belastning utan dyrbara förstärkningar. Man stannade därför vid kompromissen: 
plåtbeslagna träkolonner, vilka också hade den fördelen att de ställde sig betydligt bil-
ligare än de föreslagna av gjutjärn. Nästa år (1833) bestämdes den nya takutformningen, 
vilken föranledde Blom att komponera en delyis ny baldakin, som genom underbygg-
nad, tätare ställda kolonner och välvning av en liten kupol fick en efter den stora kupo-
len mera anpassad formgivning. En variant tillkom senare, men Blom förordade själv 
alternativet med 8 kolonner »övertygad att man i verkligheten skall lämna företräde 
åt tempelformen, vars anbringande icke saknar auktoritet av Italiens största arkitekter». 
Annu en variant är känd, nämligen den i fig. 56 återgivna skissen, vilken enligt på-
skrift skulle vara den första i ordningen. Med sin dubblering av tempelmotivet och 
sina tunga former visade den sig vara mindre lämplig att utföras. - Det var i oktober 
1836 som Blom avgav ovannämnda deklaration, vilken lyckligtvis vann Förvalt-
ningens gillande. Då man 1840 genom auktionsanbud ej kommit till något praktiskt 
resultat, införskaffade Blom 1841 personligen olika anbud. Det billigaste, som inläm-
nades av byggmästaren J. F. Broman, blev godkänt i april, varefter arbetet äntligen 
blev påbörjat och avslutades några månader senare. I september träffades överens-
kommelse med glasmästare Keyserdal att täcka fönstret i lanteminens botten ned mot 
kyrkan med vitt taffelglas.1  

1 FAS. Stationsbefh. Ank.handl. d. 11 juni 1835. - RA(Ö). FaSÄ. Ank. hand!. d. 29 okt. 1836, 
n:o 736. - Angående F. Bloms situationsplan dat. i  juli 1835 se not 3, sid. 73. Fr. Bloms ritning, dat. d. 
22 juni 1846 finnes i  Sjöhist. mus. (n:o 17). Reprod. i  tidskriften Skeppsholms Församling. Julen 1935, 
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Interiören var vid denna tid långt ifrån färdig. Genom överenskommelse med gips-
gjutaren Joh. D. Barsuglie hade under sommaren 1840 uppsatts 120 konsoler på trä-
kornischen under domen. Den höga ställningen stod då ännu kvar. Blom föreslog att 
man borde utnyttja den för att på billigaste sätt kunna måla kupolen. Enligt hans 
mening borde denna målning utföras al fresko. För den skull hade han införskaffat 
anbud från en enligt hans uppfattning skicklig målare vid namn J. Wernquist, vilken 
beräknat kostnaderna till 700 rdr b:o. »Då arbetet, såsom artistisk produkt betraktas, 
är det väl ej dyrt», framhöll arkitekten vädjande. Men då kupolens målning ej upptagits 
i kostnadsförslaget, hade han ansett det lämpligast införskaffa även ett lägre anbud, 
nämligen från målareänkan U. L. Hesselberg. Genom sin verkgesäll Hector var hon 
villig utföra arbetet för endast 233 rdr b:o. Det skulle kunna vara slutfört inom högst 
en månad , förutsagt »någon skicklig person får med matematisk noggrannhet upprita 
claisonerna». Man stannade för det sista alternativet. Hela valvet skulle först anstry-
kas med kalkfärg och därefter »boaseras - uti kvadrater och rosetter som gips», enligt 
Bloms föreskrifter, från kupolens nedre kant och ungefär lj alnar uppåt med 40 kvadrater 
nederst och 7 överst (jfr fig. 57). Den perspektivmålning, som ingått i Wernquists åtagan-
den, måste man avstå ifrån. -Arbetena sattes alltså igång med putsning av domen. Men 
sommaren 1840 var regnig, så att putsen ville ej torka, och gesällen Hector blev svårt 
sjuk. Eftersom fru Hesselberg ej hade någon annan arbetskraft att tillgå, blev ingen mål-
ning verkställd det året. Då änkan svek förhoppningarna, sökte Blom efter andra talanger 
och hade våren 1841 tillfredsställelsen meddela, att han lyckats införskaffa anbud »av en 
utmärkt konstnär, herr professor Limnell, som av kärlek för konsten (sic!) nedsatt sitt 
anbud ända till 466 rdr b:o». Förövrigt hade Limnell även erbjudit sig att med oljefärg 
måla kyrkans kolonner och pilastrar. Som vanligt måste dock Blom framhålla, att denna 
post ej var upptagen i det ursprungliga kostnadsförslaget. Eftersom arbetet, som beräk-
nades uppgå till omkring 400 rdr b:o, skulle kunna utföras med rullställning, kunde det 
anstå tills vidare. - Då Förvaltningen i april fick sig förelagt ärendet angående fresko-
målningen, sade den sig ej känna till saken men förutsatte att den utfördes »på hög-
vederbörlig befallning» och godkände på god tro Limnells anbud. 

»Att professor Limnell», som i juli slutfört kassettmålningen i domen »med artistisk 
skicklighet, vet att tillvägabringa färgernas harmoni, är en erkänd sanning», skrev 
Blom sommaren 1841 till stationsbefälhavaren. Det vore därför synnerligen tacknäm-
ligt, om han finge fortsätta med interiörens färggivning, även om kostnaden därför skulle 
överstiga vanlig vitlimning med 980 rdr b:o. Arkitekten fick sin vilja igenom. Det är 
alltså hans och Coyets förtjänst att kyrkans inre ej hölls i ett kallt, onyanserat vitt utan 

sid . 8. - RA(Ö). FaSÄ. Konc. d. 12 okt. 1827. - Ibid. Ank. hand!. d. 4 febr. 1832 m ed bil. (104 /1832). 
Akv. ritning till den föreslagna toskanska kolonntypen. - Ibid. Konc. d. 10 febr. 1832. - Ibid. Ank. 
hand!. d. 29 okt. 1836 (n:o 736/1836), med utlåt ande av F. Blom d. 19 okt. 1836 an g. div. kostnadsför-
slag. - L ant erninskissen tillhör arkitekten Ernst Hawerman, som haft vänligheten tillåta dess 
publicering. - FAS. Stationsbefh. Ank. hand!. d. 16 april 1841 (228 /1841). Ibid. d. 3 sept . 1841 (492). 
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Fig. 57. Detalj av kupolen och rundbågen över altartavlan. Foto Iwar Anderson. 
Detail der Kuppel UJHl des Rundbogens iiber Detail of the cupola and semicircular arch 

dem Altargemälde. above the altar-piece. 
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fick en väl stämd kolorit, som ej minst fick betydelse för kolonnernas och listverkens 
karaktär.1  

Kammarkontoret tillskrev emellertid Förvaltningen, att det »ej torde vara värt att 
väcka uppmärksamheten närmare på ett så ömtåligt ämne, som detta är, enär det nu 
måste vara av vikt att ofta nämnde kyrka efter så många års förlopp äntligen bliver 
färdig». I stället borde den erforderliga summan upptas på stationens e. o. stat. Men 
Förvaltningen ingick oförskräckt till K. Maj :t och begärde dessutom medel ej endast 
till en predikstol, till förgyllning av altartavlans ram, till rödstrykning av vattentaket 
utan också till ett orgelverk, vilket sistnämnda beräknades kosta 6 250 rdr b:o. Allt 
blev också beviljat enligt nådigt brev den 29 december 1842 med undantag för orgel-
verket, »enär varken ritning eller kostnadsförslag därå blivit företedde samt medel där-
till för närvarande ej äro att tillgå». 

Innan det sista statsbidraget blev beviljat, vari bland annat predikstolen ingick, hade 
emellertid kyrkan blivit invigd, nämligen söndagen den 24 juli 1842. Den 7 samma må-
nad hade chefen för Sjöfartsdepartementet meddelat, att konungen tillåtit, att den 
efter honom skulle få benämnas Karl Johans kyrka. Fredagen före invigningen hade 
monarken i egen hög person besökt platsen och förklarat sitt nådiga välbehag med 
resultatet och samtidigt donerat kyrksilver, som överlämnades följande år (se sid. 127 f.). 

Det är vanskligt att bedöma i vad mån den nu 80 år gamle kungen alltjämt hade ett 
personligt intresse för kyrkan. Men det finns en notis som tyder på att han med alldeles 
särskild blick betraktade denna kyrka. Ännu i augusti 1843 var han på besök där. Då 
observerade han ej utan förtrytelse att sockeln »saknade den överstrykning som erfordras 
för att giva den samma stil som övriga byggnader». Anmärkningen framfördes skrift-
ligen genom Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition till stationsbefälhavaren. 

Det första året, några månader efter invigningen, begärde en assessor Jaringius att 
där få giva en konsert. Det tilläts av Kommandoexpeditionen. Därmed begynte kyrkan 
att fylla även den funktion, som enligt konduktören Bäcks förslag 1823 borde bliva 
det mest framträdande. 

Alltifrån. början blev kyrkobyggnaden i hög grad uppskattad av allmänheten för 
sin monumentala och värdiga stil. Men den hade kostat sin arkitekt otaliga bekymmer 
och K. Maj :t oväntat höga utlägg. Då statssekreterare Quiding 1823 ansåg sig böra för-
orda det dyrbara alternativet, som belöpte sig till 53 815 rdr b:o ansåg han sig ha gått 
mycket långt. När predikstolen 1843 kommit på sin plats, hade K. Maj :t måst vidkännas 
utgifter som uppgingo till omkring det dubbla.2  

1 FAS. Stationsbefh. Ank. hand!. d. 10 juni 1840, n:o 341; d. 17 juni 1840, n:o 364. - Ibid. d. 29 
juni 1840, n:o 375, med bil. - Ibid. d. 27 apr. 1841, n:o 255. - Ibid. d . 24 juli 1841 (411 Y:J). 

2 RA(Ö). Ank. hand!. d. 22 dec. 1841 (783 /1841). - Ibid. FaSÄ. K. br. d. 7 aug. 1843. - RA. 
Sjöf.dep. hand!. Statsrådsprot. d. 7 aug. 1843. - ZETTERSTEN, Anteckningar, s. 7. En beskrivning 
både av kyrkans invigning och ceremonierna vid invigningen av altaret lämnas i OcTAVIA CARLEN, 

Stockholms kyrkor och deras historiska minnen, Stockholm 1864, s. 278 ff.  Se äv. Aftonbladet den 5 
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De förändringar som gjorts på kyrkan under de efterföljande åren äro obetydliga. 
Det visade sig med tiden att Blom uraktlåtit att ordna med luftväxling mellan kyr-

kans golv och berggrunden. Stationens byggmästare Victor Ringheim föreslog inläggan-
det av plansten i stället för trägolv, till vilket anslag beviljades av K.  Maj:t. I kyrko-
rådet höll däremot kyrkoherde Tiselius före, under ett sammanträde i januari 1863, 
att en värmeledning ovillkorligen måste anskaffas, i vilket fall stengolv vore förkastligt. 
Han framhöll med skärpa »tidens fordran av kyrk0rnas uppvärmning, en fordran som 
gjort sig gällande ej endast i Stockholm, där de flesta kyrkor redan fått sådan uppvärm-
ning, utan även i landsorten». Ringheim föreslog för den skull, att man i den uthus-
länga, som inom den närmast e tiden måste uppföras ö. om Båtsmanskasernen (Kasern 
Il) borde ge plats för en ångpannecentral, varifrån rör kunde ledas fram till kyrkan. 
Stationsbefälhavaren Lilliehöök ansåg det mera praktiskt att uppföra denna central 
inom varvets område ö. om Tyghuset. Därigenom blev rörledningen betydligt kortare 
och nybyggnaden skulle ej verka vanprydande. Detta blev också K. Maj:ts beslut, som 
fattades i april 1863. 

1889 uppgjorde arkitekten Agi Lindegren ett förslag till ommålning av kyrkan ii  
pompejanska färger, med rödbruna väggytor och i domen rosetter mot gul fond. Lyck-
ligtvis stannade projektet på papperet. Under den restaurering, som kyrkan senare 
genomgått, har man pietetsfullt bevarat byggnadens ursprungliga, förnämt enkla, 
karaktär, även om den ursprungliga färggivningen ej kunnat bibehållas.1  

INREDNING OCH INVENTARIER 
Altare av trä, 1922 helt marmorerat i rödbruna spegelfält med grågröna ramar och 

lister (fig. 58). De tre spegelfälten äro prydda med i trä snidade och förgyllda emblem: 
Kalk i törnekrona, kors, palmkvist och törnekrona, samt Lagens tavlor (vitmålade) 
under Gudsöga. Dessa emblem skuros 1863 av H. Nerpin och förgylldes av Waller (RÄK.).  

Altar tavlan (fig. 59), oljemålning på duk, signerad J. G. Sandberg pinxit 1840, 
framstä ller »Christi gång till Golgatha». Den är infattad av en förgylld träram med 
ranka . Vita keruber av gips artikulera den omgivande murbågen (fig. 38). 2  

november 1841 och den 25 juli 1842 samt Sveriges statstidning den 4 november 1841 och den 25 juli 
1842. - RA. Sjöf.dep. Kommandoexp. Konc. d. 28 aug. 1843, n :o 206. - lbid . Konc. d. 24 okt. o. d. 
1 nov . 1842. 

1 Z ETTERSTE:-<, Anteckn ingar, s. 22. - RA(Ö). FaSÄ. Ank. h and!. 3 11 /1862 m ed bil. Ibid. K onc. 
d. 30 jan. 1863. - K.  br. d. 21 apr. 1863. - RA. Sjöf. dep . h an d!. d . 11 febr. 1876 . - RA(Ö). Marin-
förv. Ank. han d!. d.16 jan. 1891 (70 A\. Ang. orgeln se Z ETTIWSTEN, Anteckningar, s. 7. Ritn. till orgeln 
i Sjöh. mus. 288-290. Agi Lindegrens förslag i  Sjöh. mus. (n:o 280). lbid. även andra ritningar än h är 
redan nämnda, bl. a. en uppmätn . av kyrkan, utförd av G. A. Blom (n:o 274- 276) samt uppm ätnin gar 
av Aug. Petterso n 1891 (281- 282). 

2 Sex keruber med öYerst tre huvuden samman ställda. Se fig. 57 . 

8 . S veriges kyrkor. Stockholm IX. 
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I kyrkorådet meddelade ordföranden, viceamiral Coyet, i april 1834, att han slutit 
kontrakt med professor Sandberg beträffande utförandet av en altartavla, målad »i 
olja - vå god linneväv - om elva alnar tolv tums höjd och sex alnars bredd - i över-
ensstämmelse med det härtill förfärdigade utkastet». Den skulle vara färdig inom tre 
år, räknat från kontraktets datum den 25 mars 1834. Priset bestämdes till 3 333 rdr 
16 sk. b:o. Denna summa, som utgjordes av »f. d. armens flottas officers-musikkassa», 
hade jämlikt nådigt brev av den 22 februari 1834 fått användas till nämnda ändamål.1 
Det i kontraktet nämnda utkastet - en pennteckning, inrutad i blyerts, signerad redan 
1833 (55,5 x 33,5), skänktes till kyrkan 1931 av kapten Thorsten Ax:son Iohnson. 
Hänger i pastorsexpeditionen. 

Altarmålningen måste 1863 nedtagas, därför att puts fall it ned bakom den. För säker-
hets skull stärktes den före återuppsättningen med oljestruken väv. Även klistrades väv 
i  rundbågen ovanför. Arbetet leddes av byggmästaren Ludvig Hawerman. Keruberna 
nedbrötos, återuppsattes och renoverades samtidigt av J. Domenico Barsuglia. 2 -

Sandbergs målning är hållen i kalla färger och ger ett karakteristiskt uttryck för tidens 
ännu antikiserande, romantiska ideal. 

Äldre altartavla med samma ämne som ovanstående, utförd i olja 1816 av Johan 
Fredrik von Breda, infattad i guldram (242 x 152). Kristus är klädd i rött och blått. 
Brunt klumpigt kors. Töcknig himmel mot vilken skymtar en romantisk arkitektur. 
Osign. F ig. 60. I kyrksalen i prästgården. 

Den 9 december 18153 slöt kyrkorådet kontrakt med Breda om utförandet av en altar-
tavla (4 aln., 1 tum hög och 2 aln. 12 tum bred, dagermått), föreställande: »Christi lidande 
under sin färd till Golgatha, omgiven av dess moder, Johannes och Maria Magdalena 
m. m. » Breda förband sig »att själv uppgöra proportionsskiss samt att leda, inspektera 
och bidraga till tavlans exekution». Priset fastställdes till 200 rdr b:o. Med kontraktets 
formulering i tankarna får man vid betraktandet av tavlan den misstanken, att konstnä-
ren vid dess utförande utnyttjat medhjälpare. Den 5 februari 1816 anmälde Breda, att 
tavlan »nu är anlagd», varför han begärde en första utbetalning av honoraret. Fram på 
:Sommaren kunde konstnären meddela, att målningen var färdig, varför ordföranden i 
kyrkorådet, amiral Coyet, lät hämta och uppsätta den i kyrkan vå Kyrkholmen. Den 21 
juni tog kyrkorådet den i betraktande och konstaterade, att »denna tavla fanns vara 
med smak och i en för ämnet passande stil utarbetad (K III den 29 juni 1816). Kyrko-
herde Häggman hade dock flera anmärkningar att framställa, fast han också erkände, 
att målningen var »arbetad i en stor, redbar och vacker stil». Innan full betalning läm-
nades, borde helst »Kungl. Hovintendentsämbetet» eller Kungl. akademien för de fria 

1 K III d. 15 april 1834. - Förslaget till användandet av musikkassans medel hade föregående år 
framställts av Coyet i  en skrivelse till storamiralen kronprins Oskar. RA (Ö). FaSÄ. Ing. diar. 1833 
nr 839. 

2 RÄK.  1863, verif. 55. 
a R ÄK.  (L I N:o 8) 1816, v erif. 57. 
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Fig. 58. Altare och altardisk. Foto Azelius. 

Altar und Alta rgitter. Altar und Altar-rails. 


konsterna höras. Amiral Coyet, som ej var vand vid att bli emotsagd, svarade med skärpa 
att kyrkoherdens anmärkningar ej voro av den betydenhet att de nämnda auktoriteterna 
behövde anmodas yttra sig. Om kyrkoherden ej ansåg sig kunna godkänna altartavlan, 
gick Coyet personligen i god för att betala skillnaden, om tavlan vid ett senare tillfälle 
ej skulle kunna avyttras till den kontrakterade summan av 200 rdr b:o. Därmed måste 
kyrkoherden låta sig nöja. 

År 1836 renoverades och fernissades tavlan för 10 rdr b:o och utbjöds 1842 förgäves 
till salu.1  Efter att ha blivit bortglömd, framhölls i kyrkorådet den 14 december 1883 
att i kyrkans södra sakristia förvarades »en äldre, sannolikt ganska dyrbar altartavla». 
Kyrkorådet, som felaktigt utgick från att den ägdes av Kronan, föreslog att den borde 
deponeras i Nationalmuseum. Därav blev dock intet. År 1884 restaurerades målningen 
och ramen för 85 kr. och två år senare uppsattes altartavlan i gravkoret på kyrkogår-
den vid Galärvarvet. 2  ~ågon tid senare överflyttades den åter till Skeppsholmen och 
är nu upphängd i kyrksalen i prästgården. Tavlan omspändes på ny kilram och konser-
verades under början av 1930-t . av konservator Oscar Svensson. (AT A. Diar. nr 
878/1935.) 

1  R.:\K.  (L I K:o l 1) verif. 71. Annons bl. a. i Sveriges Statsticlnin g cl.  7 sept. 1842. 

2  K III cl.  1 l aug. 1884; 7 maj 1886. 




116 STOCKHOLM 

I 
i 

l  

Fig. 59. Altartavla, framställande »Christi gång till Golgata», 
oljemålning av J. G. Sandberg, signerad 1840. Foto Åzelius . 
Altarbild mit einer Darstellung Altar-piece representing •Christ's 
von Christi \Veg nach Golgalha, way to Golgatha ~) , oil-painting by 
Ölgemälde von J. G. Sandberg, J . G . Sandberg, signed 1840. 

s ign. 1840. 
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Fig. 60. Altartavla, framställande Kristus på väg till Golgata , oljem ålning 

av J. Fr. von Breda, 1816. Kyrksalen. Foto Azeliu s. 


Altargemälde 1nit einer Darstcllung von Altar-piece, r epresenting Christ on the 

Christus au[ dem \Veg n ach Golgatha, road to Golgatha, oi!-pa inting by .J. Fr.

Ölbild von J. F r. Yon Breda, 1816. von Breda, 1816. Church Hall . 

K irchensaa l. 

8* 
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Fig. 61. Kru cifix a\' elfenben med träkors. Fig. 62. K ors av förgylld brons, 1842. 
Detalj . 1700-talet. Foto Åzelius. Foto Åzelius. 

Kruzifix a us Elfenbein auf einem Holzkrcuz. D e- Kreuz a us vergoldeter Bronze, 1842. 
t a il. 18. J a hrhdt. 

·Crncifix of ebony on a w ooden cross. D et a il. Cross of g ilded bronzc, 1842. 
18lh ccntury. 

Altarringen (fig. 58), 1922 marmorerad i grågrönt, är genombruten med likarmade 
kors . Disken är beklädd med grå pegamoid. 

År 1863 omförgylldes 18 fyllningar på en tidigare altarring med oäkta guld, 1864 före-
slogs som överdrag purpurröd schagg, eftersom den gamla skinnbeklädnaden »tar sig 
särdeles illa ut, helst sedan altaret , liksom allt övrigt i kyrkan givits ett prydligt ut-
seende» (K III elen 5 april 1864). 

Krucifix av elfenben på träkors vid vars fot en Veronicacluk av elfenben. Inri-
tavla av trä . H. 26,5. 1700-t. (Detalj fig. 61.) Står på altaret. Krucifixet hopfogades 
och rengjordes under början av 1930-t. av konservator Oscar Svensson. (ATA. Diar. 
nr 878/1935). - År 1820 reparerade Ernst Phil. Thoman ett litet krucifix av elfenben 
»till bet ydlig del skadat». (Rr\.1c  1820, verif. 93). INv. 1835 upptar: »Krucifix av elfenben 
något skadat. » 
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Kors på postament med lamm av förgylld brons. Postamentet bär årtalet 1842. H. 
26,5. Fig. 62. 

Den 21 juni 1842 anmälde kyrkoherden i  kyrkorådet, att han för 150 rdr ba11co av 
Kronans medel inköpt detta »och var denna vackra altarprydnad nu jämväl för kyrko-
rådet framvisad». Korset är magasinerat. 

Predikstol (fig. 63). Den 8-sidiga korgen är indelad i fält med fyllningar, begrän--
sade av stängelliknande, gracila kolonnetter. I fyllningarna snidade emblem med kalk, 
IHS, kors etc. Mellan underredets av bladstavar prydda pelare äro inkom ponerade kraft-
fulla delfiner (fig. 64). Ovanför deras ringlande stjärtar äro musslor. Det 8-sidiga ljudtaket 
är prytt med lambrekäng, bladfriser och akroterieliknande akantusblad samt en krö-
nande sultan. Under ljudtaket ett även i trä skuret draperi med strålande Gudsöga samt 
bårder och tofsar i guld. På yttersidorna flaggor, vilka i sin gråa färg ej längre verka som 
sådana. År 1925 upphängdes gardiner av vinröd sammet. Predikstolen marmorerades. 
1923 i grågrönt med korgens spegelfält i rödbrun marmorering. Detaljer i guld. 

K.  Maj :t beviljade medel till predikstolen deri 29 december 1842. Det av Fredrik 
Blom komponerade förslaget fick nådig approbation den 7 augusti följande år.1 På båda 
sidor om draperiet hade Blom anbragt svenska örlogsvimplar. Dessa hava vid utföran-· 
det fått en annan och ganska otillfredsställande utformning. 

Den approberade ritningen är signerad i juli 1843 (fig. 65). Redan i mars samma år 
hade arkitekten utfört ett förslag, vilket tydligen ej godkänts. Det skiljer sig från det 
approberade endast däri att mellan ljudtaket och korgen anbragts en svensk flagga, om-· 
given av ett vinrött draperi. Snickeriet _var enligt den godkända ritningen hållet i blå-
vit marmorering med detaljer i guld utom underbyggnaden, där delfinerna, som giva 
en påminnelse om att man befinner sig i en sjömanskyrka, voro gröna och pelarna grå. 

Den särdeles elegant utformade predikstolen med sina säkert snidade detaljer place-
rades såsom Blom föreslagit mellan två kolonner väster om altaret (fig. 37 och ~rn) ..  
Den invigdes söndagen den 1 november 1846.2  

Timglas på predikstolen (fig. 63) med fyra glas med trästativ, delvis rödmålat. 
H. 26,5. 1700-t:s andra fjärdedel. Det reparerades och uppsattes på sin nuvarande 
plats 1926. Jfr sid. 57. 

Dopfunt av marmorerat trä, cylindrisk, med 6-sidig, grund »cuppa» och 6-sidig fot--
platta. Ny. Enkelt arbete. Står vanligtvis framför altardisken. 

1 RA(Ö). FaSÄ. K. Br. - I Sjöförsvarsdep:s statsrådsprotokoll är antecknat: enär denna ritning-
var uppgjord av den vid flottans mekaniska stat tjänstgörande överste Blom och han tillika var t. f. 
överintendent , trodde hans exc. departementschefen det ej kunde ifrågakomma, att i avseende <lärft 
höra överintendentsämbetet enligt Kungl. förordningen den 31 juli 1777. För sin del hade han intet 
att andraga mot ritningen. - Den approb. ritningen finnes i Sjöhistoriska Museet (K. K. Nr 25): Gillas. 
7 augusti 1843 på nådig befallning Joh. Lagerbielke. Den är signerad Mekaniska departementet den 8-
juli 1843. F. Blom. Dep. chef. En kopia finnes i K. Bst. - Ang. ritningarna se RA(Ö). FaSÄ. Ing. diar.. 
227/1843. - Originalritningen av den 10 mars 1843 finnes i UUB (41.195). 

2 K . III den 31 oktober 1846. 
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Fig. 63. Predikstol, komponerad av Fredrik Blom och invigd 
den 1 november 184G. Foto Iwar Anderson. 

l{anzel, entworfen Yon Fredrik Pulpit, composed by Fredrik B lom 
Blom und am 1. Nov. 1846 einge- and consecra ted on lst No,·e1nbcr. 

weiht. 1846. 
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F ig. 64. Detalj av predikstolen. Foto Iwar A nderson . 

D eta il der Kanzel. Detail of t he pulpit . 
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Dopfa t av driven och ciselerad mässing. I bottnen ett skepp. AB. Libraria 1931. Diam. 
47,5. 

Bänkinredningen är öppen och brunmålad. Den utfördes 1842 och bekostades 
av särskilt anslag.1 Listverket visar eleganta profiler (jfr fig. 39). År 1844 gjordes dörrar 
till de tre första bänkarna i de två främre kvarteren, vilket verkställdes genom Fredrik 
Blom.2  Octavia Carlen framhöll 1864: »Vad som gör ett särdeles gott intryck, när man 
inträder i detta tempel, är att bänkraderna därstädes icke äro tillstängda med dörrar, 
och därigenom slipper man det i de flesta andra kyrkor vanliga kivandet om plats; den 
främling, som här inträder, riskerar icke att bliva utvisad, och man slipper även höra det 
störande slåendet i bänkdörrarne.»3 I bjärt motsats till förhållandena i Holmkyrkan är 
här endast en enda plats bestämd, nämligen på främsta södra bänken, där på en 
emaljerad plåt står angivet »Befälhavande Amiralen». 

Den in. och s. löpande tvärgången måste några decennier senare fyllas med bänkar, lik-
som det v. partiet mellan kolonnerna och ytterväggarna till följd av den kyrkparad, som 
från 1866 och flera årtionden framåt ägde rum av Svea livgarde, Livgardet till häst och 
Andra livgardyt. 4 Under en del av år 1867 utnyttjades kyrkan också av hovförsamlingen 
till följd av vidlyftig restaurering av Slottskapellet och av Pontonjärbataljonen, medan 
Kungsholms kyrka reparerades.5 Först på 1930-t. har tvärgången åter befriats från 
sina bänkar. Jfr planer av kyrkan i  Sjöhistoriska museet (nr 273 och 281) med uppmät-
ningen 1941. - År 1841 hade snickaremästaren Heinrich Dumrath utfört de två sido-
läktarna med skrank och byggmästaren A. Hoffman fyra spiraltrappor av trä. 6  

Nummertavlor, 1 par, rektangulära, marmorerade. Moderna. H. 127. Se fig. 
38. - 1863: Nummertavlorna skola ommålas och förgyllas (RÄK.)  - Siffror, mindre, 
gjutna, från 1700-t.; större, från 1820. 

Orgeln (fig. 66) byggdes 1876 av P. L  Åkerman, sedan K. Maj:t därför den 11 februari 
samma år anslagit 8 500 kronor. Dessförinnan hade man använt ett litet år 1835 in-
köpt orgelverk. (Jfr sid. 70.) Om detta uttalade sig organisten Lundegård i december 
1875: »Då kyrkans orgel numera är till den grad utsiiten och eländig, att man, 
vilken söndag som helst, måste vara beredd på att den alldeles tystnar» - . - . - . - . 
Professorn i orgelspel vid Kungl. Musikkonservatorium Gustaf Mankell föreslog, att 
den nya orgeln skulle byggas av »vår snillrike orgelbyggare Akerman».7 Fasaden kom-

1 RA(Ö). FaSÄ. Ank. hand!. 783/1841. Ibid. K. br. d. 29 dec. 1842. 
2 K. III d. 8 juni, den 21 dec. 1844. - Bänkdörrarna borttogos 1891. RA(Ö). Marinförvaltn . 

Ank. hand!. 1891, nr 70 A. 
3 0c1'AVIA C ARLEN, a . a., s. 280. 
4 K. III d. 22 febr., 15 maj, 19 juni, 29 okt. 1866 etc. RÄK. 1866. 
5 K. III den 29 juni och 12 november 1867. 
6 FAS. Stationsbefälh . Ank. hand!. d. 16 april 1841 (228 /1841). 
7 RA. Sjöförsvarsdep:s hand!. d. 11 febr. 1876. Den gamla orgeln hade 1847 tillökats med en stämma 

och rnmintonerades » 1863 (RÄK.). 
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Fig. 65. Fredrik Bloms i  juli 1843 för Skeppsholmskyrkan komponerade predikstol. 

Sjöhistoriska museet. 


Fredrik Bloms im Juli 1843 fiir die Skeppsholms- Pulpit composed by Fredrik Blom for Skepps-
kirche entworfene Kanzel. Sjöhist. museet. holm Church in July, 1843. Navy Museum. 
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ponerades av Hawerman 1877.1  Orgelverket blev fullständigt ombyggt och utökat un-
der åren 1930-1931. Detta arbete utfördes på entreprenad av firma E. A. Zetterqvist 
för 19 000 kronor. Orgelläktaren, som 1923 marmorerats i grågrönt med rödbruna, 
marmorerade spegelfält, fick uppgången delvis förändrad 1935. 2  

NATTVARDS- Oblatskrin (fig. 67) av silver, delvis förgyllt, rektangulärt, på fyra C-formade, gjutna 
SILVER rullverksfötter. På locket (fig. 68) är uppstucket bilden av antagligen Johannes döparen, 

stående iklädd fotsid mantel och med stav i handen. Inskr.: THETTA AFLAT SKRIN 
HÖRER TIL HOLM KYRKIA. H 9, L. 15,5, B. 9 (exkl. fötterna). Det välproportionerade 
skrinet, som saknar stämplar, är till formen en replik av ett oblatskrin, som 1644 inköp-
tes av S. Jakobs kyrka. (Ang. det sistnämnda, se LUNDMARK: Jakobs kyrka s. 338, fig. 
125. Jfr SVENSKT srLVERSMIDE 1520-1850, I, Stockholm 1941, s. 74 och bild 50.) En-
ligt texten (Olle Källström) skulle de otydliga stämplarna på skrinet i Jakobs kyrka ev. 
kunna tolkas som härrörande från David Richter d. ä. I bildunderskriften ärattribue-
ringen kategorisk. - Skeppsholmskyrkans oblatskrin skänktes dit av sal. sekr. Tyres 
Anundsson (INv. 1675).3 

Oblatfat, ursprungligen ett profant presenterfat (fig. 69), av silver, ovalt, högt drivet 
och ciselerat arbete. I botten genie i landskap framför bord med frukter. Brätte med 
frukter, bl. a. granatäpplen och vindruvor, samt fåglar. Stämplar: Norrköpings stads-
vapen (arm hållande en yxa under krona) - A;H (=Arnold von den Hagen). 4 

1690-t. Längd 26. Jfr SVENSKT SILVERSMIDE s. 175 ff.;  beträffande brättet bild 257, 
261, 262, samtliga från 1690-t. Fatet testamenterades till Skeppsholmskyrkan år 1921 
av fröken Teresia Josephina (Therese) Kreuger, dotter till amiralen J. H. Kreuger, i 
vars släkt det varit sedan 1600-t. (K.  III). Det är ej upptaget i något inventarium. 

Vinkanna (fig. 70 och 71), av silver, cylindrisk, med profilerad fotkant och lock. 
På locket i gravyr det friherrliga Flemingska och det adliga Rosladinska vapnet med 
bokstäverna HF F FL GR (Herman Fleming till Libelitz - Christina Rosladin). Riks-
amiralen, riksrådet och överståthållaren Herman Fleming upphöjdes i friherrligt stånd 
1651, dog 1673. - Stämplar saknas. Locket, som enligt flera inventarier förr var nött, 
har på senare tiden restaurerats. H. 21. 

Denna typ av profan dryckeskanna var på modet vid 1600-t:s mitt. Skeppsholms-
kannan, som första gången nämnes i INv. 1678, står särskilt nära en av David Richter 
d. ä. utförd, i privat ägo befintlig pjäs (SVENSKT SILVERSMIDE, bild 278). Richter blev 
mästare i Stockholm 1630 och dog antag!. 1660. V. L. Webers vinkanna från 1643 i 
Vårdnäs kyrka (bild 64) utgör en motsvarighet till dessa slags kannors användande för 

1  Hitn. i Sjöh. mus. nr 284-290. 
2 B D. Ritn. 1120 och 1156. - FAS. Stockholms stations kontanta redogörelser. 

TYRES ANUNDSSON (FALKENHJEL~1) var sekreterare i Am. koll. från 1643 till sin död 1654. Jfr  
ZETTERSTEN, Anteckningar, s. 11. 

4 von <len Hagen (1664-1740) »torde hava blivit mästare i Norrköping 1695» (UPMARK, >.  
571). 

3 



125 SKEPPSHOLMSKYRKAN 

Fig. G6. Interiör av kyrkan mot väster med blick mot orgeln. Foto Iwar Anderson. 
Jnneres der l{irche gegen \Vesten mit Blick Interior of the church towards thc wes t 

nuf die Orgel. with a glirnpse of the organ. 
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Fig. 67. Oblatskrin av silver, 1640-talet, möjligen av David Richler d. ä. Foto Åzclius. 
Hostienschrein a us Silber, 1640 er Jahre, vielleicht Wafer caskct of sillver, 1640- 1650, possibly by 

von David Richter d. A . David Richter the Elder. 

kyrkligt bruk. Det faktum att snåsen på Skeppsholmskannan är pålödd tydliggör att 
den ursprungligen var profan.1  

Vinkanna (fig. 72), av silver, invändigt förgylld, med smal ornamental bård vid livet. 
Lamm på locket. Inskription på foten: Skepsholms Kyrka Tilhörig. År 1789. Stämplar: 
PE (=Petter Eneroth) - St Erik - tre kronor - G 2 (= 1789). H. 39,2. 

På kyrkoherde Hvassers förslag beslöt kyrkorådet den 10 dec. 1783 att beställa en 
silverkanna om en kannas storlek hos en guldsmed i Stockholm, »som kunde uppgiva 
den vackraste fac;on och lindrigaste priset». För att nedbringa omkostnaderna offrades 
»ett gammalt silverfat». Enl. 1777 års INV. var detta »av slätt arbete» och användes 
till dop. Det vägde 64 J2 lod. Arbetet uppdrogs åt Petter Eneroth, som med denna in-
tressanta vinkanna skapat en formtyp, vilken annars i Sverige uppträder först ett 
drygt decennium senare. 2 

Kalk (fig. 73) och paten av helt förgyllt silver. Kalken har rund fot och oval nod . 

1  Påpekandet om snåsen har gjorts av am a nuensen vid :Nationalmuseum, f il. dr Carl Hern-
marck, som väl vill igt varit mig behj älplig v id läsandet av några stämplar et c. 

2  K. III cl. 2 sept. 1789. RÄK. 31 aug. 1789 (L I Nr 6, s. 33). Följande år utfördes en!. R ÄK. ett fodral, 
fodrat m ed »rött säm sk » och »överdraget m ed m a rmorerat skinn ». - Eneroth bl ev mästare i Stock-
holm 1771 (UP}!ARK s. 147). Vinkannan är ej n ämnd av Upmark. 
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H elt odekorerad . Stämplar: s (=  1717) 
- St. Erik -- I L (= Johan Lund). 
H. 21. - - Patenen med ett kors (liknan-
de konsekrationskors) på brättet. Diam. 
14,8. »Ny omgjord, fö rgyllt innan och 
utan, desslikes dess paten»; 31 1/ 8 lod. 
Svart foder . (INv. 171 2) . Fodret är för-
kommet. I sin enkla, vederhäftiga mo-
numentalitet ger denna kalk ett gott 
exempel på den strama formgivningen 
under 1700-t:s början . 1  

Sock enbudstyg av silver. 1 (fig. 
74 t.v.). Delvis förgylld kalk med rund 
fot och balusterformat skaft. Stämplar: 
Aldermansranka - P (   1727) - St. 
Erik - IL(== Johan Lund). H . 58. -
Paten helt förgylld, odek. Inga stämp-
Jar. Diam. 14. Förvaras i svart läder-
fodral med rött foder . 560 gr. 2  - 2 (fig. 
74 t. h. Kalken, invändigt förgy lld, 
har rund fot och balusterartat, klum-
pigt utformat skaft med ornamentala 
bårder. Stämplar: Y (=  1781) - tre 
kronor - St. Erik - PE (=  Petter 
Eneroth). H. 14,2. Odekorerad förgy lld 
paten. Stämplar: PE - St. Erik -- tre 
kronor-S ('?) (=  1776). Diam. 7,7. -
1 botten av patenen är en dosa för obla-
ten. Förvaras i svart läderfodral med 
rött foder. RÄK.  1781. 

Kalk (fig. 75) med paten av för-
gyllt silver. Kalken har rund fot och nod. Cuppan är inklädd med genombruten mantel 
med samma slags ornamentik som på skaftet och foten, vilka drivits. I den rika de-
_korationen ingå kronor, treuddar, ankare, fanor, vimplar, kors, törnen och lager samt 
årtalet 1842 och Karl XIV Johans monogram. Stämplar: K 4 (= 1843) - St. Erik 
-- tre kronor - MöLLENBORG. H. 25,8. Patenen (fig. 76) har på brädden samma slags 
dekorering som kalkens skaft och fot. I botten är fastlödd en driven silverplåt med 

1 Johan Lund (1696- 1728), blev mästare i  Stockholm 1696 (UPMARK, s. 83). Kalken är ej nämnd 
av Upm ark. 

2 Sockenbudstygen äro ej nämnda av Upmark. 

Fig. 68. Locket på ob latskrinct, avb ildat i  fig. 67. 

Foto Åzclius. 


Deckcl d cs Hostienschrcins . Lid of the wafer casket, r e-

A hb. 67. producccl in fi g. 67. 
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bröstbild av Kristus. Stämplar: N "1 (1843) - St. Erik - tre kronor - G M (Gustaf 
Möllenborg). Diam. 17,1. 

0 bl a ta sk (fig. 77) av förgyllt silver, rektangulär med dekorationer som på den 
sistnämnda kalkens skaft och fot. På locket äro fastskruvade ett lamm och fyra keruber 
i silver. Stämplar: N 4 (= 1843) - St. Erik - tre kronor - MöLLENBORG.1  H. 9, L. 
14,5. Br. 10,6. - Vid sitt besök i kyrkan den 21 juli 1842 erbj öd sig Karl XIV Johan 
att till denna skänka ovanstående kalk, paten och oblatask. De överlämnades genom 
en skrivelse från chefen för Sjöförsvarsdepartementet Joh. Lagerbjelke daterad den 
28 januari 1843. »Den dyrbara gåvan» visades två dagar senare för kyrkorådets leda-
möter, vilka beslöto att personligen framföra sitt tack till den höge givaren. 2  

Vinsk ed, ursprungligen tesked, av silver, slät, med det äggformade bladet av rått-
svanstyp (fig. 78). Omgjord till sil genom tre borrade hål. Utfördes 1727 av guldsmeden 
Petter Bernegau. Väger 7/ 5 lod. Kontrollstämplar saknas . L. 12,2. INv. 1733: 1 liten 
sked »at taga bårt fnask som fall er i winet». 3 

Brudkrona av förgyllt silver med halvädelstenar, utförd av C. G. Hallbergs Guld-
smeds AB 1929. 

LJusREDSKAP  All armatur är apterad för elektrisk belysning, som infördes 1922. Rampbelysning 
finnes vid altaret, i fönstren och kupolen samt på läktarna 8 st. amplar av överfångsglas 
och oxiderad brons. 1917 hade gasbelysning med auerbrännare införts på altare och 
läktare. En gasramp upplyste kupolen. 

1925 uppsattes en takarmatur och fyra lampetter av malm, som tidigare tillhört 
chefsfartyget Drott. 

Lju spi åt av mässing (fig. 79), rektangulär, med mussla. Drivet och ciselerat arbete.. 
Två ljuspipor med nya manschetter. H. 39,5. Br. 21. 1700-t. I pastorsexpeditionen. 

Ljus stakar. 1. Ett par 2-armade, 3-pipiga, av pläter. H. 54. Skänkt 1842 av kommen-
dörkapten M. G. Törnqvist »att nyttj as på altaret vid behov av kyrkans eklärering». 
(K.  111 d. 6 aug. 1842.) Delvis sönder. - 2. (Fig. 80.) Ett par, 1-pipiga, av mässing, 
med nya ljusholkar. Balusterformade med rund fot. Drivet och punsat arbete. 1600-t:s 
slut. H. 39 (till ljusmanschetten) . De nämnas tidigast i INv. 1702: »1 par drefna oförsöllf-
rade messings stakar. » 1712: »1 par stora messings stakar, drifwit arbete, med piggar att . 
sättia liusen på, a 15 tum höga och piggen 5 tum, wäga 8 Y2 m.» Enl. INv. 1777 stodo -
de på altaret .4 - 3. (Fig. 81.) 1 st. 4-armad och med fem pipor, av malm. Mittstammen 
ha r delvis form av en kvinnofigur. Foten uppbäres av tre lejon. Inskrift: JOHAN T . .  

1  Möllenborg blev mästare i  Stockholm 1823. UPMARK nämner av de tre sistnämnda arbetena (s. 201)· 
endast kalken och för den felaktigt till 1842. 


2 I<.  III, cl. 30 jan. 1843. 

3 L I N:o 3. Bernegaus räknin g är dat. cl. 6 sept. 1727 - L I N:o 5 fol. 125 ff.  Se äv. l Nv . . 

1777, 1835 etc. 
4 I INv. 1835, då kyrkan var under uppförande, anges att ljuss takarna voro ämnade att st å på altaret, . 

d'ir de nu ock så ha sin pl a ts (fig. 58) . 
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F ig. fi9. Oblatfat, ursprungligen profant presenterfat, av silver, utfört av A. von den I-fogen i 
l\orrköping. Foto Azclius. 

Ohlatenschilssel, ursprUnglich profane Gcschenkschiis- VVafer dish , originaJl~,r profane sah·er, silver, excculed 
sel, a us Silber, a 11 sgcflihrt von A. von den Hagen in hy A. von den I-lagen of N orrköping. 

~orrköpinp;. 

BP.ANDT. M.Z.D. M. I.B. A: 1708. H. 52 (till ljusmanschetterna) . INv. 1712: »1 messing 
liusstaka på altaret af 5 pipor och 3 leijon under till fötter, samt med 1 bild mitt uti, 
gifwen af H. Notarien Brandt.» Den står alltjämt på altaret. 

Kandelabrar av svartmålat gjutjärn (se fig. 58), ett par, med åtta pipor. 
I\ärmast sen empiretyp. H. 172,5 . De stå på plintar på båda sidor om altaret. 

Ljusstakar av förgyllt gjutjärn (se fig. 38), ett par, 6-armade, 7-pipiga . Närmast 
sen empiretyp . H. 104. De stå på plintar framför altardisken. 

De fyra gjutjärnspjäserna skänktes till kyrkan 1845 av Stockholms örlogsstations 
militära och civila stater. Agarna av Bergsunds bruk, herrar Telander och Hammar, 
hade utan ersättning låtit tillverka »nödige armar och pipor» (K.  III d. 20 dec. 1845). 
9. Sveri ges kyrkor . Sloc/;/wlm IX. 
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Fig. 70. Vinka nna av silver. skänkt av riksamiralen, riksrådet och över-
st å th ållaren Herman Fleming och hans fru. Foto Azelius. 

vVeinkanne ans Si lber. Geschenk des vVine jug of silver, prcsented by I-l er-
Reichsadmirals, Reichsrats und Ober- m a n Fleming (Lord High Admiral, Mem-
statthaltc rs H erman F leming und seiner ber of thc Council, Gover nor General)

Frau. a nd his wifc. 

TEXTILIER Antependi e r. 1. (fig. 82) Av gul, italiensk sidendamast med blommigt strömönster 
med knypplade, påsydda silverspetsar. Foder av vinröd och vit mönstrad, tryckt 
kretong (fig. 83). l Nv. 1747 (LI Nr 3): d nytt altarkläde av gul taft med åtsk. blommor 
och spetsar på 3 sidor. » 154 x 183. Jfr  lNv. 1777 och 1835. Antependiet renoverades 
1932 av AB Libraria . ATA. Diar. 1017/1933. --· 2. Av rött, blankt, omönstrat siden med 
två guldband, bildande bårder. 155 x 182. R enoverat 1932 av AB Libraria . ATA 1017/ 
1933. - 3. Av svart, slätt, omönstrat siden med silverband. 153x 180. R enoverat 1932 
av AB Libraria. ATA 1017/1933. - - Utförandet av dessa två mycket enkla »bordtäc-
ken » eller »altartäcken» bestämdes av kyrkorådet den 4 april 1794. De tillverkades av 
Madame Ulrica Clewberg (R.Ä..K. 1794, verif. 81). 

Kalkkläden. 1.  Av rött siden med silvertrådspets, 68 x 70. Hör till det röda ante-
pendiet. - 2. Av svart siden med silvertrådspets, 62 X 59. Hör till det svarta antepen-
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Fig. 71. Locket på vinkannan , å tergiven i fig. 70, m ed H erman Flemings och 

han s hustru Christ ina Rosladins vapen. F oto Åzelius. 


Deckcl dcr \.\"cinka nnc, Abb. 70, mit den Lid of the wine jug reproduced in fi g . 70,

\ Vappen von Herman Fleming und sciner with the a rms of I-lerman Fleming and his 


Frau Chri s tina Roslaclin. wife Chri stina Rosladin. 
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Fig. 72. Vinkanna av sil \•er, utförd av P etter Eneroth 
1739. Foto Åzelius. 

' Vcinkanne aus Silber. Aus- S ih·er wine jug, executed by 
fUhrung , ·on Petter Eneroth P c tler Eneroth, 178!J. 

1789. 

diet. 1 och 2 utförda år 1794 av Sophia lllr. Dynaesius (RXK.  verif. 77). - 3. (fig. 84). 
Av vit atlas med i  medaljonger brodera de vapen och emblem, blad och blomst erslingor 
samt i mitten J ehova i hebreiska bokstäver inom strålkrets. Broderade inskrifter: 
GIFVE::-1 Å R 1797 TIL ÅBO E SCADERS FÖRSAMLING AF FR U M . R. SOHLBERG. - B .:\H GA T AF 

GIFVAHEN V I D F IENDE:'\S I N T ÅG 1808 OCH i\ N YO SK ;\ N KT TILL STOCKH OLMS ESCADR ENS 

FÖI~SAML. 1820. Gulcltrådspets. 51 x 51. Konserveracl.1 

Generalamiralen och chefen för Förvaltninge n av sjöärendena, frih erre Victor von Stedin gk sände 
till kyrkoråde t jämte en skrivelse detta kalkkläcle, so m änk efru Sohlberg anmodat friherrinnan Steclingk 

1 
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Fig. 73. Kalk av förgyllt silver, utförd av Johan Lund 1717. 

Foto ATA. 


l{elch a us ganz vergoldctem Silber. Ausflihrung von Johan Lund 1717. 

Chalicc of si lver complctely gilded over, cxecutcd by Johan Lund, 1717. 


Altardyna med broderi på vit stramalj å tergivande Kristus utdelande nattvarden. 
På baksidan svart sidensars med kors av silvergaloner. 41 X34. Den skänktes till kyrkan 
1838 av amiralinnan Coyet. (K.  III d. 25 april 1838.) 

Dyna av svart sammet, kantad med guldtrådspetsar, att bära ordenstecken och 
medalj er på vid begravningar. Med silverfransar och tofsar samt årtalet 1810 enl. 1835 
års INv. 40 x 34. Skänkt av flaggkonstapeln Matthias Adolf Nyman. 

att överl ämna till Skcppsholms församling. Fru Sohlbergs m ake hade varit sjukhuskommissarie i Åbo 
och efter denna stads erövring förfl yttats till Göteborg där han verkat som sjukhusinspektör. K. III 
d. 9 mars 1822. 

9* 
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Fig. 74. Sockenbudskalkar av silver , d. v. av Johan Lund 1727, cl.  h. 
av Petter Eneroth 1781. Foto Åzelius. 

Krankcnbcsuchkelche ans Silber, der Silver clrn!iccs for the visitation of lhe 
linkc von .Johan Lund 1727, d cr rechte s ick, thc Jeft onc by Johan Lund, 1727, 

von Petler E neroth 1781. the right one hy Petter E n eroth, 1781. 

Mässhakar. 1. 1 par, av svart silkessammet med silvergaloner. Bröststycke med 
Gudsöga; ryggstycke med kors och törnekrona i hårt broderi. L. 11 6. - Kyrkorådet 
beslöt den 14 maj 1831 att inköpa två nya mässhakar »av svart sammet med tjänlig 
prydnad av silvergaloner för c. 150 rdr banco per styck». För att nedbringa utgiften 
såldes en äldre mässhake (K. III d. 14 maj 1831. RÄK. 1831, verif. 67). Renov. 1930 av 
AB Libraria. ATA. Diar. 2695/1930. - 2. 1 par, av röd silkessammet med guld-
galoner. Bröststycke med Gudsöga i hårt guldbroderi; ryggstycke med kors, törne-
krona och strålar. L. 116. De beställdes enligt kyrkorådets beslut d. 21 juni 1842 för 
210 rdr banco per st. En äldre mässhake av röd sammet såldes samtidigt. - Mässhakarna 
renov. 1930 av AB Libraria . ATA. Diar. 2695/1930. - 3. 1 st. av vitt, mönstrat, hand-
vävt siden med änglar i 5-pass. Bröststycke: grekiskt kors av violett siden. Ryggstycket 
(fig. 85) prydes av latinskt kors med segelbåt och blommor i broderi. På det vita sidenet 
äro påsydda små kronor. L. 121. Mässhaken, som komponerats av Agda Österberg och 
utgått frå n AB Libraria, broderades och skänktes till kyrkan 1926 av fru Märta Brandt. 
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Fig. 75--77. Kalk, paten och oblatask av förgyllt silver, utförda av Gustaf ~Iö ll cnborg 1843. 
Skänkta t ill  kyrkan av konung Karl XIV Johan. F oto Azcl iu s. ' 

Kelch, Patene und Ohlatensc hach te aus v e rgolde tem Chnlice , paten nnd wa[f'r cnskc t of s il ver-gilt, execulcd 
Silber. Ausfilhrun g von Gu staf :\!öllenborg 1 843. by Gus la l :\'löllenborg , 18-13 . 1-'resPnted lo lhc church 
Geschenk an die Kirche vom l(önig Karl X l V. Johan. by King Karl X IV J oha n. 

Mä sskjorta 1. Av premielärft med spetsar. I broderi: ANNO 1789. - 2. Av premie-
lärft med spetsar. Påtryckt: J UBEL DAGEN 1817. Den är sydd av pastor T. P. Häggmans 
maka (RÄK. 1818, verif. 53). - 3. 1 par, av premielärft med Vadstena-spetsar. Årtalet 
1832. (Rii.K. 1832, s. 15 och verif. 39.) 

H åvar 1. Av röd sammet med guldgaloner. 1800-t. Renoverad. - 2. Liknande före-
gående, ny, skänkt 1930 av kyrkvaktmästaren Sven Wigandt. - 3. Av röd sammet 
med broderade, likarmade kors, skänkt 1930 av klockaren Carl Born. 

Pr es taver, två st., med gröna lärftsöverdrag, inköpta år 1830. (INv. 1835.) 
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Fig. 78. Vinsked av silver av rå ttsvanstyp, utförd 1727 av Petter Bernega u. 

Foto Åzelius. 


\\' einlöffel a us Silber, ~!äuseschwanz - S il ver wine spoon of r a t-ta il t y pe, 

typ. Ausft1hrung von Petter llcrnegau executed in 1727 by Petter Hernegau.

1727. 

sKuLPTUR De tolv apostlarna, helfigurer i gips, repliker av de marmorbilder, som Hans 
Michelsen1  på Oskar I:s uppdrag utfört för domkyrkan i Trondheim. 
Skulpturerna, som äro uppställda i murnischerna och i fönstren, renoverades 1863 
(RÄK., verif. 55) för 102 kr. Se fig. 37- 39. 

Tron och Hopp et samt den Kri stliga kärl eken, två skulpturgrupper i gips, 
utförda av Johan Niklas Byström (fig. 39 och 38). Den förstnämnda är signerad: Byström 
1832. I anledning av en beställning 1830 hade konstnären utfört dessa kompositioner 
för domkyrkan i Linköping. De exemplar, som finnas i Skeppsholmskyrkan, stodo i 
Byströms stockholmsatelj e vid hans död i Rom våren 1848. Sterbhusdelägarna G. 
Myhrman, P . vV.  Grubb och Gabr. Lagergren, som säkerligen hade svårt att placera de 
skrymmande skulpturerna, hänvände sig i mars 1849 till kyrkorådet i Skeppsholms för-
samling och erbjödo sig att som gåva få överlämna dem till kyrkan . Den devota och 
känslomässiga motiveringen till donationen hade följande lydelse: »Jämte den omstän-
digheten att dessa vackra sinnebilder ej kunna finna en skönare och värdigare plats än 
uti en kyrka, förekommer här, att det t empel, till vilket de härmed föräras, bär namnet 
av en stor och ädelmodig konung, som i tiden var den hädangångne artistens höge 
beskyddare och välgörare, vilket åter är en anledning mer för oss att önska, det dessa 
artistens emblemer av Tron, Kärleken och Hoppet måtte, såsom en tacksam minnes-
gärd åt samme konung, bliva placerade och förvarade i Carl Johans kyrka. » Kyrkorådet, 
som med tacksamhet emottog den erbjudna dyrbara gåvan och i Sveriges statstidning 
för den 11 augusti 1849 lät införa ett offentligt tack till donatorerna, bevilj ade 200 rdr 
banco för deras uppsättande och restaurering. Detta ombesörjdes av J. Domenico 
Barsuglia »med omsorg och till full belåtenhet» enligt Fredrik Bloms rapport. 2  Bräder 

1 Hans l\'!ichelsen (1789- 1859) studerade v id Kon stak ademien i Stockholm 1815- 19 och efter 
1820 hos Thorvald sen i Rom. Från 1828 hjälpte h an G. Göthe och Byström i Stockholm. Efter 1842 
Yar han bosatt i Kristiania. Utom de nämnd a 12 apostlarna utförde l\Iichelsen för Oskar I st a -
t ye tter för slottet Oskarshall. Ang. kon stnä ren se HANS VoLLMER, Allgem. Lexikon. - K . III den 7 
juni 1847. 

2 K. III den 13 m ars, 16 juni 1849. Donationsbreve t (0 N r 3) är dat. den 14 m ars 1849. - Barsuglias 
r äkning för att h an »sönderslagit och åter uppsatt i sitt fulla skick 2:ne kolossa la grupper - - . - . • är 
dat. d. 18 juni 1849. 
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Fig. 79. Ljusplåt av mässing frå n 1700- talet. 
Pastorsexpeditionen. Foto Åzelius. 

Lichtblech a ns :\fess ing aus Brass candlc pla te !rom 
d em 18.  Jh.  Pfa rrka nzlei. 18th century.  Church Re- 

g i, lry Office. 

»till beklädnad av socklarna, som gipsfigurerna stå på», inköptes 1852. Arbetet ut-
fördes under överinseende av G. A. Blom.1  De två postamenten, som ha rusticerade hörn-
kedjor, marmorerades 1923 i grågrönt. Socklarna: L. 255. Br. 119 (Tron och Hoppet), 
L. 218. Br. 156 (Kärleken). 

De två skulpturgrupperna, som kyrkorådet helst aldrig borde ha emottagit, hedra 
varken konstnärens eller Karl XIV Johans minne. C. G. Brunius höll före, att figurerna 
ägde »intet t ecken av gudomlighet». Axel L. Romdahl anser dem vara >>Underhaltiga som 
konstverk». Georg Nordensvan konstaterar kategoriskt: »Vår tid finner de fadda bilderna 

alla avseenden omöjliga på sina platser. »2  

i  R AK.  1852, vcrif. 43.  
G. NoRDENSYAN, Svensk konst och svenska konstnäre r i 19:c århundradet, I, Stockholm 1925, 

s. 25 .5 . NordensYan hänsyfta r p å exemplaren i  Linköpin gs domkyrka, Yi!ka för n ågra år sedan 
2 
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MÅLKI:-iGAR 
OCH 

POHTH., TT 

l'\ edtagand et från kors et, olj emålning. ln-
skriftstavlan på korset räckes till en på marken 
stående gosse, diir de sörjande kvinnorna och Jo-
hannes dröja. Mörk ovädershimmel över låg ho-
risont. Den delvis tafatt utförda målningen har 
flamsk-italiensk barock.karaktär: Storlek: 16 x 51. 
Duken omspändes på ny kilram och konservera-
des i början av 1930-t. av konservator Oscar 
Svensson. ATA. Diar. 878/1935. H änger i pastors-
expeditionen. Kyrkoherde Brandt framhåller i en 
skrivelse till Hiksantikvarieämbetet den 4 februari 
1930, att målningen ej är upptagen i något inven-
tarium, men det oaktat »torde tillhöra kyrkans 
ägodelar». 

Porträtt 1. Av Petter Eric Giers, midjebild 
(fig. 86), målat av Lorens Pasch 1746. Grått i grått, 
röd karnation. P åskrift: Petter Eric Giers Född d. 
1Febr . 1701. Coministcr i skiepsholmskijrkan 1726. 
Kyrkoherde derstedes 1747. Död i H erranom d. 2 
Nov . 1780. 104,5 x 84,5. - Vid kyrkorådssamman-
trädet den 25 april 1838 meddelade kyrkoherde 
Hamst en, »att han blivit ägare av ett porträtt av 
framlidne kyrkoherden vid denna församling Giers 
i svart och gulrandig ram och låtit uppsätta det i 
kyrkans sakristia med åstundan, att det i fram-

Fig. 80. Ljusstake av m ässi ng från 1600- tiden alltid måtte hänga i sakristian», vilket bi-
talet s andrn hälft. Foto Åzclius. fölls . På tavlans baksida: »lVlålad af Loms Pasch 

~Iessingleuchter a u s d~r 2. Hälftc <les 17 . 
Jhs. 1746. Henoverad af I. Söderlund 1831. » - Port-

Brass candlestick f rom t h e second half of 
thc 17lh century. rättet uppsattes på ny duk och konserverades 

vid början av 1930-t. av konservator Oscar Svensson, samtidigt som ramen reno-
verades . ATA. Diar. 878/1935. Hänger nu i pastorsexpeditionen. Ett annat porträtt 
av Giers fanns i kyrkan enligt lNv. 1777 . .Jfr sid. 66. Ej i INDEX ÖVER SVENSKA POR-
THÄTT. - 2. Av Johan Niklas Byström. Gravyr sign . C. Kuchler del. et sculp. Homa 
1837 (samt även ingraverat) J. N. Nyström. P låt ens storlek 23 X18,5. Ekram. Por-
trättet skänktes av Byströms sterhhus till kyrkan 1855 och uppsattes i sakristian, 
sedan det uppklistrats på väv och inramats. Hänger nu i kyrksalen.1  

bortflyttades. - Se även TI-IURE NYMAN, Joha n N iklas Byström . Ett konstnärsöde. Stockholm och 
Uppsala 1939. H a n pås tår felaktigt att gipsgruppcrna i  Skeppsholrn skyrkan skulle vara sk änkta dit av 
Oskar I.  

1 K. III d. 22 juni 1855 . RÄK. 1855, verif. 39 och 41. - Jfr INDEX ÖVER SVEKSKA PORTRÄTT, I, s. 137. 
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Fig. 81. Ljusstake av malm, skänkt av notarie J. T . Brandt 1708. Foto Åzelius. 
Leuchter aus Erz, geschcnkt vom Notar J. T. Brass candlestick, present:ed by Mr J. T. Brandt, 


Brandt, 1708. 1708. 


Votivskepp (se fig. 37 o. 38), gåva 1931 av änkefru A. Puke i Karlskrona. Restau- DIVERSE 
FÖRE;i,IÅLrerat och upphängt i kupolen. 

Bäcken av mässing för insamling av kollekt, 4 st. Från 1740-t. på moderna järnstativ. 
Se sid. 67. 

Spegel, förgylld, sengustaviansk från omkr. 1800, i  sakristian. Den konserverades, 
förgylldes och patinerades på 1930-t. ATA Diar. 878/1935. 

Gustaf III:s tal till Riksens ständer d. 21augusti1772 inomglasochförgylld 
samtida ram med snidat överstycke (fig. 87). I pastorsexpeditionen. Den konservera-
des på 1930-t. ATA. Diar. 878/1935. 

Minnestavla av sten, rektangulär, med namnen på under världskriget omkomna 
män, tillhörande svenska marinen. Komponerad av arkitekten M. K. Westerberg; 
uppsattes i huvudingångens förhall 1935. 
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Fig. 82. Detalj av antependium av ita liensk Fig. 83. Detalj av det i vinrött mönster tryckta 
sidendamast fr ån 1700-talets mitt. Foto Azelius. kretongfodret till antependiet, återgivet i fig. 82. 
Dclail eines Antependiums, ita lienischer Seidendamast Foto Azelius. 

aus der :Witte dcs 18. Jhs. Detail des in wcinroten Muster bedruckten Kreton-
Detail of antependium of Italian silk damask from the Iutters zu dem Antependium Abb. 82. 

middle of 18th century. Detail or thc printcd crca ton lining in wine-red pat-
lern from the antependium, reproduced in fig. 82. 

Klocksp el bestående av fyra elektriskt drivna klockor inmonterade i lanterninen; 
invigdes nyårsaftonen 1929. Gåva av ett flertal privata personer. Ritning i BD (1033 A). 

KONSTHISTORISK ÅTERBL ICK 
Efter att ha givit de många detalj er, som en konsthistorisk inventarisering fordrar, 

är det motiverat att avslutningsvis söka samla intrycken till en konsthistorisk helhets-
bild. Jag hänsyftar här mindre på inventarier och fast inredning än på byggnaderna som 
sådana. Det är i sanning en slående olikhet mellan den primitiva träkyrka, som upp-
fördes på Kyrk.holmen på 1630-t. och det pantheon, som på Skeppsholmens krön tog 
gestalt under Fredrik Bloms ledning under 1800-t:s andra fjärdedel. Den senare bygg-
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Fig. 84. Kalkkläde a\" vit atl as m ed broderier, given 1797 till  Åbo eskaders för samling och 
1820 lill Skeppsholms församling. Foto Åzeliu s. 

l~c l cht.uch aus weisscm Atla s mil Stickerei 1797 C!rnlice cloth o f white satin with embroidery, given
d cr Gemeindc dcs Ahoesknders und 1820 der to thc pnri sh o l t h e Abo squndron in 1797, prc-

Skeppsholn1gerneincl c ges tiftct . scntccl lo Skcppsholm parish in 1820. 

naclen fick en internationell karaktär med fläkt från de stora kulturländerna, elen förra 
härledde sig ur en inhemsk tradition, där det hantverksmässigt stanclarcliseracle var det 
mest iögonenfallande. :'.:led sitt torvtak över de rödstrukna, knuttimrade bjälkarna med 
små blyrutor i ljusöppningarnas liggande rektanglar gjorde byggnaden ett profant, 
rustikt intryck. Endast under de årtionden, som en takryttare bröt denna horisontali-
tet, fick husets exteriör något tycke av kyrka. 
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Fig. 85. Mässhake av vitt siden, utgången från A.-B. Libraria 
1926. Foto Azclius. 

~1essgewand aus weisser Scide, Chasuble of white silk fron1 
1926 von A.-1:!. Librnria einge- A .-B . Libraria 1926. 

gangen. 

Den repslagarebana, som på 1650-t. uppfördes i tegel på Skeppsholmen hade samma 
slags ljusöppningar som Holmkyrkan.1 En annan motsvarighet finna vi bland annat i 
Johannes träkapell från åren 1649- -1651. 2  Det var en fönsterform, som låg nära till 
hands för ett timmerhus, vilket bejakas av vår folkliga byggnadskonst. Vad interiören 
beträffar finna vi också beröringspunkter mellan Holmkyrkan och Johannes kapell. 
De många läktarna möjliggjorde i båda fallen ett maximum av stolsrum. Det vidrym-
miga och mäktiga i stenkyrkornas inre hade här fått en motsatt karaktär. Men därför 
gjorde sig den religiösa andakten och innerlighet en ej mindre gällande. Man kom 
prästen närmare än i de stora kyrkorna. Psalmsången blev intensivare. Målningarna 

i & Jfr not 2, sid. 26. 

Sv. K. Stockholm. Bd IV, fig. 209, 210, 213. 
2 
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Fig. 86. Porträtt av kyrkoherden P. E . Gier s, m ålat av L orens Pasch 

1746~ Pastorsexpeditionen . F oto Åzelius. 


P or t ra i t d es P far rer s P . E. Giers, ge- Por trait of P. E. Gier s, v ica r, pa int ed 

m a lt 1746 v on Lorens P a,.ch . Pfarr- b y Lorens Pasch , 1746. Church R egistry


kanzlei. Office. 


som hängde på väggar och läktarbröstningar framstodo sina detalj er och blevo ej 
endast en färglysande dekoration. 

Holmkyrkan var alltför primitiv, t yckes det , för att den i detta sammanhang skulle mo-
tivera en mera ingående analys. Men den bör hållas i t ankarna, t y den ger en påminnelse 
om den primitivitet, som man alltför lätt glömmer bort att den dröjde kvar i vårt land 
ända fram till 1800-t:s industrialism. Det vanligen endast de stora, offentliga byggna-
derna omfattande konsthistoriska studiet skymmer gärna bort det övervägande antalet 
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av byggnader, för vars utformning den enkla, inhemska byggnadstraditionen varit 
normgivande. 

Fredrik Bloms centralkyrka verkar i Skeppsholmsmiljön som en främmande fågel. 
Avståndet ur estetisk synpunkt mellan detta tempel och dess närmaste företrädare i 
församlingen är ofantlig. Men även Blom anslöt till en svensk tradition, fast denna många 
gånger ej kommit längre än till arkitekternas projekt. I synnerhet nyklassicismen var 
rik på sådana förslag. Det kan vara nog att erinra om dem som utfördes av Eric Palmstedt 
och Louis Jean Desprez. Men denna klassicism hade i Sverige djupare rötter. Nicodemus 
Tessin d. y. skapade förebildliga centralkyrkor, vilka i motsats till de gustavianska, 
verkligen blevo utförda.1  Mest betyda i detta sammanhang kung Karls kyrka i Kungsör 
och Trefaldighetskyrkan i Karlskrona. Både den oktogona yttre planen, de fyra flyglarna 
och lanterninen hava beröringspunkter med nybyggnaden på Skeppsholmen. Men saken 
ligger ej så enkelt till. Utan studier av samtida italiensk arkitektur hade Blom aldrig 
nått sitt resultat. Visserligen är det endast beträffande lanterninen, som arkitekten 
uttryckligen nämnt Italien som förebild. Men härvidlag fordras ej några skriftliga bevis. 
Byggnaden själv är tillräckligt övertygande som vittne. I exteriören tyda fönster-
formerna direkt eller indirekt på anslutning till Palladio, en av nyklassicismens stora 
inspiratörer. Interiören med sitt samspel av bjälklag och arkivolter och sina cirkelfor-
made muröppningar, vilka även åt erfinnas i exteriören, peka också mot Palladio, liksom 
de joniska kapitälens utbildning. 2  Samtidigt måste vi förutsätta andra inspirations-
källor, vilka, när det gällde den här ifrågakommande konstruktionen, ej var svår att 
träffa på i Italien. Att kupolen med sitt kassetterade valv och sin öppna (till följd av 
det nordiska klimatet med glas täckta) kalott ytterst står i avhängighetsförhållande till 
Pantheon i Rom ligger så i öppen dag, att det är överflödigt att närmare gå in därpå. 

Hur många likheter vi än kunna framhålla mellan Bloms kyrkobyggnad och föregående 
centralkyrkor århundraden igenom, äger den förra likväl en gentemot de nämnda 
bäde särpräglad och tidsbestämd karaktär. Av tidigare j  Sverige verksamma arkitekter 
var det huvudsakligast Louis Jean Desprez, som givit uttryck för denna, ytterst från 
Frankrike emanerande radikalism, som där främst representerades av Claude Nicolas 
Ledoux och i Tyskland senare av Friedrich Gilly. De personliga intryck, som Blom i 
Stockholm fick av Desprez, utvecklades vidare genom studiet av utländskt material. 
Ett av Blom år 1820 utarbetat förslag till en profanbyggnad på Skeppsholmen vittnar 
med all önskvärd tydlighet om hans beroende av Desprez.3 

Denna nya riktning, som vi i väntan på en bättre beteckning kalla för den autonoma, 
hävdar sig förnämligast i viljan att återföra byggnadskropparna till så enkla enheter 

1 RAGNAR JosEPHSON, Tessin, II, Stockholm 1931, sid. 135 ff.  Angående Skeppsholmskyrkan se 
samme fö rf. , Svensk 1800-t als-arkitektur, a . a ., sid. 28. 

2 ANDREA PALLADIO, Fyra böcker om arkitekturen, Stockholm 1928. Jfr det joniska kapitälet sid . 
36 med dem i Skeppsholmskyrkan (fig. 51 o. 52). 

a Jfr not 2, sid. 26. 
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som möjligt.1 Ett annat lika viktigt kriterium är obenägenheten att, såsom de närmast 
föregående konstperioderna fordrat, underordna olika formmotiv för att därigenom 
nå organiskt framväxande, dekorativa effekter. Den autonoma riktningen ser skönheten 
i ett klossartat sidoordnande av kuber. Listverken förenklas i möj ligaste mån. Då 
dekorationer användas, placeras de isolerat från varandra. I motsats till det harmoniska 
Pantheon i Rom har Blom till sin kyrkas kantiga byggnadskropp lagt de fyra, kloss-
artade flyglarna. De stora fönstermotiven med sina aldrig vidareförda listverk stå 
oförmedlat i murlivet. De ha nära nog en chockerande verkan, då man stiger in i 
kyrkan. Man påminnes om de ävenledes mycket stora fönstren i Karl Johanstidens 
längdkyrkor. 

Som jämförelse med Skeppsholmskyrkans exteriör må vi kasta en mera närgången 
blick på Tessins centralbyggnader. Genom pilastrar och horisontala listverk samt 
rytmiskt samverkande fönsteröppningar och nischer förmedlas hos dessa i regel över-
gången mellan själva corpus och flyglarna. Den mera återhållsamt utformade kyrkan i 
Kungsör har visserligen ingen sådan artikulering. Givetvis finnes också hos den tenden-
ser, som hava beröringspunkter med den autonoma riktningen. Men fönstrens pro-
portionering är ej uppseendeväckande och flyglarnas mjukt formade vattentak sam-
klinga med kupolens rundning. Kungsörs kyrka har i långt högre grad en extrem en-
hetlighet än Skeppsholmskyrkan. Där Tessin söker organisk enhetlighet och harmoni, 
siktar den autonoma riktningen mot mer eller mindre oförmedlade motsatser. Annu 
under 1700-t:s slut var Roms Pantheon med sin slutna exteriör ett ideal för tidens 
arkitekter och konstälskare. Men vid ett närmare skärskådande av proportioneringen, 
det må nu vara ett förslag av en J. M. Peyre, en Palmstedt eller Desprez, har den 
omisskännligt fått tycke av den autonoma riktningens särdrag. Visserligen ansluter Fredrik 
Blom sig till 1500-, 1600- och 1700-talsförebilder, när han utbildar den oktogona huvud-
byggnaden med fyra, korta flyglar. Men med dessa additiva, klossartade, intill byggnads-
kroppen mera löst ställda än med denna samkomponerade delar ger han först och främst 
uttryck för den nya tidens formala radikalism. Denna radikalism gick småningom in 
i det allmänna medvetandet beträffande önskvärd skönhetsnorm. Sålunda finna vi 
framhållet i en t ryckt beskrivning från 1865, att »denna antikt allvarsamma bygg-
nadsstil», som representerades av Skeppsholmskyrkan, skulle förefallit dyster förutan 
»tillsatsen av korta flyglar, som framskjutna åt norr, söder, öster och väster, samt med 
spetsen av sina vinkelräta, ett halvrunt fönster överskyggande frontoner, nå tak-
listens arkitrav ». 2  

Det för sin tid moderna drag, som vidlåder exteriören, möter oss ej i kyrkans interiör 
med undantag för de alltför stora ljusinsläppen. Den autonoma riktningen eftersträvade 

1 N1Ls G. WoLLIN, Desprez en Suede, Stockholm 1939, sid. 65 f.  E n närmare karakteristik av denna 
k onstriktning och hänvisnin gar till utländsk litteratur i ämnet gives i nämnda undersökning. 

2 Stockholm och dess n ejder, Stockholm 1865, sid. 24. GEORG ScHEUTZ, Stockholm, Stockholm 
1860, s. 76 hade redan tidigare framfört liknande åsikter. 

10. S veriges kyrkor. Stockholm IX. 
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att i interiörerna genomföra överbelysning.1  Georg Scheutz blid sin Stockholmsbeskriv-
ning från 1860 ett språkrör för detta ideal, när han i anslutning till Skeppsholmskyrkan 
framhåller: »Denna belysning ovanifrån ger som bekant är en långt vackrare dager än nå-
gon annan.» Det påminde, ansåg man, om de antika templen. Men de författare, som sökt 
göra gällande, att Blom i denna kyrka realiserat en sådan slags belysning, taga miste. 
Visserligen utnyttjar han högt sittande, halvrunda fönster. Men dessa fingo en underord-
nad betydelse till följd av de långt större undre fönstren. Ljusinsläppet genom kupolen 
blev av klimatoriska förhållanden av ganska obetydlig verkan. 

Det är ett faktum, som man ej kan komma ifrån, att interiören präglas av en högstämd 
harmoni, som bygger på en förnämlig tradition, vilken har sina rötter både i romersk antik, 
fornkristen konst och italiensk renässans. Den autonoma smaken råder ej här. Den 
känsliga avvägningen mellan de olika delarna och deras underordnande under den 
mäktiga kupolen är här grundtemat och det har genomförts med säker blick och elegans. 
Gärna vill man också framhålla de effektfulla, för svensk byggnadskonst ovanliga genom-
blickar, som denna planlösning givit upphov till. Det är ej alltför ofta, som vi på svenskt 
-Område införas i ett kyrkoinre av en så ädel och ideal karaktär, en interiör, som ger så 
mycket av den romerska andans patos, högstämdhet och monumentalitet. Tyvärr 
störs detta intryck av votivskeppet och de många flaggorna, vilka, tillkomna som de 
ära under de allra sista åren, ej hava någon som helst hävd på denna plats. Mest negativt 
verkar dock kalottens stumma yta i stället för en levande ljusflod. 

De Apostla-statyer, som pryda murnischerna, understryka det antikiserande i rum-
met. Mera frågande ställer man sig till Byströms två stora gipsgrupper. Av det före-
gående framgår, att deras uppställning i kyrkan väl närmast berodde på att utrednings-
männen av skulptörens dödsbo skänkte dem hit för att på något sätt få dem placerade. 
Frånsett skulpturernas värde som sådana verka de på en sentida betraktare alltför 
tunga i denna miljö. De skymma några av apostlabilderna och predikstolens mått tryc-
kes ned till följd av närheten till den största av grupperna. Det är emellertid möjligt att 
Fredrik Blom, som tydligen föreslog eller var med om att bestämma deras placering, 
därvid gav vika för den autonoma smaken, enligt vilken man i ett rum gärna placerade 
former, vilka ej stodo i över- eller underordnat förhållande till varandra. Det är möjligt 
att det som vi nu närmast uppfatta som disharmoni för den generationen verkade till-
talande. Men eftersom kyrkans innerarkitektur är komponerad efter icke autonoma 
principer, kan man ej fria sig från den uppfattningen, att kyrkorådets beslut att mot-
taga dessa skulpturverk var förhastat. 

Ytterligare en konstnärlig not skall uppmärksammas. Empirens utpräglade känsla 
för rikt ciselerade detaljer har fått ett sällsynt vackert uttryck i Fredrik Bloms väl-
avvägda, smyckeliknande predikstol. I den smäckra uppbyggnaden finnes en återklang 
från sengustaviansk tid. Sengustaviansk elegans tonar också från ext eriörens lanternin . 

Den alltför länge förberedda Skeppsholmskyrkan hör i själva verket till ett av de 
1 NrLs G. \ VoLLIN, Desprez en Suede, a. a., sid. 332 f.  
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märkligaste byggnadsverken från sin tid.1 Den utgör i  själva verket slutpunkten för 
två århundradens utveckling i Sverige. Den står på gränsen mellan de historiska, orga-
niskt framvuxna konststilarnas tid och ett eklektiskt adertonhundratal, som sökte nya 
ideal. Men samtidigt som detta påstås, få vi ej glömma att den autonoma riktning 
som Skeppsholmskyrkans exteriör till en del exemplifierar, fick en avgörande betydelse 
fö r det följande seklets mera självständiga byggnadskonst. 

i  Den »förtjänar aktas bättre än hittills i allmänhet varit fallet » skrev Sigurd Cu~man i Svensk 
konsthistoria 1913. 

F ig. 87. Snidad och förgylld träram t ill Gustav 

III: s t al den 21 aug. 1772. Foto ATA. 


Geschnitzter und vergoldeter Holzra hmen zu Gustav 

111. Rede vom 21. Augus t 1772. 


Carved a nd gilded wooden fr ame for Gus tav III's 

spcech of 21 st August, 1772. 

10* 
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SAMMANFATTNING 

I. Under början av 1600-talet uppfördes på nuvarande Biasieholmen, un gefär på samma plats 
som Fersenska huset, en enkel träkyrka för flottans räkning. 

Il. Omkr. 1630 uppfördes i den äldres ställe en ny längdkyrka av trä på den holme, som 
från och med denna tid kallades Kyrkholmen och som låg där Nationalmuseum . nu är beläget. 

III. Längdkyrkan tillbyggdes år 1657 med ett tvärskepp och flera »vapenhus» samt kröntes 
under slutet av 1690-talet med en takryttare. 

IV. Efter en 1732 godkänd b yggnadsritning höjdes kyrkan •med 4 å 5 syllars insättning• för 
att ge plats till dubbla läktare. Den vid denna tid nedtagna takryttaren blev aldrig återuppförd. -
Under 1800-talets början revos flera av läktarna och fönstren utökades betydligt. Kyrkan brann 
ned i juni 1822. 

V. Sedan arkitekterna Carl Fredrik Sundvall, Fredrik Blom och Fredrik M. Bäck utarbetat 
olika förslag till ny kyrka, fastställde K . Maj:t den 8 oktober 1823 ett av Blom föreslaget projekt 
till centralkyrka av tegel, med åttkantig grundplan från vilken korsformigt framspringa fyra 
»flyglar». Lågt pyramidtak med lanternin. År 1824 började byggnaden uppföras p å n. v. delen av 
Skeppsholmen med fri utsikt över staden. 1833 gav Karl XIV Johan sin personliga sanktion till 
att byggnaden välvdes med kupol. Kolonnerna i det inre utfördes av tegel på baser av sandsten 
och med joniska kapitäl av armerad gips. Kupolens kassettering och annan innermålning utfördes 
av professor Limnell. Predikstolen komponerades av Fredrik Blom och altartavlan utfördes 1840 
av J. G. Sandberg. - Sedan byggnadsarbetet till följd av brist bå de p å medel och arbetskraft 
tidvis legat nere, invi gdes kyrkan äntligen den 24 juli 1842 och uppkallades ef ter konungen Karl 
Johans Kyrka. 

VI. Värme inleddes kyrkan enligt K. Maj:ts beslut i april 1863. Byggnaden är bevarad i 
sitt ursprungliga skick, även om färgsättningen delvis ändrats under de senare decenniernas re~ 
parationer. 

Kyrkogården ä r sedan 1742 belägen på Galärvarvet. Tidigare hava flera begravningsplatser 
funnits bl. a. vid Hedvig Eleonora kyrka, på tomter motsvarande S•ureparken och Djurgårds-
staden samt på Skeppsholmen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I.  Im Anfang des 17. Jhs. wurde auf dem jetzigen Blasieholmen, ungefähr an der Stelie des 
Fersenschen Hauses, fiir Rechnung d er Flotte eine einfache Holzkirche erbaut. 

IL Etwa 1630 wurde anstelle der älteren eine neue Längskirche ans Holz auf dem Holm 
errichtet, - von dieser Zeit an Kyrkholmen genannt - , die an der Stelle des heutigen National-
museums lag. 

III. Im J ahre 1557 wurden ein Querschiff und mehrere >>Wappenhäuser» zugebaut; gegen Ende 
der 1690er Jahre wurde die Kirche mit einem Dachreiter gekrönt. 

IV. Nach einer 1732 genehmigten Bauzeichnung wurde die Kirche um 4 bis 5 Dachbalken 
erhöht, um fiir doppelte Emporen Platz zu schaffen. Der in dieser Zei heruntergenommene 
Dachreiter wurde nicht wieder aufgese tzt. Im Anfang des 19. Jhs. wurden mehrere Emporen wegge-
nommen und die Fenster erheblich vergrössert. Im Juni 1822 brannte die Kirche ab . 

V. Nachdem die Architekten Carl Fredrik Sundvall , Fredrik Blom und Fredrik M. Bäck 
verschiedene Vorschläge fiir eine neue Kirch e ausgearbeitet hatten, genehmigte die Regierung ein 
von Blom vorgelegtes Projekt einer Zentralkirchc ans Ziegel mit achtcckigem Grundriss, an s dem 
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kreuzförmig 4 »Flligel» vorspringen, mit nie~rigem Pyramidendach mit Laterne. Im Jahre 1824 
begann der Bau an dem jetzigen Teil von Skeppsholmen mit freier Aussicht iiber die Stadt. Karl 
XIV. Johan gab 1833 seine persönliche Zustimmung, dass der Bau mit einer Kuppel iiberwälbt 
wurde. Die Säulen im Innern wurden aus Ziegel auf Sandsteinbaten mit jonischem Kapitel! aus 
armiertem Gips ausgefiihrt. Die Kassetierung der Kuppel und sonstige Innenbemalung fiihrte 
Prof. Limnell aus. Die Kanzel wurde nach Vorschlag von Fredrik Blom, das Altarbild von J. G. 
Sandberg 1840 ausgefiihrt. - Nachdem der Bau mangels Mitteln und Arbeitskraft eine Zeit lang 
stillgelegen hatte, wurde die Kirche endlich am 24. Juli 1842 eingeweipt und nach dem König 
Karl Johans Kirche genannt. 

VI. Auf Beschluss der Regierung wurde im April 1863 in der Kirche Heizung eingebaut. Der 
Bau ist in seiner ursprOnglichen Lage erhalten, obwohl die Farbenzusammenstellung während der 
Reparaturcn der letzten Jahrzehnte teilweise geändert wurde. 

Der Friedhof liegt seit 1742 auf Galärvarvet. FrOhere Begräbnisplätze fanden sich u. a. bei 
der Hedvig Eleonora Kirche, auf Bauplätzen, die Stureparken und Djurgårdsstaden entsprechen, 
sowie auf Skeppsholmen. 

SUMMARY 
I. During the early part of the 17th century, a simple wooden church was erected for the 

Navy on the present Blasieholmen, approximately on the site of the present Fersen House. 
Il. About 1630 a new wooden Jongitudinal church was erected in place of the old one on the 

»holme» (islet), which from that time was called Kyrkholmen, and which lay where the National 
Museum is now situated. 

lll. The longitudin al church was enlarged in 1657 with a transept and several »porches», and 
was crowned with a riclge-turret at. the end of the sixteen-nineties. 

IV. In 1732 the church was raised in accorclancc with an approved buildingplan by the in-
sertion of 4 to 5 groundsills, to provide room for double galleries. The ridge-turre t, which was 
taken down at that lime, was never put up again. During the beginning of the 19th century the 
windows were added to. The church was burnt down in June 1822. 

V. After the architects, Carl Fredrik Sundvall , Fredrik Blom and Fredrik M. Bäck, had 
worked out various proposals for a new church, the Governmcnt adoptecl, on 8th October, 1823, 
a project proposed by Blom for a central church of brick, with an octagonal ground-plan, from 
which sprang four »wings» in the form of a cross. Low pyramidal roof with a lantern . In 1824 
the erection of the build ing was begun on the present part of Skeppsholmcn with an open view 
over the town. In 1833 Karl XIV Johan gave his p ersonal sanction to the erection of a cupola 
on the building. The columns in the interior were carried out in brick, on bases of sandstone, 
and with Ionic capitals of reinforced plaster. The coffering of the cupola and interior painting 
were executed by Professor Limnell. The pulpit was composed by Fredrik Blom, and the altar-
piece was executed in 1840 by J. G. Sandberg. After work on the building had ceased at times 
owing to a shortage of both money and labour~r, the church was finally consecrated on 24th July, 
1842, and called Karl Johan Church after the King. 

IV. Heating was installed in thc church in conformity with the decision of the Government 
in April 1863. The building is preserved in its original condition, although in parts the colouring 
has been changed cluring the repairs of recent decades. 

Since 1742 the churchyard has been situated at Galärvarvet. There had been several burial 
grounds earlicr, in t c r a 1 i a, that of Hedvig Eleonora Church, and on sites corresponding to 
Stureparken and Djurgårdsstaden and on Skeppsholmen. 
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FÖRKORTNINGAR 
Jfr även kä llfört eckningen sid. 15 1. 

Am. Koll . = A miralitetskollegium . 
ATA = Antikvariskt topografiska arki vet. 
BD= By ggnadsdepar tementet på Skeppsholmen. 
ELERS = (Johan Eler s), Stockholm, 2, Stockholm 1800. 
FAS = Flottans arkiv p å Skeppsholm en . 
FaSÄ = Förvaltningen av sjöärendena. 
FERLIN = P . R. F erlin , Stockholm s stad i juridiskt , administ rativt, statistiskt och borgerligt 

hänseen de, Stockholm 1858. 
Flottans adm. h and!. = Flottan s administ rativa handlingar. 
I N :o 1 = Skrivelser från K . Maj:t och a ndra myndigheter kyrkans arkiv. 
INv. = Inventarium. 
K III = Kyrkorådsprotokoll k yrkans ark iv. 
KA = K ammararkivet. 
KB = Kungl. Biblioteket. 
K. BsT. = Kungl. Byggnadsst yrelsen. 

Kr. A = Krigsarkivet . 

KRPROT. = K yrkorådsprotok oll . 

LI = Signum för r äkenskap er i kyrkans arkiv. 

RA = Riksarkivet. Huvudavdelningen. 

R A(Ö) = Riksarkivet. Östermalmsavdelningen. 

RÄK. = Räkenskaper i kyrkans arki v. 

SSA = Stockholms Sta dsarkiv. 

Stockholmsbilder = Stockholmsbilder frå n fem å rh undraden, Up psa la och Stockholm 1923. 

Sv. K . Bd = Sveri ges Kyrkor. B an d. 

UPMARK = Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i  Sverige 1520-1850, Stockholm 1925. 

Utredningar V = Utredningar rörande st a ten s m ark och tom ter i S tockholm, verkstä llda genom 


Riksarkivet, del V, Stockholm 191 3. 
U UB = Uppsala universitet sbibliotek . 
ZETTERSTEN I och II = Axel Zetterst en, Svensk a flottans historia, Norrtä lj e 1890 och 1903. 
ZETTERSTEN, Anteckningar = Axel Zetterst en, Några anteckningar rörande Skeppsholms försam -

ling i Stockholm, Norrtä lje 1905. 

Vid citering har vanligtvis normalst avn ing tillämpats, u tom be träffande utdrag ur de äldre 

h andlingarna, sär skilt inventa rier. 
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anteckningar rör Skeppsholms församling i Stockholm, Norrtälje 1905. (I det lilla häftet är 
1884 års inventarium avtryckt och kompletterat med data beträffande föremålens historia) .. 

Aftonbladet 1841 och 1852. 
Skeppsholms Församling. Julen 1935. 
Sveriges statstidning 1841, 1842, 1849. 

OTRYCKTA KÄLLOR 
Kyrkans arkiv (pastorsexp.). 

Komplettering för år 1847, ibid. fol. 131. 
RÄK. (sign. L I) 1643 - nu. 

INv. (sign. N) 1777 - nu samt i L I n:o 1 från omkr. 1675, L I : 3 från 1702 och 1712, i, 
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.Amiralitetskollegium till K. Maj:t 1674, 1676, 1725, 1760. 
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Förvaltningen av sjöärendena. K. br. 18 23, 1824, 1825, 1827, 1834, 1835, 1836, 1842, 1843, 1863. 
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154 STOCKHOLM 
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Protokoll 1822, 1823. 
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Journaler. 
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