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SYFTE OCH BAKGRUND
Vaxholms församling och Sveafastigheter Bostad planerar att utreda 
möjligheten att uppföra omkring 35 lägenheter för kollektivboende 
inom fastigheten Vega 9 i Vaxholms stad. För detta krävs en ny 
detaljplan. På fastigheten ligger Vaxholms prästgård. Intentionerna 
är att bevara såväl prästgårdsbyggnaden som träden på tomten och 
nuvarande visuella samband mellan prästgård och kyrka. I februari i 
år beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked.  

Stadskärnan ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, 
Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58], vilket 
innebär att fortsatt utveckling ska ske med hänsyn till riksintressets 
motiv och uttryck. Den aktuella fastigheten omfattas av bevarande-
plan för östra Vaxön från år 1979 och gränsar i nordost mot Löwen-
strömska trädgården, som är förklarat som enskilt byggnadsminne.

Tyréns har fått i uppdrag att göra en kulturmiljöutredning och kon-
sekvensanalys inför detaljplaneringen av fastigheten. Uppdraget har 
utförts av kulturgeograferna Johanna Alton och Louise Westman, 
byggnadsantikvarie Sara Lindeberg, arkeolog Ingela Spijkerman och 
Lisbeth Eriksson som är landskapsarkitekt. Uppdraget är utfört under 
augusti och september år 2020.

KULTURMILJÖUTREDNING OCH 
KONSEKVENSANALYS
Föreliggande kulturmiljöutredning med konsekvensanalys utgör kun-
skapsunderlag inför detaljplaneprocessen. Syftet med utredningen är 
att identifiera befintliga kulturvärdena som kan komma att beröras av 
projektet. Med vägledning av utredningen och konsekvensanalysen 
kan negativ påverkan på dessa värden minimeras. Utredningen kan 
utgöra underlag för anpassning och på så vis stärka möjligheten till 
genomförande av detaljplanen. 

En kulturmiljö kan tåla storskaliga förändringar när de värdebärande 
historiska karaktärsdragen och objekten förblir tydliga och avläsbara 
även efter en exploatering. I en mer känslig miljö riskerar värdebä-
rande historiska karaktärsdrag att gå förlorade även vid mindre för-
ändringar.

Kulturmiljöutredningen följs av en konsekvensanalys. Det är en ana-
lys av hur kulturvärdena påverkas och vilka konsekvenserna blir för 
områdets kulturhistoriska värden vid föreslagen förändring av plat-
sen. 

INLEDNING
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GÄLLANDE PLAN 
Gällande plan för fastigheten, Förslag till ändring av stadsplanen 
för Vaxholm, vann laga kraft 1926-01-22 och ritades av tillförord-
nad stadsingenjör Anders Carlquist och arkitekt Thure Bergentz. 

Kvarteret har i söder ett slutet byggnadssätt (S3 - max tre 
våningar, maxhöjd 11 meter). Övrig mark är delad mellan kvar-
tersmark för öppet byggnadssätt i norr (Ö2 - endast öppet eller 
kopplat byggnadssätt må användas) och kvartersmark som får 
bebyggas endast med smärre byggnader (korsprickning - endast 
uthus eller smärre gårdsbyggnader med maxhöjd två och en halv 
meter). I ett stråk längs Trädgårdsgatan, Torggatan och Skolgatan 
är så kallad prickmark som inte får bebyggas.

FÖRUTSÄTTNINGAR                        

Dp.1 Stadsplan för Vaxholm. Vaxholm stadKvarteret Vega i Dp.1 Stadsplan för Vaxholm. Vega 9 inom röd 
markering. Vaxholm stad
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• Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skär-
gårdsstad.

• För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kun-
skapen fördjupas och vissa ska skyddas genom bl. a. 
bestämmelser i detaljplaner.

• Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, till-
gängliggörandet och utvecklingen av byggnadsminnen 
och kulturmiljöer i kommunen.

• Utveckling och planering inom områden av riksintresse 
för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.

• Områden med militärhistoriska byggnader och anlägg-
ningar, sommarnöjesbebyggelse och skärgårdsstadsbe-
byggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas.

BEVARANDEPLAN FÖR VAXHOLM 
Bevarandeplanen för Vaxholm, antagen 1979, syftar till att fungera 
som underlag i arbete med bevarandet av stadens kulturmiljövärden. 

I inventeringen av kvarteret Vega beskrivs fastigheten Vega 9 enligt 
följande:

Genom sitt strategiska läge just då ”stadsmässigheten” i form 
av Hamngatan uppenbarar sig för besökare, får den stora träd-
gårdstomten - med byggnaden placerad långt in från gatulinjen - 
stor betydelse för upplevelsen av Vaxholm som levande småstad.

Den aktuella huvudbyggnaden och gårdsbyggnaden är markerad 
som intressanta ur kulturhistorisk synvinkel. I riktlinjerna för 
kvarteret föreslås att hela kvarteret får beteckningen q i ny, anpassad 
plan. Byggnaden på Fastigheten Vega 11 (ingår i nuvarande 
byggnadsminet, Löwenströmska trädgården) föreslås år 1979 få 
Q-märkning.  

ÖVERSIKTSPLAN
I Översiktsplan 2030 - en vision för Vaxholms framtida utveckling 
antagen 2013 beskrivs att kommunens kulturhistoriska värden är 
identitetsskapande. I kommunen finns tre huvudsakliga karaktärer: 
militärhistoriska byggnader och anläggning, sommarnöjesbebyggelse 
och skärgårdsbebyggelse.

Kulturmiljöer inom kommunen ska enligt översiktsplanen hanteras 
som en viktig faktor i utvecklingen. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur mark- och vattenområden 
används och utvecklas. Lagen fastställer att planläggningen av mark 
och vattenområden är en kommunal angelägenhet och ställer krav på 
att kommunen upprättar en översiktsplan över hela kommunen. Lagen 
innehåller föreskrifter om bland annat detaljplaner och bygglov. 

Planläggning ska enligt PBL:s andra kapitel ske med hänsyn till bland 
annat natur- och kulturvärden och främja “ändamålsenlig struktur och 
en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder”. 

Lagen fastställer att byggnader eller områden som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
inte får förvanskas (8 kap 13 §). För all bebyggelse gäller varsamhets-
krav och krav på anpassat underhåll.

PBL 6 KAP. 2 § (HÄNSYN)
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan […]

8 KAP. 13 § (FÖRVANSKNING):
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

PBL 8 KAP. 14 § (UNDERHÅLL):
Ett byggnadsverk skall hållas i vårdat skick och underhållas så att 
de tekniska egenskaperna som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Underhållet skall anpassas till omgivningens karaktär och bygg-
nadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt.

PBL 8 KAP. 17 § (VARSAMHET):
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad skall utföras var-
samt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till 
vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden. 

Utklipp ur beva-
randeplan för 
Vaxholm, kvarter 
Vega. Byggnaderna 
på tomt 9 är mar-
kerade som intres-
santa ur kulturhis-
torisk synvinkel. 
Vaxholm stad

Vaxholm stads riktlinjer för planering 
 avseende kulturmiljö 
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KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)
Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande 
bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen 
innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla 
byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturmin-
nen och vissa kulturföremål.

I dess portalparagraf står att ”Det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 
alla.” Kulturmiljölagen är den centrala lagen för kulturmiljövår-
den. Här anges att länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnes-
vården i länet och att Riksantikvarieämbetet har överinseende 
över kulturminnesvården i landet. I lagen räknas ett antal områ-
den upp där kulturarvet har ett särskilt skydd.

I anslutning till den aktuella fastigheten ligger det enskilda 
byggnadsminnet Löwenströmska trädgården. Enskilda bygg-
nadsminnen är skyddade enligt 3 kap. Kulturmiljölagen.

KML 3 KAP. 1 §
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett syn-
nerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för bygg-
nadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnads-
minnen enligt detta kapitel får också tillämpas på parker, 
trädgårdar eller andra anläggningar. 

KML 3 KAP. 2 §
När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länssty-
relsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt bygg-
naden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden 
den inte får ändras.

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmel-
ser om att ett område kring byggnaden skall hållas i sådant 
skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte för-
vanskas.

ENSKILT BYGGNADSMINNE
Löwenströmska trädgården byggnadsminnesförklarades år 2000. 
Motiveringen är att trädgården har ett sådant kulturhistoriskt värde 
att den uppfyller kraven för byggnadsminne. Enligt beslutet om 
byggnadsminne konstitueras det kulturhistoriska värdet av att tom-
ten i dess nuvarande utsträckning är belagd från 1690-talet, och 
utgör en av de största tomterna i Vaxholm, bebyggd med ett av de 
största bostadshusen från år 1770. Den är en av få bevarade stads-
trädgårdar i landet och är i det närmaste i ursprungligt skick.

Vid tiden för byggnadsminnesförklaringen var trädgårdens inre 
struktur bestående av gångar, odlingskvarter, odlingssängar mm 
som kan ha anlagts redan på 1700-talet. Även en stor del av växt-
materialet kan härröra från den tiden. Några av de hamlade askarna 
och almarna har en avsevärd ålder, 150-200 år gamla. Med undan-
tag för några redskapsskjul, finns inte yngre tillägg i trädgården.

Från 1830-talet har tomten ägts av trädgårdsmästare. Löwen-
strömska trädgården är en av få, kanske den enda, bevarade stads-
trädgårdsmästeritomten i landet.

Byggnadsminnet förutsätter att även det bostadshus som är beläget 
i trädgården ska bevaras. 

Skyddsföreskrifter

1. Trädgården får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt föränd-
ras så att dess kulturhistoriska värde minskar.

2. Trädgårdens disposition, dvs nedre, fd odlingsland med fruktträd 
(A), terrasseringar i söder och öster (B) samt uppbyggda rabatter vid 
huset (C), skall bevaras.

3. Trädgårdens karaktär och struktur, dvs gångsystem på terrassen 
i söder, kring odlingslanden och vid boningshuset (D), de upphöjda 
blomsterlisterna som omger odlingslanden (E) samt äldre hamlade 
träd (F), skall bevaras.

4. Befintliga trädgårdsväxter bör bevaras. Komplettering eller förny-
else skall ske i samråd med Länsstyrelsen.

5. Trädgården skall skötas enligt särskild skötselplan.

6. Bostadshuset på fastigheten Vega 11 får inte rivas, till sin exteriör 
byggas om eller på annat sätt förändras.

7. Bostadshuset ska underhållas så att det inte förfaller. Vård och 
underhållsarbeten ska utföras med sådant material och sådana meto-
der att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Uppmätning av 
Löwenströmska 
trädgården 
som år 2000 
byggnadsmin-
nesförklarades. 
Länsstyrelsen i 
Stockholm.
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MILJÖBALKEN (1998:808)
Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hälsosam och god miljö för 
både nuvarande och framtida generationer genom bestämmelser för 
hushållning av mark och vatten. 

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN        
(3 KAP § 6)
Områden av riksintresse för kulturmiljövården är sammanhängande 
miljöer av särskilt stor betydelse ur ett nationellt perspektiv och 
regleras i 3 kap 6 § MB. Ett riksintresse för kulturmiljövården är en 
miljö eller ett landskap som särskilt väl återspeglar viktiga historiska 
skeenden och samhällsprocesser. Inom riksintresseområden väger de 
kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt vid beslut om ändrad 
mark eller vattenanvändning och den fysiska miljön i övrigt.

Att tillvarata kulturmiljövårdens riksintressen handlar dels om att 
förhindra att värdena skadas, dels om att områdets kulturhistoriska 
värden och potential ska vara fortsatt tongivande vid förändringar.

Utredningsområdet ligger inom ett område av riksintresse för kultur-
miljövården 3 kap 6 § miljöbalken. Riksintresseområdet är Norra Boo 
- Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58].

Riksintresseområdet är stort och omfattar den inre skärgården i de 
fyra kommunerna Nacka, Lidingö, Värmdö och Vaxholm, de delar 
som utgör historiska farledsmiljöer utmed inloppet till Stockholm.

På grund av riksintressets omfattning och varierande karaktär, har ett 
urval av riksintresseskrivningen gjorts med de motiv och uttryck med 
bäring på det aktuella projektet. 

Ett urval av motiveringen:

 • Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, 
som visar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, 
livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar 
levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning och dess 
behov av färdstråk till staden alltsedan medeltiden […] 

 • Kust- och skärgårdsmiljö […], Militära miljöer och 
Småstadsmiljö
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Edholma
Stegesund
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Inventeringar m.m.
Områden, fastigheter och byggnader som inventerats

Fastigheter och kvarter som omfattas av bevarandeplan, 1979

Byggnadsminnen
") Statliga byggnadsminnen

#* Enskilda byggnadsminnen

Riksintresse kulturmiljövård
Infartsleden till Stockholm*

Områden som helt eller delvis bör omfattas av detaljplaner med kulturmiljöbestämmelser
Huvudsaklig kategori för kulturmiljöintresse

Militärhistorisk bebyggelse och anläggningar

Skärgårdsstadsbebyggelse

Sommarnöjesbebyggelse

Vaxholmslinjen - Stockholms lås
!. Militärhistorisk byggnad/anläggning

* Omfattar även andra kommuner

Byggnadsminnen, kulturhistoriska områden och byggnader m.m.

Kartan från Vaxholms 
översiktsplan visar 
byggnadsminnen, kul-
turhistoriska områ-
den och byggnader 
mm. Vaxholm stad

Ett urval av uttryck:

 • Kust- och skärgårdsmiljö. Sprickdalsbetonad 
skärgårdsterräng som speglar skärgårdsbefolkningens 
levnadsbetingelser och förutsättningarna för odling och 
bebyggelse. 

 • Småstadsmiljö. Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, 
framväxt som ett servicesamhälle till 1500-talets 
fästningsbygge […]

 • Stadskärnans rätvinkliga gatunät speglande den 
äldsta stadens utbredning med ursprung i 1600-talets 
gatureglering. 

 • Återstående äldre träbebyggelse från tiden före det sena 
1800-talets expansion.

 • Torg med rådhus i centrala delen, stadskärnans 
sammanhängande bebyggelsesiluett med inslag av kuperad 
skärgårdsterräng. 

 • Kyrka vid rutnätsstadens västra utkant. 
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ÖVRIGA UTREDNINGAR                                    

Solstudien redovisar 
för skuggverkan 
vid midsommar, 
kl 15.00. Kirsh + 
Dereka Arkitekter, 
Svea fastigheter

Jämförandeanalyser för 
skyfallsstudie. 

SOLSTUDIE
Parallelt med föreliggande kulturmiljöutredning har en solstudie 
tagits fram för att undersöka hur en ny byggnad kan komma att 
påverka växtligheten inom Löwenströmska trädgården. Solstudien har 
utförts av Kirsh + Dereka Arkitekter. Solstudien gjordes för vår-höst-
dagjämning klockan 9:00, 12:00 och 15:00 respektive för somma-
solstånd klockan 9:00, 12:00 och 15:00. Ett utdrag från solstudien 
återfinns till höger. 

SKYFALLSUTREDNING
Den föreslagna platsen för byggnaden ligger i en svacka med intillig-
gande bergpartier. Den skyfallsanalys som har tagits fram inom 
ramen för projektet visar att vid ett 100-årsregn kommer stora delar 
av såväl Vega 9 som Vega 11 (byggnadsminnet) att läggas under vat-
ten. Med den nya byggnaden riskerar situationen att förvärras och 
bidra till att ytterligare mark kommer att vattenpåverkas. En illustra-
tion av utredningen återfinns här till höger.
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HISTORIK
Läget vid inloppet till Stockholm gjorde Vaxön till en utmärkt plats 
för försvaret. Vaxholms fästning initierades av kung Gustav Vasa år 
1548. Därav utvecklades Vaxön tidigt med befolkning och bebyg-
gelse kopplad till de försvarsanläggningar som sedan växte fram. 
År 1644 byggdes en träkyrka inåt landet. Träkyrkan låg sannolikt i 
samma läge som dagens kyrka. 

Under 1600- och 1700-talet ökade befolkningen på Vaxön, vilket 
skapade ett behov av planering av den fortsatta stadsutvecklingen. 
Bebyggelsen planerades i enlighet med det då rådande planeringside-
alet enligt en rutnätsplan. Vid den tiden fungerade Hamngatan som 
det huvudsakliga kommunikationstråket. Hamngatan tog sin början 
i Söderhamnen och ledde in genom staden och vidare förbi kvarteret 
Vega för att sedan vika av mot kyrkan. 

I anslutning till kyrkan fanns länge en fattigstuga och en klockarebo-
stad. Tillsammans med brandstationen, nära belägen kyrkans klock-
torn för att vid brand kunna varna stadens invånare, och prästgården 
har platsen utgjort funktionen för en kyrkby. 

På en karta från 1690-talet fanns det direkt sydost om brandstatio-
nen en damm. Av samma karta framgår att det i de lägre partierna 
i den östra delen av prästgårdens trädgård och en mindre del av 
Löwenströmska trädgården fanns en vattenansamling. I nuvarande 

prästgårdens västra del fanns ett anlagt vattenavlednings-
system som tycks ha lett vatten mellan branddammen och 
vattenansamlingen på prästgårdstomten. På 1776 års karta är 
nuvarande kvarteret Vega en del av stadsbefolkningens jord-
bruksmark, så kallade stadsägor. Det betyder att det under 
perioden 1690 till 1776 bör ha utförts stora utfyllnings- och 
dräneringsarbeten inom stadens ägor.

Under 1800-talet var fisket en huvudinkomst för stadens civila 
befolkning. Stadens bebyggelse bestod därför av bostäder 
kopplade till fiske, förutom bebyggelsen med militär koppling. 

På Vaxholms höjdpartier stod det även ett flertal väderkvarnar. 

Vid 1800-talets mitt började Stockholms överklass, tack vare 
ångbåtstrafiken, att kunna ta sig ut i skärgården. Så skedde 
även på Vaxön som kom att bebyggas med stora sommarvillor 
med tillhörande lummiga trädgårdar avsedda för utevistelse 
och njutning. Trädgårdarna gavs ofta en asymmetrisk utform-
ning med oregelbundna grusgångar för att imitera naturens 
egna former. Vanliga inslag idessa trädgårdar var en parkdel, 
en lustträdgårdsdel och en köks- och fruktträdgårdsdel. Vid 
sekelskiftet 1900 kom trädgården att bli mindre bearbetad. 
Barr- och lövträd fick en mer framträdande plats. 

Kartan från 1776 visar hur staden delats in i en rutnätsplan. Hamn-
gatan fungerar som huvudgata och leder direkt från hamnen in mot 
staden förbi kvarteret Vega mot kyrkan. Röd markering visar Vega 9. 
Lantmäteriet. Kartan från 1729 visar hur bebyggelsen på Vaxön var centrerad kring hamnarna i öst. Intill samhället, in mot landet, syns kyrkan med 

tillhörande kyrkogård. Röd markering visar ungefärlig plats för Vega 9. Lantmäteriet.

OMRÅDET                                    
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Ekonomiska kartan från 1954. Röd markering visar kvarteret Vega. Lantmäteriet.

Kartan från 1911 visar att prästgården tidigare låg mot Hamngatan. Röd markering visar kvarteret Vega. Lantmäteriet.

Vid mitten av 1800-talet fick fästningen dess nuvarande utformning. 
År 1885 uppfördes rådhuset vid stadens torg, senare ombyggt efter 
ritningar av Cyrillus Johansson.

Vid 1900-talets början växte staden med egnahemsbebyggelse. Med 
egnahemsbebyggelsen infördes synen på trädgården såsom en resurs 
för hushållet. Från att ha nyttjats för njutning kom den nu att anläg-
gas med bärbuskar, fruktträd och köksträdgård. 

År 1926 antogs den den rådande stadsplanen för staden. Samma år 
fick Vaxön dess första broförbindelse med fastlandet och den militära 
närvaron minskade något i området på grund av ändrad försvars-
ordning. Under det senaste århundradet har det genomförts omfat-
tande förändringar i kajområdet, för att tillgodose skärgårdstrafikens 
behov. 

Under 1960-talet genomgick Vaxön stora förändringar i form av  riv-
ningar av kåkbebyggelsen söder om Hamngatan. I kvarteren längs 
Hamngatans södra del uppfördes byggnader om trevåningar för 
boende, handel och offentlig verksamhet såsom varuhus och stads-
bibliotek. Många nybyggnadsprojekt har även skett utanför existe-
rande stadskärna. 

Kvarteret Vega är ett av de äldsta kvarteren på Vaxön som formades 
i och med rutnätsplanen. Med dess läge mellan Vaxholms kyrka och 
rådhuset, längs med huvudgatan Hamngatan, har kvarteret tillhört ett 
av stadens mer centrala. Här ligger prästgården, sedan åtminstone 
1600-tal, med dess nuvarande placering indragen från gatan år 1936 
på fastigheten. Prästgårdens tidigare placering var längs Hamngatan 
på tomtens östra del. 

På 1776 års avmätningskarta heter nuvarande kvarter Vega, kvarteret 
Brunsberg. Vidare framgår att Löwenströmska trädgården (77) bebod-
des då av en ingenjör Norrfeldt. Ett antal borgare, styckjunkare samt 
rådmannen bodde också i kvarteret (se 1776 års karta på s. 11).

Den ekonomiska kartan från 1954 visar hur stora delar av kvarteret 
Vega bestod av trädgård. Trädgårdsstrukturen fortsatte längre väs-
terut genom kvarteren mellan Hamngatan och Torggatan.
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NULÄGE
Stadens entré via land till den historiska stadskärnan på Vaxön sker 
via väg 274, Stockholmsvägen. Vägen övergår i Kungsgatan och 
leder fram till vägkorsningen vid Vaxholms kyrka. I korsningen viker 
Kungsgatan söderut mot Västerhamnen med Vaxholms färjeläge, 
och norrut leder Trädgårdsgatan till Hamngatan som tar besökaren 
till Söderhamnen genom den gamla stadskärnan. Den rutnätsplan 
som organiserar stadens bebyggelse sedan 1700-talet är fortfarande 
rådande. Kvarteren är bebyggda med tätt uppförda byggnader längs-
gatan. Bebyggelsen är småskalig och består av byggnader om en till 
tre våningar, vanligen med fasad i trä. 

Längs med Hamngatan, Trädgårdsgatan, Torggatan, Rådhusgatan, 
Strandgatan och Carl Anderssons gata är byggnadskropparna pla-
cerade längs med gata med slutna gårdar innanför. Längs med den 
historiska huvudgatan, Hamngatan, återfinns ett flertal butiker. Längs 
den smala gatan, med plats för biltrafik, parkering samt trottoar, 
finns en planterad trädrad. I riktning mot Strandgatan och hamnom-
rådet finns fler verksamheter och restauranger. På den södra sidan av 
Hamngatan återfinns byggnader från 1950- och 1960-talet med fasad 
i puts. På den norra sidan av Hamngatan är bebyggelsen organiserad 
efter regleringen 1880 och av en äldre karaktär. 

Bebyggelsestrukturen för Hamngatan utgör en del av den ovanstå-
ende tätare småstadsbebyggelsen, medan kvarteret i övrigt präglas 
av löst hållen bebyggelse, öppenhet och grönska. 

Den rätlinjiga gatustrukturen i den relativt lågt belägna stadskärnan 
omges av höjder med ett mer organiskt gatunät som följer topogra-
fin. Det småskaliga gatunätet består i vissa delar av grusvägar som 
binder samman de större gatorna. Längs med vägnätet finns staket, 
grindar, murar och andra avskiljande element mot gata. Bebyggelsen 
i dessa omgivande delar består av äldre villor med bevarad trädgårds-
struktur. De stora villornas lummiga trädgårdar är en betydande 
del av Vaxholms grönstruktur. Växtligheten i kvarteret Vega är en 
fortsättning på den trädgårdsdominerade grönstrukturen, dit även 
stadens parker kan räknas, liksom Officersparken söder om Vax-
holms kyrka samt kyrkogården tillhörande kyrkan. I kvarteret Vega 
sker mötet mellan den tätare småstadsbebyggelsen och den mer löst 
hållna och grönskande villa- och parkkaraktären. 

Rådhustorget är kantat av äldre byggnader, varav en är Rådhuset. 
Från torget leder Torggatan västerut norr om Löwenströmska träd-
gården och prästgårdstomten. Norrut leder Norrhamnsgatan till Norr-
hamnen. Gatan knyter samman torget med Fiskaregatan som är den 
betydande kommunikationen mellan de norra kvarteren. Rådhusgatan 
är en viktig nordsydlig förbindelse igenom stadskärnan.

Prästgårdstomten avgränsas i väst av Trädgårdsgatan som sannolikt 
fått sitt namn på grund av de trädgårdar som brett ut i sig i kvarteret. 

I korsningen vid Vaxholms kyrka viker Kungsgatan ner mot Västerhamnen och Trädgårds-
gatan går norrut förbi Prästgården. Till höger löper Hamngatan genom den historiska 
stadskärnan ner till hamnen. Mötet av gator skapar en öppen yta mellan kyrkan och präst-
gården som visuellt länkar samman dessa två byggnader. 

Hamngatan med parkering längs med gata. 
Den småskaliga stadsbebyggelsen längs med 
södra sidan av gatan bryts i slutet av bilden 
upp och Prästträdgårdens stora träd skymtar.

Hamngatan kantas av en trädrad som för-
länger den gröna strukturen. Torggatan leder från Torget förbi Löwenströmska trädgården (till vänster i bild) och 

Prästgården mot äldre villor med bevarade stora trädgårdar. 
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En av de raka gatorna som anlades i och med rutnätsplanen Rådhusgatan. Gatan har varit 
en viktig passage för nordsydlig transport genom stadskärnan. Till vänster i bild skymtar 
Rådhuset.

Staket är, tillsammans med murar, grindar 
och andra avskiljande element, karaktäristiskt 
för stadsbebyggelsen. Rådhuset vid torget. Från Rådhuset sträcker sig Torggatan västerut och passerar Löwen-

strömska trädgården och Prästgårdtomten på dess norra sida.

Nivåskillnaderna i topografi är tydlig vid Rådhus-
torget, här med en byggnad på en bergsforma-
tion. I förgrunden torgets gula lusthus.

Utanför rutnätsplanens raka gator finns äldre villor med stora 
trädgårdar. På bild syns en grusad väg mellan villornas lummiga 
trädgårdar i Vaxholms västra del.
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Senare tillkommen bebyggelse i kvarteret Båten, 
som i uttryck, volym och täthet skiljer sig från 
intillggande bebyggelse.

Hamngatan mot Söderhamnen. Till höger i bild 
enskilda träd och längre fram en trädrad, en del av 
stadens grönstruktur. 

Bild tagen från Trädgårdsgatan i riktning söderut. Till vänster i bild syns staketet som omgärdar 
Vega 9, Prästgårdens tomt. Bilden visar hur Prästgårdstomten ligger lågt i landskapet.

Torggatan österut. Till höger i bild syns parkeringen som kantar prästgårdstomten i norr. I fonden 
syns bostadshuset i Löwenströmska trädgården. 

Bevarad villa med grönska strax väster om Prästgården, på Torggatan.
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Den gamla brandstationen är lokaliserad mellan kyrkan och Prästgården, ett vanligt läge för 
denna funktion.

Väster om Prästgården fortsätter förekomsten 
av äldre villor omgivna av trädgårdar.

Villa mot Skolgatan som utgör en del av den 
öppna och grönskande bebyggelsen i kvarteret. 

Torggatans fortsättning västerut kantas av villor som omges av grönska omväxlande 
med stadsmässig bebyggelse längs gatan.

Villor som omges av grönska samt karaktäristiskt staket som avgränsning mot 
vägen. 



16   |  Vega 9 Prästgården VEGA 9 VAXHOLM

Karta över önskad placering av nya prästgården, daterad 1931. Den 
nuvarnade prästgården kom dock att placeras längre norr ut inom 
tomten. Längs med Hamngatan redovisas den gamla prästgårdens 
utbredning och placering. 

Nybyggnadsritning från 1932 över nuvarande prästgård. Fasad mot Hamngatan. På ritningen syns fönsterluckor. Om de någonsin upp-
fördes är oklart.

VEGA 9 PRÄSTGÅRDEN

HUVUDBYGGNADEN

HISTORIK
Den nuvarande prästgården uppfördes 1933 efter ritningar av arki-
tekt Sven Malm, och i samband med det revs den gamla prästgården. 
Den nya byggnaden uppfördes centralt på tomten i jämförelse med 
den gamla prästgården som tidigare låg längs med Hamngatan inom 
samma tomt. Prästgårdar var under 1700-1800-talet i regel uppförda 
i en våning med sexdelad planlösning och brutet tak. Likt den gamla 
prästgården följde även den nya prästgården denna byggnadstradi-
tion till stor del.

Enligt tidigare bedömningar kan den nuvarande byggnaden ha börjat 
uppföras i samband med den ecklesiastiska boställsordningen som 
antogs 1933. I ett protokoll från byggnadsnämndens sammanträde 
med Vaxholms kyrkoråd 17 juni 1932, står att läsa att kyrkorådet 
önskar att det korsprickade området i stadsplanen skulle minskas

   ”...så att den blivande prästgårdsbyggnaden kunde läggas  
åtminstone sex meter in på detsamma, dels emedan grund förhål-

landena där vore avsevärt bättre och byggnadskostnaden därige-
nom ställa sig avsevärt lägre, dels skulle den blivande byggnaden ej 
behöva inkräkta allt för mycket på den nedanförliggande fruktträd-
gården”. 

Man menade vidare att samma bestämmelser inte borde gälla för en 
så stor tomt som för mindre tomter och att 

”En prästgård måste ju betraktas som en allmän byggnad och dess 
läge på själva tomtområdet bestämma efter andra synpunkter, helst 
som ingen annan bebyggelse kan tänkas komma att ske än just 
sätesbyggnad för kyrkoherden.”

Byggnaden som uppfördes 1936 har liknande utförande som den 
tidigare prästgården, uppfördes i en och en halvvåning med brutet 
tak, så kallat mansardtak. Fasaden är kläddes med stående lockpanel 
och taket belades med rött tegel. Byggnaden har tydliga klassicistiska 
stildrag vilka kommer till uttryck i den symmetriska fönstersättningen 
och en för byggnaden markerande frontespis och veranda med pelare 
som håller upp ovanliggande balkong. Frontespisen markeras med en 
framträdande gesims och med snidade träelement. 

Vid en inventering gjord 1973 var fasaden målad i en gul kulör vilket-
byggnaden fortfarande är. Byggnaden värderades i inventeringen ha 
ett kulturhistoriskt värde som ”Miljöhus”.
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Byggnadens ena gavel med en utskjutande takfot likt en gesims med en antydan till pilastrar i bygg-
nadens hörn, ett tidstypiskt stiluttryck för tjugotalsklassicismen. 

Den mindre entrén in till byggnaden från Trädgårdsgatan är en ursprunglig del av bygg-
naden, vilket syns på nybyggnadsritningen ovan.

NULÄGE
Byggnaden har en bevarad, sammanhållen karaktär som 
speglar 1920-talets arkitektoniska stilideal och är målad 
i en ljust gul kulör med detaljer såsom knutar, fönsterfo-
der, veranda och gesims, i vitt. Taket är beklätt med tegel.
Grunden består av slammad natursten och betong.

Underhållet av byggnaden är idag eftersatt och i stort 
behov av upprustning. Den är målad med en plastfärg vars 
egenskap orsakar fuktskador, då den bildar ett tätt ytskikt 
som gör att fukt inte kan transporteras ut från träet, vilket 
i sin tur skadar träet. 

Verandan med ovanliggande balkong, med ett 
räcke med ståndare likt balusterdockor.

Byggnadens symmetriska uppbyggnad och ståndsmässiga karaktär är särskilt tydlig i 
fasaden mot Hamngatan, vilken ska betraktas som entrésidan. Nybyggnadsritning, daterad 1932.
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EKONOMIBYGGNADERNA

HISTORIK
Längs med fastighetsgränsen mot Vega 8 är två panel-
klädda timmerbyggnader placerade med ett skärmtak 
mellan. Dessa är sannolikt från 1700-talet (Vaxholms 
byggnadsnämnd, 1983-04-29, DNR 79/83). Gårdsbygg-
naderna har troligtvis tillhört prästgården under en 
längre tid och haft olika placering inom tomten. Tidigare 
låg en gårdshuslänga vid vägkanten längs med Hamnga-
tan, en byggnad i vinkel mot Hamngatan in mot gården 
och en mindre byggnad längs med fastighetsgränsen 
mot Vega 8, enligt en karta från 1847. På ett äldre foto-
grafi taget innan 1885 (rådhuset som uppfördes 1885 är 
ännu inte byggt) finns en gårdslänga som skulle kunna 
utgöra de nuvarande gårdsbyggnaderna. Detta grundat 
på att de har liknande volym och form, men med ett 
sammanhängande mittparti med dörr från gatan. Bygg-
naderna på fotografiet ser ut att, likt dagens byggnader, 
vara uppförda i timmer med stående panel. Gårdsbygg-
naderna längs med Hamngatan flyttades kring sekelskif-
tet 1900. 

Det röda takteglet tillkom i samband med rivningen av 
uthuset mellan befintliga timmerbyggnader, år 1983. 
Detta uthus var i ett enklare utförande och fungerade 
som vedbod och avträde. Det var i dåligt skick varför det 
revs. Det nuvarande taket mellan timmerbyggnaderna 
tillkom 1991.

NULÄGE
De två ekonomibyggnaderna är i ett gott skick med en 
bevarad karaktär av äldre gårdsbyggnader. Färgsätt-
ningen med röda fasader med svarta knutar och grönmå-
lade fönster och dörrar är typiskt för äldre ekonomibygg-
nader. Byggnaderna har till stor del äldre bevarade bygg-
nadsdelar, så som själva timmerstommen, naturstens-
grunden samt fönster och dörrar med bandgångjärn.

1847 var dåvarande prästgård kringbyggd av gårdsbyggnader. Fram till 1800-
talet hade prästgårdar ofta en liknande gårdsstruktur som bondgårdar, med 
fägården skild från den kringbyggda mangården.

De båda båda gårdsbyggnaderna upplevs som sammanbyggda i och 
med det senare tillkommna taket mellan dem. Mellan byggnaderna stod 
det tidigare ett uthus, vilket revs 1983. 

Den norra byggnaden med lucka, en viktig byggnadsdetalj som kan 
beskriva byggnadens tidigare funktion. 

Den norra gårdsbyggnadens stomme av timmerväggar.
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PRÄSTTRÄDGÅRDEN

HISTORIK 
Av det historiska kartmaterialet framgår att prästgården med tillhö-
rande trädgård har haft samma utsträckning sedan åtminstone 1700-
talet och troligtvis längre tillbaka än så. Marken som fastigheten ligger 
på har tidigare utgjort en del av stadsägorna. Det är, likt tomten för 
Löwenströmska trädgården, en av de största fastigheterna i Vaxholms 
stad. 

Fram till 1930-talet låg prästgården som en förlängning till bostads-
huset på Vega 8, längs Hamngatan. Gårdsstrukturen för prästgården 
följde, enligt kartmaterial från 1847 och 1880, den för tiden rådande 
bland gårdarna i Mälardalen, med en kringbyggd mangård med som 
skildes från ekonomibyggnaderna, vilka bildade en separat fägård.

På en karta från 1776 syns en ”Wattu Grop” i anslutning till platsen för 
den gamla brandstationen. Dammen är belägen i en naturlig svacka och 
finns även utritad på 1690-års karta över staden. Att ha en damm i nära 
anslutning till prästgården var vanligt på 1600–1700-talet, då i form av 
en fiskdamm eftersom tillgång på fisk var en nödvändighet under faste-
tider. Men dammen kan även ha använts som stadens branddamm och 
senare även som bevattningsreservoar till stadsträdgårdnarna.  

Prästgården och prästträdgården i vänstra hörnet av bilden, troligtvis omkring 
1910-talet. Här kan man se hur prästträdgården omgärdas av ett enkelt nätsta-
ket och att trädgården innanför har en parkliknande utformning med en öppen 
gräsmatta med större träd. Digitalt kulturarv. 

Fotografi taget innan 
1885, då rådhuset 
uppfördes. Präst-
trädgården hade då 
en lummig karaktär. 
De nuvarande äldre 
askarna som står 
längs med stake-
tet och vägen in på 
tomten verkar ännu 
inte vara planterade. 
Digitalt kulturarv.

Fotografi över prästgården och del av trädgården, troligen taget omkring 1940-talet. Här 
syns en grusgång längs med byggnaden och en plantering med blommor eller en lägre häck i 
anslutning till en öppen gräsmatta. Intill den breda gången som leder in till prästgården från 
Hamngatan syns två äldre träd som idag inte längre finns på platsen. Verandan är klädd med 
en klängväxt, vilket var vanligt från omkring 1900 och framåt. Digitalt kulturarv.
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Skiss över prästträdgården 
från en inventering 1970. 
Jämfört med dagens trädgård 
fanns då ett större antal träd 
planterade inom tomten. Det 
är tydligt hur den norra delen 
av tomten var avsedd för 
odling, med fruktträd, bärbus-
kar och rabarber bland annat,  
och den södra delen för repre-
sentation, med parkträd så 
som ask, lind, björk och soli-
tärer i from av prydnadsgran 
och gullregn med flera.

Vid anläggandet av den nya prästgårdsbyggnaden beskrivs i 
byggnadsnämndens protokoll att kyrkorådet önskat att ”(…) den 
blivande byggnaden ej behöva inkräkta allt för mycket på den 
nedanförliggande fruktträdgården”. 

Det visar att fruktträdgården på baksidan var av sådan betydelse 
att placeringen valdes med utgångspunkt från denna. Utöver 
fruktträdgården nämns även bättre markförhållanden som en 
anledning till prästgårdens placering, centralt på tomten. Att 
plantera fruktträd i trädgårdar har man gjort sedan åtmins-
tone 1600-talet. Rådande ideal var vid den tiden att anlägga 
dem inhägnade och/eller i köksträdgården, indelade i kvarter i 
en regelbunden form. Exempel på fruktträd som kunde finnas 
representerade är äpple, päron, plommon och körsbär, vilka alla 
funnits representerade i prästträdgården.

Under 1800-talet blev alléer vanliga mellan kyrka och prästgård 
liksom trädrader vid staket. Av ett fotografi från 1880-talet 
framgår prästträdgårdens lummiga karaktär, men det är svårt 
att avläsa någon tydlig struktur. De stora askarna som står i rad 

längs med staketet vid Hamngatan och vid vägen in på tomten, ver-
kar ha planterats kring sekelskiftet 1900. 

På ett fotografi på prästgården, troligtvis taget omkring 1940-talet, 
syns en del av trädgården framför prästgårdsbyggnaden. Då gick en 
grusgång längs med byggnaden och en plantering med blommor 
eller en lägre häck i anslutning till en öppen gräsmatta. Intill den 
breda gång som leder in till prästgården från Hamngatan syns två 
äldre träd som idag inte längre finns på platsen. Verandan är bär 
klängväxter, vilket var vanligt för tiden.

På en situationsplan över prästgården från byggnadsinventeringen 
1970, kan man se hur den norra delen av tomten var avsedd för 
odling, med bland annat fruktträd, bärbuskar, rabarber och den 
södra för representation, med parkträd så som ask, lind, björk och 
solitärer i form av prydnadsgran och gullregn. Entrén till prästträd-
gården markeras vid grinden av två flankerande prydnadstallar, enligt 
ritningen, och vid verandan är en blomsterrabatt och en syrenberså. 
Hela trädgården inramas av en almhäck och ett staket (se ovan).

Ovan. Fotografi över 
prästgården med trädgår-
den, från inventeringen 
1970. Här syns hur bygg-
naden omgärdas av en 
almhäck innanför staketet 
och att framsidan har en 
tydlig parkkaraktär med 
olika typer av parkträd, 
där prydnadsgranen 
utmärker sig som en soli-
tär. Det framgår tydligt 
att denna sida är entré- 
sidan.

Nedan. Prästträdgården 
sedd från Trädgårdsga-
tan,söderut, 1970. På 
fotografiet är det tydligt 
hur tätbevuxen trädgår-
den tidigare varit. Bakom 
prästgården skymtar 
prydnadsgranen som var 
planterad på framsidan 
av byggnaden.
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Väg in till prästgården från Hamngatan. Till vänster i bild står en av de äldre 
askarna. Till höger i bild, intill gårdsbyggnaderna, ett bigarråträd. 

Äppelträd norr om prästgården. Fruktträdgården täckte tidigare en större yta innan 
prästgårdsbyggnaden uppfördes 1936, vilket äppelträdet till höger i bild är ett spår 
av. 

Pelaraspar. Troligtvis tillkomna i sam-
band med att parkeringen längs med 
Torggatan anlades. 

NULÄGE
Trädgårdens historiska strukturer är i dagsläget otydliga. Det 
finns dock spår från den tidigare trädgårdsanläggningen såsom 
de stora askarna längs med staket och den väg som leder in mot 
huvudbyggnaden från gatan. På tomten finns även en äldre björk 
i närheten av gårdsbyggnaderna där det tidigare stått tre björkar, 
enligt ritningen från 1970. På baksidan av prästgården, i tomtens 
nordvästra hörn finns fem äppelträd bevarade.

Grusgången som tidigare funnits framför huset finns inte kvar 
utan är idag gräsbeväxt och ytan framför verandan är planterad 
med flertalet buskar utan synlig struktur. Kvar finns dock spår 
från den tidigare syrenbersån. I den del av trädgården som det 
tidigare fanns en prydnadsgran verkar det inom de senaste 10 
åren ha planterats en ny prydnadsgran. 

Gränsen mellan prästträdgården och Löwenströmska trädgår-
den.

Plantering av flertalet buskar utan synlig struktur. Denna typ av plante-
ring är tillkommen under senare tid och återfinns inte på äldre fotografi 
(se nedan). 
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LÖWENSTRÖMSKA TRÄDGÅRDEN                     
HISTORIK 
Löwenströmska trädgården ligger på de tidigare stadsägorna. Det 
var här stadens befolkning hade sina odlingar. Närmast staden låg 
nyttoträdgårdarna. Löwenströmska trädgården kan vara en av de 
sista kvarlevorna från dessa trädgårdar. Utanför stadsträdgårdarna 
låg stadsbefolkningens åker-, ängs- och betesmarker. 

Tomten för Löwenströmska trädgården var tidigare indelad i två, 
men den västra delen har aldrig varit bebyggd och de har hört 
samman ägomässigt. De två fastigheterna har haft dess nuvarande 
utsträckning sedan åtminstone 1690-talet och var redan då en av 
de största tomterna i Vaxholm. Byggnaden inom tomten uppfördes 
1770. Det är till stor del välbevarat, placerat i ursprungligt läge 
längs med Torggatan, innan rutnätet lades för gator och kvarter. 
Inom trädgården finns odlingskvarter, odlingsgångar och till viss 
del gångar som kan ha anlagts inom trädgården redan på 1700-
talet. 

Vid omkring 1839 såldes fastigheten till trädgårdsmästaren Nils 
Gillberg och hans fru Britta som hade trädgårdsmästeri i anslut-
ning till byggnaden och på åkrar på lägret (där fritidsgården Stor-
stugan ligger idag med grönområdet nedanför, några kvarter väs-
ter om kvarteret Vega). Efter att Nils gått bort fortsatte Britta att 
odla och sälja trädgårdsprodukter och anställde senare drängen 
Carl Pettersson. De kom att gifta sig två år senare. Efter att Britta 
Pettersson avlider 1894 blir huset en hyresfastighet. 

1922 köpte familjen Löwenström tomten och hyrde ut delar av Vy från Löwenströmska mot prästträdgården, med några av de äldre 
äppelträden i trädgården. 

Vy mot Löwenströmska vid fastighetsgränsen mot Vega 9. På bilden  
syns flertalet av de äppelträd som finns inom tträdgården. Bakom 
Löwenströmska syns rådhustornet. 

Skiss över den Löwenströmska trädgården inom Vega 10 och 11 från en inventering 1970. Skisserna redovisar bland annat antalet fruktträd 
inom tomten, med flertalet äppelträd, tre päronträd och tre bigaråträd, varav två var placerade framför boningshuset. Inom Vega 10 fanns 
bland annat potatis, hallon, jordgubbar, blommor och ett mindre kryddland.

byggnaden medan de bodde på bottenvåningen. Det är efter Maria 
Löwenström som trädgården är uppkallad efter.

Namnet på intilliggande Trädgårdsgatan refererar troligen till dessa 
stadsträdgårdsodlingar.

NULÄGE
År 2000 förklarades Löwenströmska trädgården som byggnads-
minne av länsstyrelsen. 

I trädgården finns fortfarande spår av den äldre trädgårdsanlägg-
ningen. Inom anläggningen finns äldre fruktträd i samma omfatt-
ning som när trädgården byggnadsminnesförklarades, år 2000. 
I samma läge som det tidigare funnits två bigaråträd, vid gårds-
planen intill byggnaden, har det under senare år planterats ett 
bigaråträd. De tidigare odlingsbäddarna längs Torggatan består 
idag av ett hallonsnår, men fortfarande kan de tidigare gångarna 
och uppdelningen i odlingssängar, skönjas. Terrasseringen mot den 
naturliga bergshöjden i trädgården är fortsatt tydlig, men det är 
däremot svårt att utläsa tidigare trädgårdsgångar och de träd som 
fanns planterade mot berget söder om huvudbyggnaden finns inte 
längre kvar. I samband med byggnadsminnesförklaringen år 2000 
bedömdes att det fortfarande förekom växtmaterial från 1700-talet 
inom trädgården. Dessa växter kan fortfarande finnas kvar även om 
skötseln av trädgården är något eftersatt och kan ha bidragit till att 
vissa växter inte kunnat överleva. 
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ARKEOLOGI

Det finns inga kända fornlämningar från förhistorisk tid på Vaxön 
eftersom landet ligger förhållandevis lågt. Den aktuella fastigheten 
ligger lägre är 5 meter över havet. Det betyder att det inte finns några 
förhistoriska lämningar, eftersom platsen under förhistorisk tid låg 
under vatten. Däremot finns det lämningar på Vaxön efter exempelvis 
bebyggelse, stenindustri och en kolerakyrkogård, äldre är från 1850 
och som därmed klassas som fornlämningar. Eftersom fastigheten 
ligger inom stadens rutnätplan, om än i en perifer del, kan det också 
finnas spår av bebyggelse inom området som tillkommit före år 1850 
och därmed är fornlämning. 

Utdrag ur jordartskarta över fastigheten. Vega 9 markerad med blå markering. SGU
På kartan från 1776 syns en tidigare byggnad där tomten möter Hamngatan. Vega 9 marke-
rad med röd markering. Lantmäteriet

Fastigheten ligger delvis på urberg i nordost. I övrigt består marklag-
ren av fyllningsmaterial och lera/silt, se jordartskarta ovan. 

Under historisk tid har fastigheten i förhållande till Vaxholms stads-
kärna, haft ett perifert läge och utgör en del av den västra delen av 
rutnätsplanen från år 1776. Av det historiska kartmaterialet framgår 
att det i fastighetens sydöstra del har legat byggnader varav en var 
det tidigare läget för prästgården. Huruvida det finns eventuella sten-
grunder kvar efter dessa byggnader under mark är oklart, då det inte 
finns några spår av dessa ovan mark.
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OMRÅDET

RUTNÄT OCH TOMTER
Ett betydande karaktärsdrag för staden är vägnätet med det strukturerade 
1600-talets stadsplaneideal i form av ett rutnät i stadens lägre partier, 
där Hamngatan är huvudstråket i kontrast till den mer organiskt och 
topografiskt anpassade bebyggelsestrukturen som omger rutnätsplanens 
utbredningsområde, i staden mer kuperade partier.  Rutnätet och den täta 
småstadsbebyggelsen är en del av uttrycket för riksintresset.  

Den rätvinkliga staden verkar överenstämma med produktionsmarken 
till de gamla stadsägornas utbredning. Här var det möjligt med denna 
symmetriska struktur, till skillnad från de mer bergiga delarna av staden. 
Stadsplanestrukturen förljer således en markorganisation som kan här-
röra från tiden för bebyggelseetableringen på Vaxön.

I den rätvinkliga delen består kvarteren av tomter i varierande storlek, där 
prästgården och Löwenströmska trädgården tillhör de största tomterna. 
Tomtens indragna huvudbyggnaden med öppen trädgård tillåter en för-
ståelse för tomtens storlek.

Staket, grindar, murar och andra element mot gata är karaktäristiskt för 
flera av områdets tomter. Prästgården staket bidrar till inramningen av 
den stora tomten.

KULTURVÄRDEN

KOMMUNIKATIONER
Hamngatan har haft stor betydelse som huvudgata mellan kyrkan 
och Stockholmsvägen/Kungsgatan och hamnen. De två vägskälen 
vid kyrkan har haft avgörande betydelse för kyrkans lokalisering och 
därmed även för prästgården och brandstationen samt tidigare även 
klockargård och fattigstuga. Vägskälen med dess tillhörande bygg-
nader är att betrakta som landsbygdens motsvarighet till kyrkby, 
där varje komponent har haft betydelse.  

I Bevarandeplan för Vaxholm från år 1979 står att vägkorsningen 
vid kyrkan ur stadsbildssynpunkt är en av de viktigaste platserna för 
de som kommer landvägen till Vaxholm. 

Med Hamngatan söder om tomten och Torggatan som leder till Råd-
hustorget har kvarteret Vega haft stor betydelse för kommunikatio-
nerna i till, och senare i staden. 

TOPOGRAFI
Den varierande topografin runt om den flackare rutnätsindelade sta-
den är karaktäristisk för skärgården. De topografiska förhållandena 
har lett till en mer organisk väg- och bebyggelsestruktur. I kvarteret 
Vega varierar topografin med dess lägre partier i Prästgårdstomtens 
nordöstra del och Löwenströmska trädgårdens västra del och den 

höga bergsklacken centralt i kvarteret, delvis inom byggnadsminnet. 
Höjdskillnaden gör det lätt att associera till skärgårdslandskapet.  

GRÖNSTRUKTUR  
Stadens kvarter präglas av grönska och är en del av en större grön-
struktur (illustrerat på karta ovan). De öppna parkmarker som finns 
ligger generellt söder om Hamngatan. Norr om Hamngatan präglas 
de flesta kvarter av ett tidigare äldre villaträdgårdar. Trädgårdarna 
varierar i storlek och graden av grönska. Prästträdgården och Löwen-
strömska trädgården tillhör de mest utpräglat gröna kvarteren inom 
stadskärnan. 

I kvarteret möts den täta stadsmässiga, där bebyggelsen domine-
rar och den mer öppna och lösthållna bebyggelsestrukturen med 
en dominans av grönskan. Denna kontast som kan uppfattas längs 
Hamngatan uttrycks i bevarandeplanen från 1979 som viktig för för-
ståelsen av utvecklingen av Vaxholm som småstad.                     

KVARTERET VEGA
Kvarteret Vega har längs Hamngatan stadsmässig karaktär med 
hus längs gata som medgavs i detaljplanen från 1926. I och med 
att kvarteret inte byggts ut under senare delen av 1900-talet (med 

Trädgårdskaraktär Park och alléer

Illustrationen visar olika 
typer av grönområden på 
Vaxöns östra del. De öppnare 
och allmänna delarna, här 
redovisade som park och 
alléer, inkluderar även kyr-
kans grönska. Trädgårdarna 
bildar egna grönområden. 
Tillsammans skapas en 
gemensam grönstruktur för 
staden. Vega 9 - Prästgården 
markerat med röd marke-
ring. Karta från Lantmäteriet 
bearbetad av Tyréns.

Vid en jämförelse med kartan ovan från 1880 och 
kartan nedan från idag syns det bibehållna rutnätet. 
Vega 9 - Prästgården i röd markering. Lantmäteriet
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något undantag för Vega 7) finns i övrigt en bevarad äldre karaktär med 
bostadshus och förrådsbyggnader i öppna trädgårdar med fruktträd på 
stora tomter. 

Trädgårdskaraktären i kvarteret Vega, med Prästträdgården i väst, utgör 
som redovisats tidigare en del av Vaxholms större grönstruktur. Denna 
företeelse kan ha sina rötter i de stadsträdgårdar som etablerades i sam-
band med att Vaxholm befolkades på 1500-talet.

VEGA 9 PRÄSTGÅRDEN
Prästgården utgör en del av en historisk kontext såsom ett religiöst cen-
trum, med kyrka, brandstation med tidigare branddamm och tidigare 
även klockargård och fattigstuga, likt kyrkbyn på landsbygden. Platsen 
har haft och har fortfarande stor symbolisk betydelse som entré landvä-
gen till Vaxholms stad men även i egenskap av religiöst centrum i kon-
trast till stadens rättsliga (Rådhuset) och militära centra (fästningsanlägg-
ningen).

Byggnaden på den generöst tilltagna omgivande trädgården är en tydlig 
manifestation för det religiösa inflytandet i staden.

HUVUDBYGGNADEN
Platsen har under lång tid varit vigd för kyrkoherdeboställe/prästgård 
och prästgården är ett gott exempel på den byggnadstyp som varit van-
ligt förekommande för kyrkoherdeboställen och prästgårdar, uppförd 
i en våning med brutet tak, de senaste 200 åren. Trots att byggnaden 
uppfördes under 1930-talet har man inte frångått det arkitektoniska 
formspråk som präglat denna byggnadstyp.

Utöver byggnadens kulturhistoriska värde som prästgård är byggnaden 
värdefull utifrån dess tidstypiska tjugotalsklassicism med en symmetrisk 
uppbyggnad, vilket främst kommer i uttryck i fönstersättningen, och 
den centralt placerade frontespisen med ett ståndsmässigt uttryck. Den 
ståndsmässiga karaktären förstärks vidare av byggnadens indragna läge 
på tomten som beskriver byggnadens historiska status i Vaxholm.

GÅRDSBYGGNADERNA
De två panelinklädda timmerbyggnaderna är i ett gott skick med en 
bevarad karaktär av äldre gårdsbyggnader. Byggnaderna har till stor del 
äldre bevarade byggnadsdelar och bedöms vara uppförda under 1700-
talet. Deras avskilda placering på tomten förmedlar, utöver själva bygg-
naderna, byggnadernas status och roll i gårdsmiljön. 

Att gårdsbyggnaderna har haft olika placeringar inom tomten påverkar 
inte deras höga kulturhistoriska värde, då det är mer regel än undan-
tag att sådana byggnader återanvänts för olika funktioner beroende på 
behov under årens lopp. De två timrade gårdsbyggnaderna tillhör sanno-
likt de äldsta byggnaderna i staden.

PRÄSTTRÄDGÅRDEN
Vega 9 har under en lång tid utgjort mark tillhörande kyrkans prästgård. 
Fastigheten har haft samma utsträckning sedan åtminstone 1700-talet, 
och troligtvis längre än så, och är en av de största tomterna i Vaxholm. 

Det är ovanligt förekommande att stadsnära prästgårdar finns kvar i 
dess ursprungliga utsträckning såsom Vega 9.

Trädgårdens uppdelade struktur med fruktträdgård och odling 
bakom prästgårdsbyggnaden och parkanläggning framför kan fortfa-
rande uppfatts, om än mindre tydligt än tidigare.

Entrésidans parkkaraktär uttrycks med de stora ädellövträden såsom 
de hamlade askarna, och deras placering som trädrad längs med sta-
ketet och vägen in på tomten. Entrén in i trädgården från Hamngatan 
är markerad med två äldre stenstolpar i staketet. Intill ekonomibygg-
naderna finns en äldre björk (av tidigare totalt tre björkar).

Norr om prästgårdsbyggnaden är finns det fortfarande spår av nyt-
toträdgården i form av ett antal äppelträd. Det finns även spår av 
äldre buskar och buskage, såsom av syren från den tidigare syrenber-
sån framför verandan.

KOPPLINGEN MELLAN LÖWENSTRÖMSKA OCH 
PRÄSTTRÄDGÅRDEN
Löwenströmska och prästträdgården har båda delvis utgjort nyttoträd-
gårdar. Båda trädgårdarna ligger i utkanten av staden på tidigare stads-
jord. Sannolikt kom båda trädgårdarna att ingå i de stadsträdgårdar som 
försörjde stadsinvånare med frukt och grönt då dränerings- och utfyll-
ningsarbetet genomförts på de två vattenpåverkade tomterna. Deras geo-
grafiska och fysiska koppling är tydlig i stadsrummet, som ett samman-
hållet grönstråk.

Tillsammans med Löwenströmska trädgården har tomterna historiskt 
utgjort stora trädgårdar i kvarteret. Trädgårdskaraktären fortsätter 
bortom Trädgårdsgatan i kvarteret väster om Vega och vidare i övriga 
kvarter med äldre villor med bevarad trädgårdskaraktär lokaliserade 
utanför den historiska stadskärnan som ingick i rutnätsplanen.

Prästgården med gårdsbyggnaderna. 
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PLANFÖRSLAGET

Med den nya detaljplanen avser Svefastigheter att uppföra en 
byggnad bestående av två och ett halvt plan med upphöjd källar-
våning. Den föreslagna byggnaden sträcker sig mellan Hamnga-
tan och Torggatan på prästgårdstomtens östra del och beräknas 
omfatta sammanlagt 2000 BTA. För att skapa plats för byggan-
den avser man att flytta, alternativt riva två äldre panelklädda 
timmerbyggnader.

Byggnaden planeras för omkring 33 lägenheter om 1-3 rum och 
kök, med utymmen för förråd för cyklar och permobiler. Upp-
låtelseformen föreslås att bestå av hyresrätter i ett kollektivbo-
ende. 

Byggnaden kommer att bestå av en lång sammanhängande hus-
kropp med ett tvärskepp i vardera änden. Det södra tväskeppet 
förläggs längs Hamngatan i liv med bostadshuset inom Vega 
8. Den norra delen placeras något indragen från Torggatan. 
Tvärskeppens gavlar kommer att tangera fastighetsgränsen mot 
Vega 8 respektive 11. 

Med förslaget kommer den befintliga prästgården att bevaras, 
liksom nuvarande siktlinjer mellan prästgården och kyrkan. Den 
nya huskroppen kopplas samman med den gamla prästgårds-
byggnaden med någon form av vägg- och takfördsedd förbindel-
segång i samma nivå som prästgårdens golv. Taket kommer att 
bestå av sadeltak som eventuellt kan täckas med sedum. Aktuellt förslag. Sveafastigheter och Kirsh + Dereka Arkitekter.

Aktuellt förslag. Svea fastigheter och Kirsh och Dereka Arkitekter.

Den nya byggnaden kommer att ta den östra delen av fastighe-
ten i anspråk och tillhörande parkeringsplatser planeras i dess 
norra del. Den nya byggnadens bruttoarea motsvarar ett behov 
av 18 parkeringsplatser enligt Vaxholms stads parkeringsnorm. 
Dessa parkeringsplatser planeras på prästgårdstomtens östra 
sida längs Trädgårdsgatan respektive dess norra sida i nuva-
rande frutkträdgård. Enligt föreslagen parkeringslösning krävs 
en utfart mot Torggatan. 

Flera träd på fastigheten kommer att bevaras men planförslaget 
innebär att större träd behöver tas ner. 
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KONSEKVENSANALYS

KONSEKVENSER FÖR RIKSINTRESSET
Utredningsområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård 
Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet – Lindalssundet [AB 51, 58]. 

Prästgården är belägen i ett lägre lerfyllt parti i landskapet, vilket 
efter att dränerings- och utfyllnadsåtgärderna omkring år 1700 möj-
liggjort goda förutsättningar för odling. Trädgården utgör en del 
av en större historisk grönsstruktur som omfattar flera kvarter och 
berättar en del av Vaxholms historia.

Vid lokalisering av ny bebyggelse försvinner större delen av trädgår-
dens yta. Samtidigt uppstår en barriär genom kvarteret som tidigare 
har dominerats av de stora, öppna och gröna villatomterna, om man 
undantar stadsbebyggelsen längs Hamngatan. Kvarterets tidiga histo-
ria såsom en del i de gamla stadsträdgårdarna blir svårare att spåra 
med den nya byggnaden. Det medför att det blir svårare att förstå 
hur man tidigare har klarat sin livsmedelsförsörjning i staden, vilket 
är en del av motivet och uttrycket för riksintresset. 

En ny byggnad med denna volym motsvarar inte volymen hos övriga 
byggnader inom kvarteret och inte heller volymen för stadens små-
skalighet. 

Kvarteret Vega tillhör delvis den småskaliga stadsbebyggelsen, längs 
Hamngatan. Innan kvarterets avslut övergår dock kvarteret till att 
istället uppfattas tillhöra den äldre villabebyggelsen i väster. Med den 
nya byggnaden kommer gränsen mellan småskalig stadsbebyggelse 
att flyttas västerut, vilket gör att gränsen för småstadsmiljön som 
utgör den historiska stadsbildningen, inte längre blir lika tydlig, vilket 
är en del av uttrycket för riksintresset. 

I riksintresset beskrivs stadskärnans sammanhängande bebyggel-
sesiluett med inslag av kuperad skärgårdsterräng. Med den nya 
byggnaden kommer bergspartiet  kvarterets mitt, att få en mindre 
framträdande roll. Idag kan man fortfarande uppfatta det från Vega 
9. Det påverkar upplevelsen av staden såsom belägen i ett skärgårds-
landskap. 

Med den nya byggnaden med tillhörande parkeringsplatser tas mark i 
anspråk som tidigare har nyttjats av stadsinvånarna och senare även 
av prästgården. Trädgårdens indelning i en representativ entrésida 
mot kyrkan och Hamngatan och en nyttoträdgård bakom bostads-

huset, mot Torggatan går inte längre att utläsa. Det gör att det blir 
svårare att förstå stadsbefolkningens levnadsbetingelser när det gäl-
ler odling och bebyggelse i staden, vilket är en del av uttrycket för 
riksintresset.

I riksintresset lyfts den återstående äldre träbebyggelsen från tiden 
före det sena 1800-talets expansion. Prästgårdens gårdsbyggna-
der utgör en del av den äldre träbebyggelsen. Gårdsbyggnaderna 
kommer att påverkas. I gällande förslag kommer gårdsbyggnaderna 
antingen att rivas eller flyttas. En rivning medför kulturhistoriska vär-
den kopplade till riksintresse för kulturmiljövården försvinner. En flytt 
av gårdsbyggnaderna behöver inte ge negativa konsekvenser, såvida 
den nya placeringen är perifer, det vill säga vid sidan eller norr om 
huvvudbyggnaden. 

Ny lokalisering av byggnaderna innebär att dess historiska funktion 
inte längre kan utläsas i bebyggelsestrukturen. Att gårdsbyggnaderna 
tidigare har flyttats har ingen betydelse för deras kulturhistoriska 
värde. En plats för omlokalisering är ej utsatt i situationsplanen. Det 
bedöms fock att förslaget endast tillåter en alternativ lokalisering för 
de två gårdsbyggnaderna, framför Prästgården, på den representativa 
sidan och mellan prästgårdsbyggnaden och kyrkan. Det skulle inne-
bära att man ytterligare försvårar förståelsen för trädgårdens histo-
riska indelning. Det skulle även innebära att man bryter den visuella 
kopplingen mellan kyrka och prästgård, vilket skulle medföra att 
prästgårdens historiska och funktionella koppling till kyrkan skulle 
bli svårare att utläsa.

Vaxholms kyrka är lokaliserad till den historiska stadskärnans, och 
rutnätsplanens, utkant. I området ligger flera byggnader med kopp-
ling till kyrkan liksom Prästgård och församlingshem. Det finns en 
koppling och ett tydligt visuellt samband mellan Prästgården och 
Vaxholms kyrka genom korsningen vid kyrkan. Korsningen lyfts 
fram som viktig i bevarandeplanen. Det visuella sambandet förstärks 
genom korsningens öppenhet mellan fastigheterna. Ny lokalisering 
av bebyggelse i Prästgårdstomtens östra del bedöms inte påverka 
det visuella sambandet mellan kyrka och prästgården. Däremot kan 
den pedagogiska kopplingen mellan kyrkan och prästgård komma att 
påverkas om tomtens funktion och ståndsmässighet inte längre går 
att läsa. 

Detaljplaneförslagets ansatser att anpassa förslaget till de två paral-
lelgatorna norr och respektive söder om fastigheten är positivt, då 
man planerar en fortsättning på den småskaliga stadsmässigheten 
längs Hamngatan, medan man planerar byggnaden mot Torggatan 
som indragen. Det gör att den nya bebyggelsen från Torggatan upp-
levs som anpassad till övrig bebyggelse inom kvarteret.  

Stadskärnans rätvinkliga gatunät speglar den äldsta stadens utbred-
ning med ursprung i 1600-talets gatureglering och går att avläsa i 
stadskärnan än idag. Vega 9 ligger inom rutnätsplanen västra kant. 
Om kvarteret bevaras i sin indelning bedöms att rutnätsplanen inte 
påverkas.

KONSEKVENSER FÖR BYGGNADSMINNET
Löwenströmska trädgården och Prästgårdens tomt har sannolikt tidi-
gare utgjort en del av stadsägornas trädgårdsodlingar. En ny bygg-
nad tvärs igenom kvarteret kommer att medföra att byggnadsminnets 
tidiga historik inte längre blir lika tydlig. Konsekvenserna blir att den 
sammanhållna trädgårdsmiljön med de angränsande fastigheterna 
kommer att fragmenteras och den visuella kopplingen mellan de två 
trädgårdarna påverkar förståelsen för kvarteret.

Enligt den solstudie som utförts för att utreda eventuella skuggef-
fekter på växterna i Löwenströmska trädgården, kommer den västra 
delen av trädgården delvis att skuggas av den nya byggnaden, till-
räckligt för att skapa nya förutsättningar för de arter som växer där.
Den nya byggnaden kan medföra ett nytt mikroklimat för träden. Trä-
den kan om möjligt i det mer skuggiga läget få mindre blomning och 
eventuellt mindre smakrik frukt.

Löwenströmska trädgården ligger i en svacka i anslutning till ett 
område som fram till tidgt 1700-tal var vattenpåverkat. Det innebär 
att det låglänta området är känsligt för intensivt regn. Enligt den sky-
fallsutredning som gjorts för området kommer trädgården att till stor 
del läggas under vatten vid ett hundraårsregn, redan som det ser ut 
idag. Med den nya byggnaden kommer ytan som läggs under vatten 
ytterligare öka inom byggnadsminnet, vilket riskerar medföra att kul-
turväxter av hög ålder med höga värden på grund av dess långa kon-
tinuitet på plats, går förlorade.
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KONSEKVENSER PRÄSTGÅRDEN MED 
TRÄDGÅRDEN
Huvudbyggnaden ligger idag indragen på tomten vilket ger ett 
ståndsmässigt och monumentat intryck. Att fastigheten behållit dess 
utbredning i en annars relativt tätbebyggd stad berättar om präst-
gårdens och platsens status i staden under en lång tid. I bevarande-
planen för Vaxön beskrivs att hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse 
gällande samspel och utformning. Den nya byggnaden planeras att 
placeras i direkt anslutning till prästgårdens östra fasad. Att tillföra 
en ny, betydligt större volym än den befintliga byggnaden påverkar 
förståelsen för prästgårdens historiska betydelse som så tydligt fram-
går av dess placering på tomten liksom den stora öppna trädgården. 
Den nya byggnadens placering och anslutning till prästgården skulle 
också påverka prästgårdsbyggnaden negativt och byggnaden skulle 
inte längre uppfattas som en huvudbyggnad på tomten. 

Lokaliseringen av den nya byggnaden och parkeringsplatserna med-
för att det inte återstår något annat alternativ för gårdsbyggnaderna 
än en placering på framsidan av prästgårdsbyggnaden. Det skulle 
innebära den visuella kopplingen mellan kyrka och prästgård bryts, 
vilket skulle medföra att prästgårdens historiska och funktionella 
koppling till kyrkan skulle bli svårare att utläsa.

En ny byggnad med denna volym överensstämmer inte med övriga 
byggnader inom kvarteret och inte heller med stadens småskalighet. 
Trädgårdstomtens öppna karaktär med indragen huvudbyggnad är 
viktig för förståelsen för Vaxholms utveckling som småstad, som 
beskrivet i bevarandeplanen. Vid lokalisering av ny bebyggelse påver-
kas den öppna karaktären. 

Den funktionella och estetiska indelningen inom tomten i en repre-
sentativ framsida och nyttoträdgård på baksidan kommer inte längre 
att vara avläsbar med det nya förslaget. 

I bevarandeplanen beskrivs hur vegetation, grindar, staket mm är av 
största betydelse för miljön och hur större träd bidrar till upplevelse 
av gatumiljö och topografi. Lokalisering av ny bebyggelse, enligt lig-
gande plan, gör att befintlig entré och vägen in till prästgården kom-
mer att flyttas och nya kommer att ersätta de tidigare för att förenkla 
för parkerande bilar. Den befintliga entrén med pelare i sten och de 
stora träd som kantar vägen in försvinner i och med förslaget, vil-
ket ytterligare bedöms medföra att trädgårdens olika delar och dess 
funktioner blir svårare att förstå och utläsa. 

Till den nya byggnaden planeras 18 parkeringsplatser. De plane-

ras förläggas till den östra sidan längs Trädgårdsgatan respektive 
norr om prästgårdsbyggnaden, i den nuvarande fruktträdgården. 
De äppelträd som idag återstår av nyttoträdgården kommer därmed 
att försvinna och förståelsen för fruktträdgården och den tidigare 
odlingsmarken bedöms helt försvinna i prästgårdsträdgården, då den 
nya byggnaden planeras på övrig tidigare odlingsmark längs staketet 
mot Löwenströmska, inom tomten.

Detaljplaneförslagets genomförande bedöms medföra att höga kul-
turhistoriska värden inom fastigheten skulle gå förlorade och bedöms 
således vara en förvanskning av befintlig kulturmiljö.

GÅRDSBYGGNADERNA
Gårdsbyggnaderna som idag är placerade längs med tomtens östra 
gräns, kommer att flyttas till följd av den nya byggnadens placering.
Deras nuvarande något perifera placering visar dess underordnade 
betydelse i förhållande till bostadshuset. I bevarandeplanen beskrivs 
allmänt hur gårdsbyggnader har haft en väsentlig funktion och till-
skrivs som starkt miljöbildande. De bör enligt planen främst bevaras 
och ersättas med nya i andra hand. Gårdsbyggnaderna inom Vega 9 
har sannolikt tidigare flyttats inom prästträdgården och har troligtvis 
varit en del av prästgården under en längre tid. Utöver deras miljö-
skapande för prästgården, är de troligtvis bland de äldsta byggna-
derna i Vaxholm. Enligt tidigare bedömning är de troligtvis uppförda 
under 1700-talet. 

Lokaliseringen av den nya byggnaden och parkeringsplatserna med-
för att det inte återstår något annat alternativ för gårdsbyggnaderna 
än en placering på framsidan av prästgårdsbyggnaden. Det skulle 
innebära att den visuella kopplingen mellan kyrka och prästgård 
bryts, vilket skulle medföra att prästgårdens historiska och funk-
tionella koppling till kyrkan skulle bli svårare att utläsa. Det skulle 
också innebära att läsbarheten när det gäller trädgårdens olika funk-
tioner skulle omöjliggöras.

Detaljplaneförslagets genomförande skulle innebära att höga kultur-
historiska värden skulle gå förlorade om gårdsbyggnaderna rivs eller 
flyttas till fastighetens sydvästra del. Åtgärden bedöms således vara 
en förvanskning av befintlig kulturmiljö. Vid en ny placering norr om 
eller vid sidan av bostadsnuset skulle de negativa konsekvenserna 
vara avsevärt mindre, då de skulle kunna bevaras och eftersom de 
tidigare har flyttats inom fastigheten.

 • Den nya byggnaden är väl anpassad till 
bebyggelsestrukturen längs de parallellt liggande gatorna, 
Hamngatan respektive Torggatan. 

 • Den visuella kopplingen mellan kyrkan och Prästgården 
bevaras, såvida inte gårdsbyggnaderna placeras på 
framsidan av prästgårdsbyggnaden.

 • Den nya byggnaden med dess volym och fotavtryck 
påverkar stadens småskaliga skärgårdsstruktur  som är 
en del av uttrycket för riksintresset och fragmenterar det 
tydliga inslaget av stora trädgårdar i kvarteret som är en del 
av stadens grönstruktur och kopplar till stadens historiska 
försörjning, vilket är ett av motoven till riksintresset. 

 • Den nya byggnaden avses att byggas samman med 
prästgårdens huvudbyggnad, vilket påverkar dess medvetet 
hållna monumentalitet, och den historiska och visuella 
kopplingen till kyrkan riskerar att inte längre kunna 
uppfattas. 

 • Gårdsbyggnaderna från 1700-talet riskerar att gå förlorade. 
Byggnaderna är en del av träbebyggelsen som är ett 
uttryck för riksintresset. Alternativt riskerar de att få en ny 
placering som inte är historiskt förankrad, vilket gör att 
deras historiska funktion inte längre kan uppfattas.

 • Den nya byggnaden har en visuell påvekan på 
Löwenströmska trädgården, då den placeras i gränsen mot 
byggnadsminnet. Den påverkar även växtligheten inom 
Löwenströmska trädgården, på grund av ökad skuggning 
samt ökad risk för stående vatten vid 100-årsregn.

 • Den nya byggnaden skapar en fysisk barriär mellan 
kvarterets omfattande trädgårdar. Prästträdgårdens 
indelning med en representativ, parkliknande framsida och 
en baksida med nyttoodling, med rester i form av fruktträd, 
går förlorad. Nyttoträdgården kommer att försvinna helt.

SAMMANFATTANDE  
KONSEKVENSER
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Den slutgiltiga bedömningen av liggande förslag är att det får stora 
konsekvenser för befintliga kulturvärden. Här följer åtgärder som 
skulle kunna minska påverkan och konsekvenser för dessa värden. 

Det bör göras en överläggning med Vaxholms kommun om att kraf-
tigt minska antalet parkeringsplatser, så att fruktträdgården norr om 
prästgårdshuset kan bevaras. Det skulle även föra med sig att gårds-
byggnaderna skulle kunna flyttas till den norra eller nordvästra delen 
av fastigheten. 

Flytten av gårdsbyggnaderna bör föregås av en byggnadsdokumen-
tation för respektive bod. Återuppbyggnad ska ske så nära en rekon-
struktion som möjligt, med samma grundläggning eller motsvarande 
teknik som var brukligt under 1700-talet. Att flytta timrade byggna-
der har skett under olika tider, såväl bostadshus som ekonomibygg-
nader. Enligt det äldre kartmaterialet har de aktuella gårdsbyggna-
derna stått på minst två platser tidigare.

Prästgårdshuset har stora restaureringsbehov. Restaurering ska ske 
på ett traditionsenligt sätt med traditionella tekniker och material, i 
samråd med antikvarisk kompetens. Här finns ett fint underlag i form 
av ritningar och fotografier som kan vara vägledande.

Eftersom tillbyggnaden på prästgårdens norra sida, är ursprunglig 
och inte ett senare tillskott, bör den bevaras.

Den nya byggnaden bör anpassas i kulör, fönstersättning, utform-
ning, placering och volym till rådande bebyggelsestruktur längs 
Hamngatan respektive Torggatan:

Torggatan - Längs med gatan är bebyggelsens förhållningssätt till 
gatuliv mångfasetterat genom att stå: i liv med, med staket mot, 
ha parkering mot,  med mur och häck mot samt balkong med 
häck mot gatan. Grönska är en vanlig företeelse längs gatan. Olika 
volymer och utformningar av byggnaderna, fler-bostadshus om tre 
våningar, villor, olikåldriga byggnader, tegel och trä. Bebyggelsen 
har även en variation av kulörer, men samtliga kulörer är anpas-
sade till den lokala traditionen.

Hamngatan - Bebyggelsen på norra sidan har en variation av kulö-
rer, men samtliga kulörer är anpassade till den lokala traditionen. 
Bebyggelsen ligger i liv med gatan och består av flerfamiljshus 
med affärsverksamhet i nedre botten av en- eller trevåningshus. 
Äldre trähus men även med inslag av putsade på den norra sidan 
och mer modern bebyggelsen på den södra sidan. 

Den nya byggnaden, bör anpassas i mötet med den byggnadsminnes-
förklarade Löwenströmska trädgården, så att skuggningen av trädgår-
den sker i så liten omfattning som möjligt, exempelvis med ett lägre 
parti i dess anslutning. En lågdel i anslutning till Löwenströmska träd-
gården skulle även göra att den nytillkommande byggnadens vägg 
inte skulle uppfattas som så stor och avskärmande.

Den nya byggnaden ska i dess helhet anpassas till de lokala traditio-
nerna i dess utformning, volym, höjd, kulör, fotavtryck, fönstersätt-
ning, material till prästgårdens helhetskaraktär.

Den nya byggnaden bör utformas så att den underordnar sig präst-
gårdsbyggnaden, så att byggnaden fortfarande kan utläsas som 
dominant på tomten.

Prästgårdsbyggnaden bör även fortsättningsvis hanteras som en soli-
tär och inte byggas ihop med den nya byggnaden.

Det skulle vara mycket positivt för prästgårdsmiljön om den angräns-
ande bostadsrättföreningens parkeringsplatser norr om fastigheten, 
kunde omlokaliseras, för att ge plats åt prästgården och dess träd-
gård.

För att bibehålla den lantliga och grönskande park- och trädgårdska-
raktären inom fastigheten, bör vägar, gårdsplan och stigar även fort-
sättningsvis beläggas med grus.

För att identifiera växter som tillhör bevarade äldre strukturer och 
arter i trädgården bör en trädgårdsantikvarisk utredning av prästträd-
gården utföras.

Kompletteringar eller omplanteringar i trädgården bör göras i samråd 
med trädgårdsantikvarisk kompetens, för att om möjligt rekonstruera 
eller plantera efter historiska ideal specifikt för prästgårdar.

De äldre, större träden har ett stort kulturhistoriskt värde och bör 
bevaras. För att anpassa den nya bebyggelsen till de äldre träden på 
tomten och för att säkerställa att deras rötter inte skadas bör en rot-
systemsmätning genomföras.

Den befintliga entrén till Prästgårdstomten visar den tidigare 
vägsträckningen mellan kyrkan och Prästgården gick och bör bevaras.
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