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Torshälla kyrka 

byggnadshistoriska iakttagelser i samband med 

restaureringen ig66-6y 

Av G ö r a n Söders t röm 

Våren 1967 invigdes Torshälla kyrka efter en genomgripande res
taurering. Det hade då gått 55 år sedan den förra stora restaureringen, 
1911-12, då bl. a. korets målningar togs fram under ledning av Sigurd 
Curman och Sigurd Wallin. Vid denna restaurering, f. ö. genom 
Curmans ingripande en av de tidigaste med tillämpning av moderna 
antikvariska principer, utförde Sigurd Wallin också partiella utgräv
ningar i kyrkans kor och långhus, varvid han bl. a. påträffade den 
tegelmurade grunden till ett äldre altare samt rester av två äldre 
golv.1 

I samband med den nu slutförda restaureringen, vilken bl. a. inne
fattade en omläggning av kyrkans golv, förordnades författaren att 
som kulturhistorisk kontrollant komplettera den äldre undersök
ningen; som grävningsledare medverkade under större delen av un
dersökningen fil. kand. Jan Peder Lamm. 

Torshälla kyrkas byggnadshistoria är sedan länge i sina grunddrag 
väl känd; den har utförligast behandlats av Erik Bohrn.2 På vissa 
punkter har emellertid de nu utförda undersökningarna kunnat lämna 
betydelsefulla kompletteringar. Kyrkan, som har en ganska originell 
utformning, är i huvudsak resultatet av tre olika byggnadsskeden, 
1100-talet, 1300-talets början samt 1400-talets mitt. Den äldsta, sanno
likt under 1100-talet uppförda kyrkan bestod av ett rektangulärt lång
hus, ca 7 x 10,5 m, och ett mindre, rakslutet kor, ca 4,80 m långt och 
4,13 m brett (invändiga mått). Efter det att Torshälla år 1317 erhållit 
.stadsprivilegier, tillbyggdes den ursprungliga kyrkan med ett helt nytt 
långhus av betydande storlek, 13,8 x 19,5 m, varvid det gamla lång-

1 Rapport 20 juli 1911 i ATA. 
- Y.xiV. Bohrn, Torshälla kyrka. Sörmländska kyrkor 25, 1943 (törsta upplagan), jfr även 
Torsten Ax:son Holm, Torshälla kyrka, Sörmländska kyrkor 25, 19(17 (femte upplagan). 
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huset apterades till kor. I likhet med de äldre delarna är tillbyggna
den uppförd av gråsten. Då terrängen väster om den gamla kyrkan 
sluttade starkt från västnordväst mot öster uppstod emellertid vissa 
komplikationer vid anpassningen av det nya långhuset till de äldre 
delarna. Den medeltida kyrkans höga takresning, som är väl känd från 
äldre avbildningar och genom ännu iakttagbara spår i bevarade puts
partier på östsidan av tornet, visar, att den breda 1300-talskyrkan kan 
ha varit täckt av ett högt tunnvalv eller treklövervalv av trä. De äldre 
takstolarna förstördes emellertid helt vid den brand som övergick 
kyrkan år 1873. 

Under 1400-talet välvdes långhus, kor och sakristia med fyrdelade 
valv med enkla diagonala ribbor, varvid långhuset uppdelades i ett 
mittskepp av korets bredd samt två smalare sidoskepp. I samband med 
valvslagningen försträvades långhusets murar i norr och väster. Under 
1400-talet uppfördes också det nuvarande kraftiga västtornet av tegel 
och ett år 1827 rivet vapenhus framför långhusets sydportal. Några 
mera genomgripande förändringar av kyrkans stomme förutom upp
tagande av fönster skedde därefter inte förrän efter branden 1873, då 
torn- och takavtäckningarna radikalt förändrades efter ritningar av 
J. F. Äbom. 

1100-ta lskyrkan 

En av de frågor man hoppades få besvarad i samband med undersök
ningen var huruvida den ursprungliga kyrkan i likhet med t. ex. 
grannkyrkorna Vallby, Hammarby och Sundby varit försedd med 
västtorn. Av denna orsak upprättades en nord-sydlig sektion i höjd 
med det nuvarande långhusets östligaste valvpilastrar. Det visade sig 
emellertid att detta parti av kyrkans golv var helt stört av gravar och 
murade gravkammare. Trots att den gravkammare sora upptog mit
tersta delen av utrymmet framför det ursprungliga långhuset helt töm
des, påträffades inga spår av torngrundmurar. Det ovanligt kraftiga 
stenmaterialet i gravkammarens östra vägg kan dock möjligen ha sam
band med det gamla långhusets västvägg; då murverket inte kunde föl
jas norr och söder om kammaren är dock en sådan tolkning tveksam. 

Det ursprungliga koret är numera genom en tegelmur avskilt frän 
1100-talskyrkans långhus och inrett till sakristia och en under denna 
belägen källare; från dörröppningar på vardera sidan om altaret leder 
korta trappor upp till sakristian respektive ned i källaren. Ursprung-
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Fig. 1. Plan och sektion av Torshälla kyrka. Uppmätning av författaren och Jan Peder 
Lama 1966-1)7 på grundval av uppmätningsritning av arkitekterna Hidcmark och Måns
ton, — Plan ot Torshälla ('lunch. Measurements by the author and Jan Peder Lamm 
1966-67 1111 the basis ni measured drawings by Hidcmark and Månsson. 

Fig. 2. Koret med 1300-talsaltaret och trapploppen till sakristian och källaren i den igen
murade triumfbågsväggen. Fyllningen kring altare! ligger i ungefärlig nivå ined baserna 
för 1 |no talsvalven. — 1100-talskyrkans triumfbågsöppning sträckte sig från bildens höger
kant lill spadskaftet t. v. 0111 källartrappan, — The chancel with the i4th-ceniury altar 
and sleps lo lhe sacristy and cellar in lhe bricked-Up wall. 
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ligen öppnade sig koret mot långhuset genom en triumfbåge av 
samma bredd som koret. Genom sprickor i murskarven mellan den 
sekundära skiljeväggen och triumfbågen kan man iakttaga att putsen 
fortsätter in på triumfbågens insida. — Vid undersökningen av 1100-
taIskorets väggar kunde man genom bevarade putsspår konstatera att 
golvet här legat ca 1 m under det nuvarande korets golvnivå. Det 
ursprungliga långhusets golvnivå kunde däremot inte med säkerhet 
fastställas men torde ha varit ungefär densamma som i koret. 

I den nuvarande sakristian kan vidare 1100-talskorets sydportal ännu 
delvis iakttagas. Den är tryckt rundbågig och har haft en bredd av 
ca 1,22 ra i inre murlivet. Några spår av en väntad sydportal i det 
ursprungliga långhuset kunde däremot inte återfinnas när putsen 
på väggarnas nedre del avlägsnades. Detta skulle möjligen kunna 
tyda på att 1100-talskyrkan i stället för sydingäng ovanligt nog haft 
huvudingången i väster; endast en fullständig murundersökning med 
avlägsnande av in- och utvändig puts kan emellertid ge verklig klarhet 
i frågan om sydportalen. 

1300- ta lskyrkan 

Vid 1911-12 års restaurering påträffade Sigurd Wallin i det nuva
rande koret en altargrund, bestående av korsvis lagda tegelskift. I 
samband med den nu företagna undersökningen avlägsnades resterna 
av denna grund, varvid det visade sig att den till större delen var 
uppförd ovanpå ett i det närmaste intakt altare av gråsten med måtten 
220 x 240 cm, något oregelbundet i västra delen. Altaret var vitkalkat 
till ett djup av 80 cm från överkanten; ovansidan var avjämnad med 
tegel och bruk som underlag för den försvunna altarskivan. Denna 
bör ha legat endast obetydligt högre än grundstenarna för det nuva
rande korets 1400-talsvalv, vilket visar att altaret inte kan ha varit i 
bruk efter valvens tillkomst vid 1400-talets mitt. På grund av sin 
storlek i förhällande till triumfbågsöppningen kan altaret knappast 
heller ha tjänat som lekmannaaltare i 1100-talskyrkan, trots att altarets 
nedre putskant, som tydligt markerar det samtida golvets nivå, ligger 
endast obetydligt högre än 1100-talskorets förmodade golvnivå. Altaret 
mäste därför med stor sannolikhet antagas ha tillhört den utbyggda 
1300-talskyrkan. Härav följer, att golvnivån i 1300-talskyrkans kor — 
den gamla kyrkans långhus — bör ha legat kvar på ungefär samma nivå 
som tidigare, ca 1 m under nuvarande golv. 
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Fig. «. Den medeltida nordportalen efter friläggandet. Murpartiet i bildens nedre kam 
har utgjort omfattning lill den varmluftsanläggning som insattes 1911-12. — The medieval 
nmih doorway after clearing. 

Av grundstenarnas och de båda trapploppens läge i den sekundära 
muren mellan 1100-talskyrkans kor och långhus framgår, att igen-
mumingen av triumfbågen inte kan ha ägt rum under den tid altaret 
ännu var i bruk utan snarare bör ha skett i samband med valvslag-
ningen på 1400-talet. 1300-talskyrkan tycks sålunda ha behållit det 
ursprungliga koret som ett slags absidartat utrymme bakom altaret; 
det är emellertid möjligt att det avgränsats genom någon form av trä-
skrank och utnyttjats som sakristia. 

Det tillbyggda långhuset måste ha stigit ganska kraftigt från öster 
till väster; nivåskillnaden mellan grundmurarna i långhusets östra 

7 —684367 Fonivänm-ii H. 2, 1968 
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respektive västra del är ca i m.8 Med hänsyn till terrängens naturliga 
sluttning kan därjämte en viss lutning Eran norr mot söder antagas ha 
förekommit. 

Vid undersökningen påträffades i det nuvarande långhusets västra 
del betydande rester av tvä sannolikt ursprungliga portaler i norr 
respektive söder. De har varit tryckt spetsbågiga med två spräng i den 
yttre omfattningen och liar på insidan haft en kraftig stickbågig dörr-
niseh. De invändiga nischerna har skrånat i väster men varit rät
vinkliga i öster; dörrarna har varit upphängda i väster. Den yttre 
spetsbågiga omfattningen med rätvinkliga språng är av samma typ som 
t. ex. sakristiedörren i Frustuna kyrka; denna har daterats till 1300-
talets början.4 

Upptäckten av nordportalen var oväntad, eftersom man inte påträf
fat den i arkivaliska källor3 och då nordmuren på denna plats genom
bröts på två nivåer för inmontering av en varmluftsanläggning vid 
1911-12 års restaurering. En tidningsnotis från 1911 med uppgifter 
om restaureringen bekräftar emellertid att de nu förstörda delarna av 
nordportalen påträffades vid detta tillfälle.8 Tyvärr visade det sig atl 
såväl portalens krön som dess nedersta tredjedel hade bortbilats vid 
monteringen av varmlultsgallren. Det återstående partiet var igenfyllt 
mcel 1600-talsmurverk kring en kärna av skrottegel och bruk. Bland 
skrotteglet påträffades två medeltida formtegel med rund profil. 

Vid en provundersökning invid den av Äbom utförda sydportalen 
påträffades östra sidan av en mot nordportalen svarande medeltida 
sydportal med bevarad puts. Såväl nord- som sydportalen rekonstrue
rades i samband med restaureringen, då de bevarade fragmenten an
sågs möjliggöra en i det närmaste säker rekonstruktion; nordportalens 
östra innersmyg fick dock en från den ursprungliga avvikande ut
formning. 

Av långhusets ursprungliga fönster finns två spetsbågiga nischer med 

:' Grundmurarna i ösler ligger nu ca 0,5 m under golv; i väster är däremot grunden 
synlig läng! över golvnivån. Vid urschaktningama tör mit golv xid den senaste restaure
ringen måste grunderna förstärkas i väster med betongkringgjutning dl grundsulan ten
derade atl falla sönder. 
1 Krik Bohm, Frustuna kyrka. Sörmländska kyrkor 35, 1943. Denna portaltyp före
kommerdock även under 1400-ialet; jfr t. ex. Äke Nisbeth, Ekeby kyrka, Upplands k\ikm 
8$, 1956. 
r- Den finns dock markerad på O. Hermelins uppmätningsritning av kyrkan i Västra 
Rekarne härads beskrivning 1866; uppmätningen tycks dock icke ha utnyttjats a\ tidigare 
forskare. Al \. 
" F.skilslimakurircii 17 juli 1911. 
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Fig. 4. Den Äbomska sydportalens östra anfang med ele framtagna smygarna till medel
tidsportalen. Observera atl medeltidsportalens puts är bevarad. — The eastern part of 
lhe souili doorway, with the discovered traces of the medieval doorway. Note that the 
plaster of the medieval doorway is preserved. 

igenmurad dageröppning bevarade i östra väggen på ömse sidor om 
koret; de är delvis överskurna av 1400-talsvalven. Under den nordöstra 
fönsternischen finns en igenmurad dörröppning med tryckt rundbågig 
avslutning, påminnande om den ovannämnda sydportalen i det ur
sprungliga koret. På utsidan avtecknar sig öppningen i putsen; på 
grund av den kraftiga höjning av marken som skett på kyikans norra 
sida ligger den till ungefär halva sin höjd under jord. En teckning av 
O. Hermelin från år 1866 visar att dörröppningen vid denna tid hade 
kvar sina gångjärnstappar pä norra sidan liksom en del av ett urtag i 
inuren norr om porten, till synes för det uppslagna dörrbladet. Ur
taget skulle möjligen kunna tyda på att dörren tillkommit före valv-
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slagningen.7 Vid undersökningen konstaterades att porten leder rakt 
genom muren; en närmare undersökning och datering förutsätter dock 
borttagandet av det nuvarande- tjocka putslagret. 

I västra delen av långhuset påträffades i samband med upptagande 
av dräneringsschakt och provgropar talrika jordbegravningar, sanno
likt härrörande från medeltiden. På grund av de upprepade ned-
schaktningar som i samband med golvnivåernas nivellering företagits 
i kyrkans västra delar, har gravarna i allmänhet kommit att ligga på 
förhållandevis ringa djup under nuvarande golvnivå. Då skeletten här 
ligger i våt lera, var de mycket välbevarade. 

En närmare undersökning utfördes av en begravning, vilken delvis 
var belägen under grunden till långhusets nordvästligaste valvpelare. 
Den döde var begravd i kyrkans längdriktning med huvudet i väster. 
I omedelbar anslutning till skelettets bäckenregion påträffades en sil-
verbrakteat av en typ som anses ha präglats under perioden 1360-
1520. Genom C 14-analys kunde dödsåret bestämmas till AD 1375 
ined gängse felmarginal.8 — En gravhäll från 1343 liar sedan gammalt 
varit uppställd i kyrkan; i samband med undersökningen påträffades 
fragment av ytterligare gravhällar av 1300- och 1400-talstyp.9 

1400- ta lsombyggnaden 

Genom den undersökta gravens dubbla datering till 1300-talets slut 
har man erhållit en säker terminus post quem för länghusvalvens 
tillkomst. Terminus ante quem för valven i koret och igenmurningen 
av 1100-talskyrkans triumbåge jämte entresoleringen av 1100-talskorel 
är å andra sidan 1400-talets mitt, då de vid 1911 års restaurering på
träffade valv- och väggmålningarna av målaren Peter bör ha till
kommit. 

Grunderna till korets valvpilastrar ligger ca 30 cm under nuvarande 

7 Under den motsvarande sydöstra fönsternischen leder en korgbågig, nu igenmurad 
dörröppning sneti genom muren ned till ett halvt underjordiskt, sedan 1700-talel rasera) 
gravkor i vinkeln mellan koret och långhuset. Gravkoret, vilkel återges på Peringskiölds 
teckning av kyrkan iliSli. har förmodats vara uppför! liir Reinhold Rademacher, begravd 
i kyrkan omkr. 1670. 
s Undersökningen beskriven i Fornvännen 1967/3, Sellstedt, Engstrand, Gejvall, Ben
vävnad som analysmaterial vid kol-14 dateringar, sid. 150 och 153. 
• Ett Större fragment i tvä delar med (iverdelen av en gotisk baldakin är av samma typ 
som hällen över Nils Kullhög, död 1343, i Västerås domkyrka. Solve Gardell: Gravmonu
ment från Sveriges medellid 2. 1946, s. 185. Jfr t.ö. Jan Peder Lamm och Göran Söder 
ström, Rapport (iver undersökningar i Torshälla kyrka 1966-67. ATA. 
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lig. 5. Rekonstruktion av långhusets 
sydportal. Den streckade linjen mar
kerar insidans stickbägiga dörrnisch. 
Endast den östra delen (t. b.) fram till 
linjen A-A är bevarad. Rekonstruk
tionsritningen har legal till grund för 
portalens komplettering 1967- — Re
construction of the south doorway dl 
the näve. Only the eastern part 
(right) np lo lhe lille A-A is pre
served. 

golvnivå och ca 70 cm över 1300-talsaltarets bas. Frän ungefär samma 
nivå utgår de båda trappornas ursprungliga lopp. I den nuvarande 
sakristian fann man vid avlägsnandet av golvfyllningen lyra sannolikt 
sekundärt inmurade upplagsstenar för ett tidigare bjälklag i nord-
respektive sydväggen, ca 0,5 m under nuvarande golvnivå. Under syd
fönstret kunde iakttagas att den äldsta putsen, bestående av många 
tunna kalklager, fortsatte obruten förbi bjälklagsupplagen ned till för
modad ursprunglig golvnivå; bjälklaget bör således ha varit sekundärt 
inlagt. Anmärkningsvärt är att de två upplagssteuar som borde ha ut
gjort stöd för bjälklagets västra del saknades; möjligen har de på grund 
av portalen i sydmuren, vilken delvis bibehållits som fönster i sakris
tians källare, varit ersatta av stolpstöd. — I sakristians nordöstra hörn 
finns i nordväggen ett sakramentsskåp av trä av närmast senmedeltida 
typ, vilket på grund av sin höjd över golvet bör ha tillkommit sedan 
det sekundära bjälklaget inlagts. 

Att döma av här anförda iakttagelser har korgolvet i samband med 
valvslagningen vid 1400-talets första hälft eller mitt höjts till nivå med 
långhusets östra del, samtidigt som 1100-talskorets triumfbåge igen
murats och genom inläggning av ett träbjälklag uppdelats i sakristia 
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Fig. 6. Ursprunglig fönsternisch 
och igenmurad dörröppning i 
mura sidoskeppets östvägg. Det 
till synes delvis förbyggda urtaget 
lill vänster om dörren (för det 
uppslagna dörrbladet) kan möj
ligen tyda pä aii porten funnits 
innan valven uppfördes. Skulptu
rerna härstammar frän 1400-talets 
mill och senare hälft. Teckningav 
O, Hermelin 1866. ATA. - Orig
inal window niche and bricked-
up door opening in the east wall 
of the north aisle of the näve. The 
sculptures are from the middle 
and the latter half of the i.-,th 
century. Drawing by O. Hermelin 
1866. 

och underliggande källare. Då gråstensaltaret efter golvhöjningen kom
mit att ligga till större delen under jord har sannolikt ett nytt altare av 
tegel uppförts med användande av det äldre altaret som grund. Möj
ligen ingick rester av 1400-talsaltaret i den tegelgrund som Sigurd 
Wallin är 1911 påträffade i koret; till sina huvudsakliga delar torde 
denna dock härröra från tiden efter 1632, då altaret »flyttades in till 
gaveln».10 

Pelarbasernas varierande höjdläge i långhuset visar att 1300-talets 
kraftiga nivåskillnader mellan väster och öster respektive norr och 
söder fortfarande kvarstod under 1400-talet. 

10 Bohrn, a.a. 1 korels nordöstra hörn påträffades intill valvpilastern gråslensgrimdcn 
till ett litel sidoaltarc, i x 1,3 m; dess läge i förhållande lill valvpilastern tyder på all den 
utgör resterna av elt sekundärt altare (»kakallare»?) frän 1632, dä »ett nytt litet altare 
byggdes framme vid del slora» (Bohrn a. a.). Nägra ytterligare altargrunder påträffades 
inte. 



Torshälla kyrka 103 

På grund av valvens olika detaljformer har Erik Bohrn antagit att 
valvslagningen i kor och långhus skett vid olika men på varandra 
ganska nära följande tidpunkter. Då emellertid olikheterna i valvens 
utformning främst sammanhänger med den stora skillnaden i takhöjd 
mellan koret och långhuset, som uppstått genom nivelleringen av ko
rets golvnivå, torde de dock kunna ha tillkommit i en följd. Redan då 
korvalven slogs mäste de haft sin påtagligt tryckta karaktär med stor 
bredd i förhållande till höjden. 

Ett sannolikt ursprungligt valv av samma huvudtyp som långhusets 
och korets finns i tornets bottenvåning. På grund av portalpartiets 
uppenbara likheter med motsvarande partier på Strängnäs domkyrka 
har Bohrn daterat tornet till 1400-talets första hälft eller mitt.11 Det 
förefaller sålunda sannolikt att kyrkan vid 1400-talets mit t eller förra 
hälft varit föremål för en genomgripande ombyggnad, varvid tornet 
tillbyggdes, valven slogs och korgolvet höjdes, samtidigt som den nu
varande sakristian tillkom och koret försågs med målningar. Kyrkan 
äger också en rad stora polykroma helgonbilder av trä, sannolikt ur
sprungligen tillhörande olika altare, vilka har kunnat dateras till 
1400-talets mitt och senare hälft. 

V a p e n h u s e t 

Genom äldre avbildningar vet man att kyrkan utanför sydingången 
haft ett vapenhus med blinderingsgavel i tegel. Att döma av blinde-
ringarnas och portalens utformning torde vapenhuset ha uppförts un
der 1400-talets senare hälft; det revs år 1828. Då man vid restaure
ringen 1967 uppförde ett nytt vapenhus på samma plats undersöktes 
och avlägsnades det gamla vapenhusets grund. Omedelbart under nu
varande marknivå påträffades en ganska bred men fragmentarisk 
grundsula. På denna låg obetydliga rester av bruk oeh tegel, vilket 
bestyrker tidigare antaganden att vapenhuset varit en ren tegelbygg
nad. Dess utvändiga mätt synes ha varit ca 6 x 7 m. Mitt framför 
kyrkans gamla sydportal låg i gavelgrunden i stället för grundsula en 
stor, oornerad trapphall. Innanför denna låg i golvnivån en gravhäll 

11 I tornets sydvägg påträffades och återställdes vid restaureringen 1967 nedre delen av 
den ursprungliga torntrappan, vilken år l68s hade erhållit en ny Ingång Iran tornets 
utsida. Det visade sig att den södra av de båda fyrkantiga blinderingsnischei som flan
kerar väslportalen tidigare nigjori fönster till torntrappan. 
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l ig. 7. Nuvarande sakristians norra vägg med upplagsstcnar för ell medeltida bjälklag 
samt inmurat sakramentskåp av irä. Den mörka linjen markerar det nuvarande golvets 
läge; intill upplagsstenarna syns kvarsittande rester av äldre puts. 1 förgrunden översidan 
av ett tunnvalv frän iiioo-ialei som omsluter källarutrymmet, — North wall ot the present 
sacristy with corhels fen medieval beams and a bricked-np sacrament cupboard of wood. 

från är 1700 i resterna av ett tegelgolv; under golvet hittades fragment 

av medeltida gravhällar." 

1600- och 1700-talens golv och golvnivåer 

Vid 1911 års undersökning återfann Sigurd Wallin in situ rester av 
ett golv av glaserat tegel i form av kvadratiska plattor med ett enkelt 
palmett- eller liljemotiv och glasyr i grönt-gult-brunt. Golvet hade 
enligt arkivalierna inlagts i koret 1632 samtidigt som de ovan nämnda 
altarena byggdes.11 Vid den nu slutförda undersökningen återfanns 
spridda plattor i sekundärt läge, särskilt i västra delen av långhuset. 
Plattorna har kopierats för golvet i det nya dopkapellet i långhusets 

'- Omedelbart innanför den ursprungliga sydportalen påträffades cn fragmentarisk 
grund av vad som möjligen kan lia vai il ell vindfång. Någon datering har dock inte 
rarit möjlig. 
13 Bohrn, a. a. 



Torshälla kyrka 105 

sydvästra hörn. — I långhusets östra delar och i koret påträffades ganska 
betydande rester av ett tegelgolv, som tillhör ett senare skede än 1632 
års golv och synes ha funnits kvar till 1870-talets restaurering. För
höjningar av gravkamrarnas väggar visade att golvet i denna del av 
kyrkan upprepade gånger höjts i samband med nivellering av golv
nivåerna samtidigt som nedschaktningar skett i långhusets västra delar. 
Såväl vid restaureringen 1911-12 som vid den senaste restaureringen 
har dock en viss sänkning av golvnivån företagits, senast dock endast 
med några få cm. I väster låg tomkammaren före den senaste restau
reringen fortfarande delvis 77 cm högre än långhusets golv; 1966-67 
sänktes emellertid golvet i tornkammaren till ungefär samma nivå som 
långhusgolvets. Samtidigt byggdes i murtjockleken en ny trappa upp 
till västportalen. 

Predikstolen och b a r o c k m å l n i n g a r n a 

Vid restaureringen borttogs predikstolens sekundära underdel, varvid 
det visade sig att predikstolen vilade på ett prydligt murat postament 
av tegel. Den sänktes nu till ursprunglig höjd över golvet. Då det 
ifrågasatts, om de rekonstruerade barockmålningarna på väggar och 
pelare verkligen haft föregångare på samma plats, gjordes punktunder
sökningar som visade att under målningarna från 1911-12 finns be
tydande fragment av äldre målningar, som dock inte är i ett sådant 
skick att en framtagning är motiverad. I sakristian framtogs ett min
dre parti av de ursprungliga målningarna, vilket emellertid åter dolts 
av den nya skåpinredningen. 

Summary 

Torshälla Church in Södernia nia nel was erected in the i2th century of rubble 
stone and comprised a rectangular näve and a smaller, square-endeel chancel. After 
1317 the present näve was acldccl and the old church was convertetl into a chancel. 
Around the middle of the 151b century a West tower of brick was built and tlie 
whole church was provided with vaulting. In 1873 a fire destroyed the tall spire 
as well as the roof of the church. In the ensuing restoration the church was 
given a new roof and spire inspirecl by South Swedish Gothic and a Neo-Gothic 
south doorway. In 1911-12 the church was again restored and in the process the 
murals in the chancel by Peter the Painter, from around 1460, were revealed. 

At a further restoration in 1966-67 there were found, among other things, 

8 — 684367 Fornvännen H. 2, 1968 
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two medieval doorways, the north and south doorways of the church, whieh it 
has been possible to reconstruct. They are presumed by the author to be con
temporary with the näve from the 141!) century. In the chancel there was 
found an almost intact whitewashed altar, probably from the )4th century church. 
The floor in the chancel, which in the 141b century had been about one nietrc 
below the present level, was raised in the 151b century in connection with tlie 
vaulting work and as a result most of the 141b century altar came to be below 
the floor level. At the same time the chancel of the izth century church was 
divided into two storeys by a wooden floor, which has since disappeared. In the 
course of the investigation there was found in the north and south walls of tbc 
old chancel a number of corbels. 

In connection with the erection of a new porch before the south entrance to 
the church there were excavated the foundations of an earlier porch of brick. 
probably from the end of the 151b century, which had been demolished in 1828. 

From a rebuilcling of the chancel which took place in 1632 there were dis
covered the foundations of a small side altar in the north and glazed, square floor 
tiles with a simple floral ornament. 


