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Årtal
1300talet?
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1852-54
18701879
1872

Kronologisk förteckning
Händelse
Medeltidskyrkan uppförs.
Klockstapeln och prästgården eldhärjas av den ryska flottan.
Ritningar till den nya kyrkan, utförda av konduktören J. Hawerman
ligger klara och godkända.
Medeltida kyrkan rivs och Väddö nya kyrka uppförs efter Hawermans
ritningar.
Tornet uppförs.
Predikstolen tillverkas.
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1926

Kyrkan brinner varpå endast murarna står kvar. Kyrkan återuppbyggs
efter ritningar av arkitekten Frans Lindskog. Den nya kyrkan är
arkitektoniskt bearbetad och något högre än tidigare. Från denna tid
härstamma merparten av kyrkans inredning.
Renovering under ledning av Ärland Noréen. Altartavlan målas av Jerk Upplands
Werkmäster. Vid renoveringen muras de båda sydfönstren på ömse sidor kyrkor XI
om altaret igen och kyrkan målas i grå stänkmarmorering. Konsolerna
mellan tak och vägg huggs bort och taket utformas med kassetter.
Bänkarna förses med nya gavlar. Uppvärmningen blir elektrisk.

1936
1936

Vindfång byggs mellan vapenhuset och kyrkan. Nya dörrar i kyrkan.
Nya fönsterbågar, tvåglasfönster, sätts in i fönstrens gamla karmar. Äldre
inventarier konserveras.
Utvidgning av kyrkogården åt söder efter förslag från arkitekt Olof Hult.
Koret utvidgas genom att de två främsta bänkarna tas bort. Bänkskärmen
flyttas.
Gravkapellet uppförs efter ritningar av Sten Dahlen.
Orgelverket byggs om efter förslag upprättat av Åkerman och Lund.

1938
1948
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1949-50
1950(?)
1951
1954
1966
1968
1968-69

1974
1983
1984
1985
1986

1993

1996

1999

2002

Orgelfasaden bibehålls oförändrad.
Dopfunten kompletteras med en ny cuppa efter förslag av Erik Fant.
Exteriör omputsning. Långhusets rusticerade hörnlister ersätts med släta
hörnlister.
Breddning av det norra grindparet. Vänstra stolpen flyttas 80 cm åt
väster. De nya stolparna gjuts av betong och grindarna förlängs.
Ljuskrona ovan dopfunten efter förslag från konstnären Knut Hallgren.
Kyrkogården förses med ytterbelysning; stolpar med klarglasglob.
Kororgel införskaffas.
Interiör restaurering under ledning av Jörgen Fåk. Fönstren i korväggen
öppnas på nytt. Kyrkan förses med nytt innertak samt golv av röd
kalksten. Interiören målas i ljusa kulörer. Under läktaren anordnas
utrymmen för brudkammare mm. 1700-tals pyramiderna restaureras och
återställs i kyrkan. Ny värmeanläggning samt förstärkning av
takstolarna?
Ändring av kyrkogårdsmuren. Nordöstra delen av bogårdsmuren kring
kyrkan (ca 6,5 m) flyttas in.
Omläggning av yttertaket. Taket läggs om med koppar.
Minneslunden anläggs. Ekonomibyggnad samt garage uppförs söder om
minneslunden.
Elva askar fälls och nio lönnar planteras vid norra muren på gamla
kyrkogården.
Kororgeln flyttas från kyrkorummets sydvästra hörn till en plats i
sydvästra bänkkvarteren. Detta leder till att bänkfronten och de två första
bänkarna kortas av.
Nybyggnad av handikappramp och ombyggnad av trappa.
Urnlund anläggs på kyrkogården. Gravkvarter som tidigare varit avsedda
för kistbegravning, anordnas istället för urnbegravning.
Uppsättande av skyddsräcke på läktarbarriären.
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Fasad- och takrenovering. Upplagning av skador i den befintliga putsen Stockholms
samt avfärgning i befintlig kulör. Omläggning med kopparplåt på
läns museums
lanterninen, översyn och justering av diverse detaljer på långhusets tak, ärendearkiv/
nytillverkning av gavelkors, utbyte av stuprör samt ommålning av
Länsstyrelsens
plåtytor. Plåtbleck fästes in ovan granitsockeln som förhindrar vattnet att ärendearkiv
suga in i skarven mellan putsen och granitsockeln.
Fasaderna grundas med Hydralisk kalkgrund, Optiroc. Stockningsbruk;
Våt luftkalkbruk. Ytputs; Kalkspritputs Optiroc.
Dräneringsarbeten genomförs kring kyrkan. Marken vid rullstolsrampen
asfalteras och en parkeringsplats anläggs.
Uppsättning av tre gjutjärnskors på Väddö norra och södra kyrkogårdar.
De ersätter tre kors i trä.
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