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Rosersbergs Slottskapell 

BOKNINGSVILLKOR OCH CEREMONI 
Rosersbergs Slottskapell kan bokas för vigsel enligt överenskommelse med 
Avdelningen för publik verksamhet. Kostnaden för hyra av slottskapellet är 
7000 kronor. Ett förbesök i kapellet ingår, efter överenskommelse. Kapellet 
disponeras en timme före ceremonin samt en halvtimme efter för 
återställning. Ceremonin beräknas till cirka 30 minuter, den sammanlagda 
tiden att disponera kapellet är två timmar. Extra tid kan bokas mot en avgift 
om 1000 kr/timme.  
 

Slutfaktureringen sker efter ceremonidagen, betalningsvillkor 30 dagar 
netto. Vid avbokning senare än 30 dagar före ceremonidagen debiteras  
2000 kr i administrationsavgift.  
Avbokning ska alltid meddelas Avdelningen för publik verksamhet. 
 
Officianter och personal. Präst bokas genom egen försorg via den egna 
hemförsamlingen inom Svenska Kyrkan. För att boka en vigsel i 
Rosersbergs slottskapell ska minst en i brudparet vara medlem i Svenska 
Kyrkan. Vid dop ska faddrarna/gudföräldrarna vara det. En tjänstgörande 
kyrkvärd från slottsförvaltningen finns på plats vid ceremonin. 

Musiker. Orgeln i slottskapellet får användas under vigselakten av en 
examinerad kantor. Vi hänvisar till Norrsunda församling för vidare förslag 
på kantor. Det går också bra att medföra egna mindre akustiska instrument, 
i samråd med bokningen. Psalmböcker finns att tillgå i slottskapellet liksom 
pall för knäfall om så önskas av brudparet under akten. 

Dekorationer. Blomdekorationer ordnas genom egen försorg. Önskas 
levande ljus föranmäler man detta vid bokningstillfället. Avlarmning måste 
då göras på grund av de brandförordningar som finns upprättade för slottet. 
Avdelningen för publik verksamhet tillhandahåller Liljeholmens kanalljus. 



 Förberedelser. Bänkarna i kapellet får arrangeras om för att passa sällskapet 
och ceremonin, men ska återställas inom disponibel tid. Gå igenom 
ceremonin med prästen samt vår representant. Ett tips är att trycka 
program för ceremonin. Gå igenom lämpliga psalmer samt in-
/utgångsmusik med präst och organist. 

Fotografering med handburen utrustning är tillåten i kapellet och på 
slottsområdet.    

Bröllopsmiddag och övernattning. För bokning av bröllopsfest samt 
övernattning i anslutning till Rosersbergs Slott kontaktas Rosersbergs Hotell 
& Konferens på tel 08-12 20 2000 eller www.rosersbergsslott.se  

PRAKTISK INFORMATION 
Toaletter finns vid parkeringen eller i Teaterflygeln. Parkering vid slottets 
besöksparkering.  

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. 
 

Orgelläktaren får endast användas av kantor.  
 

Maximalt antal personer som får vistas samtidigt i kapellet är 100, gäster 
och medverkande sammantaget. Nödutgångar får inte blockeras.  
 

Risgryn, blomblad, konfetti o. dyl. är ej tillåtet i eller utanför kapellet.  
 

          KONTAKT OCH BOKNING 
 

Avdelningen för publik verksamhet, Ståthållarämbetet 
Telefon: 08-402 61 00, vardagar kl. 9.00-12.00 
E-post: kapell.rosersberg@royalcourt.se 
 
Förfrågningsformulär på 

www.kungligaslotten.se/slottskyrkorna 


