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Holmöns kyrka, Västerbottens län. 

 

Viktiga händelser för kyrkan, relaterade till källor. 

1891 Kyrkan uppförd efter ritningar av ark. Fritz Eckert. 

Byggmästare Johan Ivarsson Edler. 

 

Holmön kan ha haft ett kapell redan under senmedeltiden 

vid den s k Öskärskyrkogården. Ett kapell uppfördes 

1802, förvandlat till loge  

c a 1891 och sedan rekonstruerad på Gamlia i Umeå. Ett 

fiskekapell fanns även på Fjäderägg, uppfört 1729 av 

finska fiskare. Det var beläget vid klockargården. Ännu 

1926 stod kapell kvar och beskrevs som ett ”fyrkantigt 

stockvirkeshus med några fattiga rester av träsniderier 

kring altarring och ingångsdörr…..numera endast tillhåll 

för ugglorna, Fjäderäggs stående vintergäster” 

(tidskriften Västerbotten 1926). Riven eller flyttad vid 

okänd tidpunkt? 

 

Tidskriften Västerbotten 

1926 

1933 Restaurering, ark. Kjell Wretling, Umeå. 

 

*Källare och pannrum i betong. 

*Indragning av väggarna, som pressats utåt av 

takstolarna genom ankarjärn som fästes i takstolarna. 

Gamla ankarjärn borttagna. 

*Isolering av golv. 

*Värmeisolering med träfiberskivor i kyrkorummet, 

vilka målades i gråblå oljefärg. 

*Ändringar i koret. Tre av fondväggens fönster flyttade 

till sidoväggen. Fönsteröppningarna i fondväggen, 

igensatt med plank. Väggarna klädda med träfiberskivor. 

*Samtliga fönster med enbart ytterbågar, kompletterade 

med innerbågar. 

*Ingången till sakristia, kompletterad med ny inre dörr. 

*Vindfångsdörrarna till kyrkan nygjordes. 

*Bänkar avkortade för att ge plats åt radiatorer. 

*Ny altarring med ramverk och kryssfaner. 

*En av altarprydnaderna, gipskopia av Thorvaldsens 

Kristus, uppsatt på konsol vid dopfunten.  

*Värmesystem med vedpanna och ångradiatorer (Sixten 

Larssons konstruktionsbyrå). 

*Nya ytterdörrar av ek. 

*Kyrkans inre målning av fabrikör Otto Wretling. 

*Matta i mittgången, tillverkad av Otto Wretlings 

verkstäder. 

 

Protokoll 1967-08-28. 

Dnr 587/67 samt 

5119/67. Vb-museums 

aktarkiv. 

Restaureringsprogram av 

Kjell Wretling, april 

1933. 

Byggnadsstyrelsens 

godkännande 1933 06-

07. Protokoll ang. nytt 

värmesystem 1961-08-

01. VK 1933-10-13. 

ATA. 

1934 *Skissförslag till altartavla med omramning av Gerda 

Höglund, Stockholm, godkänt av Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsens 

godkännande 1934-04-

27. ATA. 
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1940 *Utvidgning av kyrkogården åt norr. Godkänt av 

Byggnadsstyrelsen. 

*Bogårdsmuren av sten anlagd. Tidigare avskiljd med 

häckar. 

Byggnadsstyrelsens 

godkännande 1940-07-

01. Dnr 930. Förslag till 

utvidgning av Holmöns 

kyrkogård i Sävar socken 

1940-03-19. ATA. 

1943 *Lagning av kalkduk med vitt, blankt siden med 

broderier. Godkänt av RAÄ. 

 

RAÄ:s godkännande 

1942-07-09. Dnr 

2652/42. ATA. 

1947 *Lagning av kollekthåv i ljus silkessammet. Sammeten 

lagad och förstärkt samt monterad på en ny stomme, 

Ringen med hylsan putsad och riktad. Träskaftet 

justerades och förstärktes (Libraria). 

 

Protokoll till RAÄ 1947-

10-21. Dnr 4585 samt 

1845/46. ATA. 

1950 *Elektrisk belysningsarmatur efter kyrkans långväggar. 

Frågan om elljus i ljuskronorna lämnades öppen av 

Byggnadsstyrelsen. Ljusreflektorer i koret. 

 

Byggnadsstyrelsens svar 

1950-07-24. Dnr 674. 

ATA.  

1954 *Breddning av läktare, enligt ark. Bengt Lidströms 

förslag från 1951.  

Protokoll ang. läktarens 

ändring 1959-04-29. Dnr 

515/59.  

1956 

 

 

*Renovering av mässhake av svart siden.  Godkänt av RAÄ 1956-

05-19. Dnr 2929/56. 

ATA. 

1959 *Ny åtta stämmig orgel installerad (Tostareds 

orgelbyggeri). 

 

Ritning. Dnr 1589/50. 

ATA. 

Byggnadsstyrelsens 

godkännande 1959-05-

12. Dnr K 316. ATA. 

1961 *Installerande av varmluftspanna och utblåsningssystem 

godkänt av Byggnadsstyrelsen. 

 

 

Protokoll ang. nytt 

värmesystem 1961-08-

01. Dnr K 632. ATA. 

1967 *Förslag till ommålning i ljusare färger (grå-gröna 

toner), istället för den gråblå oljefärgen. RAÄ föreslog 

samtidigt att de isolerande träfiberskivorna från 1933 

skulle tas bort. 

Protokoll 1967-08-28. 

Dnr 587/67 samt 

5119/67. Vb-museums 

aktarkiv. Förslag till 

invändig ommålning, 

Bengt Lidström 1967-09-

04. Dnr 587/67. RAÄ:s 

godkännande 1967-09-

29. Dnr 5119/67. ATA. 

1971 *Utvidgning av kyrkogård samt anlägga stenmur och 

vägar, som beredskapsarbete. Den befintliga 

gråstensmuren som angränsade till utvidgningsområdet i 

öster, föreslogs rivas och återuppföras i den nya 

kyrkogårdsgränsen. 

Kortfattad beskrivning 

över planerad utbyggnad 

av Holmöns kyrkogård. 

VAB 1965-12-20. ATA. 

Godkännande av RAÄ 

1971-07-20. Dnr 

4705/71, 249/71. Vb-

museums aktarkiv. 



   

Sammanställt av Mattias Burman, Vbm 

1980 *Korset på tornet reparerat och förgyllt 

*Utvändig målning av kyrkan. 

*Isolering av vind 

*Åskledare 

*Ändring av dörr till läktaren. 

Teknisk inventering 

1988. Ang. yttertakets 

beläggning. Dnr 449/80 

och 58/80. Vb-museums 

aktarkiv. RAÄ:s beslut 

1980-01-08. Dnr 

5602/79. ATA. 

1981 *Eluppvärmt fläktsystem, istället för det gamla 

oljeeldningssystemet. 

*Bänkradiatorer. 

 

 

1982 *Klockstapel uppförd, klocka hämtad från Berguddens 

fyr (ark. Åke Lundberg, Umeå). 

*Elektrisk uppvärmning med radiatorer. 

 

Förslag till klockstapel 

1980-09-25. Dnr 

5855/80. ATA. 

1984 *Spåntaket utbytt mot koppartak, ny underlagspanel och 

papp (RAÄ förespråkade svart stålplåt, något som 

kyrktaket tidigare haft). 

*Ny profilerad nockbräda i likhet med en äldre 

föregångare. 

 

(*Rullstolshiss planerad och godkännes av RAÄ, men 

utförs ej). 

 

RAÄ:s takinventering 

19781988. Vb-

museums aktarkiv. 

Teknisk inventering 

1988. Ang. yttertakets 

beläggning. Dnr 449/80 

och 58/80. Vb-museums 

aktarkiv. RAÄ:s beslut 

1980-01-08. Dnr 

5602/79. RAÄ:s 

godkännande av 

rullstolshiss 1984-07-20. 

Dnr 2974/84. ATA. 

1985 *Handledare vid kortrappan och räcken vid yttertrappan 

sätts upp. 

Ang. räcken i kyrkan. 

Dnr 350/85. Vb-

museums aktarkiv. 

1987 *Ny gångmatta läggs in. 

*Donerad tavla med motivet ”Tomas tvivlaren”, 

(Italiensk, 1600-tal) sätts upp på västra väggen. 

Vapenskölden på denna plats uppsätts på östra väggen. 

 

RAÄ:s godkännande 

1987-05-11. Dnr 

2215/87. ATA. 

1988 *Kapphyllor anordnas under läktaren, fyra kyrkbänkar 

borttogs därmed.  

*Nummertavlan görs vändbar. 

 

Protokoll 1987-05-11. 

Dnr 2215/87. Vb-

museums aktarkiv. 
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1990 *Omläggning, delar av kyrkogården från grusgravar till 

gräs. Förnya vissa träd och häckar. Godkänt av 

Länsstyrelsen. 

*Anläggande av urnlund, minneslund och 

meditationsplats på kyrkogården. Godkänt av 

Länsstyrelsen. 

 

Protokoll 1990-08-16. 

Dnr 774/90. Vb-

museums aktarkiv. 

Beslut 1990-04-17. Dnr 

225-2348/90. ATA. 

1993 *Angående modell av Helena Elisabeth kyrkan på gamla 

kyrkogården. 

Tillstånd att tillfälligt 

uppställa modell av 

gamla kyrkan på gamla 

kyrkogården 1993-06-22. 

ATA. 

1999 *Utvändig ommålning och invändig bättringsmålning. 

Nya träkors (tak och tornprydnader, troligen ej 

genomfört), behandling av ytterdörr, lagning av 

stentrappa till sakristian och behandling av klockstapeln 

planerades. 

 

Länsstyrelsens beslut 

1999-01-22. Dnr 312-

532-1999. Ansökan om 

kyrkobyggnadsbidrag 

1996-11-28. ATA. 

 


