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BOKNINGSVILLKOR OCH CEREMONI 

Strömsholms Slottskapell kan bokas för vigsel och dop enligt överens-
kommelse mellan församlingen och slottsförvaltningen. Ceremonin 
beräknas till cirka en timme. Kapellet disponeras en timme före och  
en halvtimme efter ceremonin. Kostnaden för hyra av slottskapellet  
för vigsel är 8000 kr. Kapellet inrymmer 80 sittande personer. 
Slottskapellet kan besökas vardagar kl. 9.00-16.00 efter 
överenskommelse. Vid visning andra tider erläggs en extra avgift. 

Officianter och personal. Präst bokas genom via Kolbäck-
Hallstahammars församling. 

Musiker bokas genom egen försorg. I kyrkan finns en orgel från 1740-
talet av Daniel Stråhle. Orgeln får användas av utbildad organist eller 
annan av slottsförvaltningen godkänd person. 

Dekorationer. I hyreskostnaden ingår blommor som väljs ut efter 
säsong av slottsförvaltningens kyrkvärd. Levande ljus ingår. Egna 
blomsterdekorationer är inte tillåtna, inte heller att strö ut blomblad 
inne på slottet eller på yttertrappan. 

Förberedelser. Gå igenom ceremonin med prästen samt vår 
representant. Ett tips är att trycka program för ceremonin. Gå igenom 
lämpliga psalmer samt in-/utgångsmusikmed präst och organist. 

Fotografering och videoupptagning under vigselakten bör hållas 
diskret, och sker alltid i samråd med tjänstgörande präst. 

 

 



  

 

PRAKTISK INFORMATION 

Toaletter finns inne i slottet.  

Parkering. Bröllopspar, präst och kantor parkerar på anvisade platser 
vid Stenköket. Gäster parkerar vid den ordinarie parkeringsplatsen.  
För gäster med rörelsehinder finns möjligheten att köra fram till 
Stenköket, dock ej parkering.  

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

Slottet med kapell, är en unik och känslig miljö som endast får 
disponeras med iakttagande av största möjliga försiktighet och respekt. 
Ytskikten är känsliga, och inga som helst infästningar eller 
appliceringar av tejp, häftmassor, häftstift eller liknande får göras 
någonstans i kapellet. Av samma anledning är det inte tillåtet att äta 
eller dricka inne på slottet. 

Balkongen framför orgelpiporna får inte användas. Nödutgångar får 
inte blockeras.  

Risgryn, blomblad, konfetti och dylikt är inte tillåtet i eller utanför 
slottet, ej heller såpbubblor. 

 

 

 

          KONTAKT OCH BOKNING 
 

Strömsholms Slott 

Telefon: 08-402 61 00  

Email: info.stromsholms-slott@royalcourt.se 

Förfrågningsformulär på www.kungligaslotten.se/slottskyrkorna 

PUBLIKA AVDELNINGEN / STÅTHÅLLARÄMBETET, STATENS FASTIGHETSVERK 


