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Öst- och västtorn i S:t Per 

A v G u n n a r Redel ius 

S:t Per i Sigtuna är som de övriga kyrkoruinerna ett gåtfullt forsk
ningsobjekt, men huvuddragen i kyrkans byggnadshistoria har redo
visats av Erik Lundberg.1 Kyrkan har byggts i två etapper, varav den 
första omfattat kor, tvärarmar och torn över korsmitten. I en andra 
byggnadsetapp har det nuvarande långhuset kommit till med västverk 
och tillhörande torn. Erik Lundberg har antagit att kyrkan planerats 
med ett brett västtorn, vars storlek framgår av ännu bevarade grund
stenar. Denna plan har icke kommit till utförande. I stället har väst
partiet fått en mindre omfattande utformning. Resultatet tolkas som 
en reduktion av ett betydligt steine byggnadsprogram, måhända bero
ende på biskopssätets flyttning till Uppsala. Är 1967 företogs några 
undersökningar som motiverar en omprövning av dessa antaganden, 
dessutom har detaljer framkommit som är av betydelse för tolkningen 
av östtornets funktion och utformning. 

Det är en gammal tanke att S:t Per spelat en viktig roll som fästning 
eller tillflyktsort under oroliga tider. Det mäktiga tornet över kors
mitten inbjuder direkt till ett sådant antagande, men helt naturligt 
har varje stenbyggnad under medeltiden kunnat erbjuda ett visst 
skydd mot våldsverkare. I det avseendet behöver S:t Pers betydelse 
som försvarsverk inte diskuteras, men frägan kan ställas: har kyrkan 
avsiktligt utformats till att tjäna försvarssyften, eller har den rent 
kyrkliga funktionen varit avgörande för byggnadens utformning? 

Tanken på försvar grundlades av Friedrich Seesselberg,- som re-

1 E. Lundberg, Sigtunakyrkorna och Norge, i: Fornvännen 1935, s. 219 ff. — Jfr den
samme, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, IOOO-IJOO, Stockholm 1940, s. 321, 
323. — En reviderad syn, i huvudsak densamma framlägges av A. Tuulse, Romansk 
konst i Norden, Stockholm 1968, s. 39. 
' Fr. Seesselberg, Ein Jahrhundert nordgcrmauischcr Kunslbluete in ausgexeählten Bei-
spielen. — Jfr densamme, Die fruehmittelalterliche Kunst der germanischen Voelker, 
Berlin 1H97. s. 135 ff. — Redan Aschaneus säger i sin sigtunabeskrivning från början av 
1600-lalel: Dock är ingen av dessa 3 förnäinnde kyrkor sä befäste som S. Peders iir, 
huvudkyrkan och domen, vilken såsom en befästning i sig själv uppbyggd är.' — G. 
Gihl, Sigtuna och Norrsunda. Tvenne antikvariskt-topografiska manuskript af Martinus 
Aschaneus. ulgijun oeh kommenterade. Akad a\li., Uppsala 1925, s. 17. 
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1. Torn över korsmitten (nian kor och tväiariiiar). Rekonslriiktionsförslag till tornels 
avslutning etapp 1, och principritning på konstruktion och påbyggnad, etapp 2. — 
Tower above crossing, reconstruction of structure and enlargeincnt. 

konstruerat kyrkans långhus som en öppen gård med en brygga av trä, 
buren av två mittkolonner. Västtornets övre våningar sattes i förbin
delse med löpgångar utmed långmuramas krenelerade krön, och båda 
tornen utformades mycket fantasifullt med utanpåliggande trappor 
och träkonstruktioner, allt i försvarssyfte. Att tornen i våra äldre 
kyrkor i allmänhet varit avsedda till försvar hävdade redan Brunius, ' 

' C. G. Brunius, Skånes konsthistoria under medeltiden. Lund 
densamme, Konstanteckningar under en resa I 8 J O . Lund 1851, s. 500. 

l 3 ff. - Jfr 
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men tanken rönte motstånd hos dansken Otto Blom, vad de danska 
kyrkorna beträffar. Denne hävdade i stället tornens estetiska och sym
boliska betydelse.4 S:t Pers funktion som försvarskyrka utvecklades av 
Ekhoff, helt oberoende av Seesselbergs resultat, och till stöd för sina 
teorier redovisade denne ett omfattande jämförelsematerial.5 Ekhoff 
drev sitt resonemang mycket långt och ansåg att kyrkan haft krenele
rade bröstvärn och platta tak överallt utom i koret. »S:t Per var tyd
ligen ganska stark som fäste» . . . »de fortifikatoriska anordningarna 
här framträda med övertygande klarhet». Som skäl till dessa bestämda 
slutsatser anfördes framför allt de genomgående bjälkhål som finns på 
en och samma höjd runt tornet, drygt en meter under I judgl tiggarna. 
Tanken »att bjälkarna tjänat till att uppbära ett galleri eller en skytte
gång . . . torde ej heller kunna blifva föremål för tvifvel».0 Ekhoffs 
och Seesselbergs utläggningar noterades av Janse, som också accepte
rade tanken på ett platt tak över långhuset.7 Att kyrktornen i allmän
het användes som försvarsverk vill C. M. Kjellberg göra gällande.8 

Han »finner intet bevis, som strider mot att fatta vårt lands äldsta 
fästningslika romanska kyrktorn som försvarsverk» . . . »Såväl G. Upp
sala som Sigtuna-kyrkornas anordningar är också sådan, att man kan 
ej fullt fatta den utan att tänka sig, att här gäller det försvarsanstal
ter». Kjellberg ger S:t Pers kyrka en rent försvarspolitisk betydelse 
som biskopens borg och framkastar att en äldre kyrka med tillhörande 
omräde skulle vara detsamma som Forn-Sigtuna.9 Ekhoffs två rekon
struktioner refereras av Cornell, som finner den senare av dessa »syn
nerligen intressant, då den visar kyrkan utrustad som en verklig fäst
ning».10 Författaren går inte i detalj in på förslaget men framför flera 
reservationer. S:t Pers kyrka som försvarsverk behandlas slutligen av 
Thordeman, som är den förste att utsätta Ekhoffs rekonstruktion för 

4 O. Blom, Behcstade Kirker i Danmark fra den aeldre Middclalder, i: Aarböger for 
Nordisk Oldkyndighed og Historie 189g, s. 19 ff. 
5 E. Ekhoff, Om kyrkornas forna egenskaper at försvarsverk, i: Aarbeger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie, 1899, s. 19 ff. 
0 Ekhoff, a.a., s. 33, 35, 31. 
7 O. Janse, Sigtuna, i: Gamla svenska städer V, Stockholm 1916, s. VIII. 
8 C. M. Kjellberg, Gamla Uppsala kyrka, i: Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, 
bd III, Uppsala 1894-96, s. 280. 
9 C. M. Kjellberg, Från Fyris slätter. Några kulturhistoriska och kritiska studier, Uppsala 
1918, s. 48 ff. 
10 H. Cornell, Sigtuna och Gamla Uppsala. Ett bidrag till kännedom om de engelsk
svenska förbindelserna under 1000-lalet, Uppsala 1920, s. 22. 



Öst- och västtorn i S:t Per 21 

u. Stensättning vid långhusets SV hörn. — Stone pavemcnt in south-west angle of näve. 

eu kritisk granskning.11 Thordeman påvisar punkt för punkt det 
orimliga och osannolika i Ekhoffs förslag men vill inte helt avvisa 
möjligheterna till försvar. Själva grunden till att S:t Per på ett tidigt 
stadium karakteriserades som försvarskyrka är utan tvekan det väldiga 
östtornet och framför allt de nämnda hålen för en presumptiv skytte
balkong. Dessa har varit av vital betydelse för den gångna diskus
sionen, och då undersökningarna 1967 givit några nya fakta, kan det 
finnas anledning att på nytt ta upp östtornets funktion till behand
ling. Några byggnadsliistoriska frågor måste också redovisas. 

Den första bygguaclsc-iappens omfattning kan utan större svårighe
ter bestämmas. I den norra långmurens utsida finns det oregel bunden-
heter i murförbandet som visar att muren preliminärt avslutats som 
en conlrefort mot tornets västmur. I den södra muren är motsvarande 
skarv inte lika tydlig. De anslutande långmurarna är höga (10 m) och 
tunna (1,0-1,2 m).1- Murarna i kor och tvärarmar har samma karaktär 

11 B. Thordeman, Sankt Per i Sigtuna. Dess rekonstruktion och konsthistoriska släll-
ning, i: Fornvännen 1924, s. 204 ff. 
'-' Mot väster är längmurariia kontinuerligt förtjockade upp lill cn bredd ac 1.1-1,5 111 
\id södra resp. norra portalen. 
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av tunna skivor, hopfogade av små, tuktade gråstensblock. Tornet 
ovanför korsmitten har däremot massivitet och tyngd (murtjocklek 
1,4-1,5 m). Man kan a priori antaga att det stått under byggnad läng 
tid. Torne t är byggt i flera etapper. Det framgår av horisontella skar
var i murverket, särskilt tydliga från tornets insida. Frägan är hur 
mycket av tornet som fullbordats i kyrkans första byggnadsetapp. 

Murverket i tomkammarens nedre delar är ytterligt grovt och ore
gelbundet. Några tydliga skiftgångar kan inte urskiljas. Ca 6 m över 
golvet har funnits ett bjälklag, (i häl finns i vardera östra och västra 
muren. Strax ovanför denna höjd har murverket en nägot klarare ka
raktär med tydliga skiftgångar. En vågrät skarv, särskilt tydlig i östra 
muren, visar att här vidtager en annan byggnadsetapp. Ca 1,5 m ovan
för bjälklaget finns de genomgående murhål som satts i samband med 
en utvändig försvarsanordning. Höjden över golvet har alltså varit be
kväm för att skjuta ut bjälkar genom murverket. I sina jämförande 
exempel visar Ekhoff att »bjälkarna varit afsedda att stundom dragas 
in».13 H u r det förhållit sig med den saken i S:t Per kan f. n. inte av
göras på grund av hålens otillgängliga läge, men enligt Ekhoff finns 
det rester av trävirke kvar i några av hälen, och det tyder närmast pä 
att bjälkarna inte varit rörliga. Detta styrks också av att hörnbjälkarua 
har en varandra skärande riktning. Hålen ligger alla på ungefär 
samma höjd och är jämt fördelade med fem stycken på varje sida av 
tornet. Utvändigt är den inbördes placeringen mycket regelbunden. 
Detsamma gäller inte insidan. De utstickande bjälkarna har således 
inte varit parallella utan har pekat åt olika håll på varje sida. Det kan 
knappast råda något tvivel om att bjälkarna burit en brygga av något 
slag. Frågan är bara om den tjänat till försvar eller haft något annat 
syfte. Liknande rader av häl är inte ovanliga. Företeelsen finns väl 
belagd i försvarsarkitekturen, där motsvarande bjälkar burit en skyt
tegång.14 Om själva principen råder det knappast någon tvekan, men 

" Ekhoff, a. a., s. 39. 
14 För att finna exempel inom vårt land är elet naturligt att gå till Visbv. Stadsmurens 
NV hörntorn Kames, från 1400-talet, liar cn rad av häl efler bjälkar som burit en täckt 
skyttegäng av trä, s.k. hourde. Denna bar varit bekvämt tillgänglig ge-noin en öppning 
i norra muren. Tröskeln ligger i bjälkarnas höjd. Här som på mänga andra ställen i 
muren har trä och sten samverkat till en mäktig konstruktion i försvarssyfte. I Noreler-
port finns cn rad av liknande häl i muren mot landsidan. Här har funnits 111 brygga. 
från vilken man hafl uppsikt över inurens fot, dvs. själva ingången. Flera exempel torde 
kunna påvisas. — O. Janse-, Visby stadsmur. Svenska fornminnesplatser 24, Stockholm 
19O2, s. 29 ff. 
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3. Grundsula i långhusets N 
mur, V delen. — Foundation 
in western portion ot north 
wall of näve. 

detaljutformningen av dessa träkonstruktioner är mycket litet känd. 
Beträffande S:t Per finns det intressanta jämförelseobjekt i några 
ännu bevarade kyrktorn i Siebenbiirgen.15 Dessas utkragade skytte
gångar är ofta sammanbyggda med taket så att själva takfoten vilar på 
stolpar utmed gängens ytterkant. Härigenom bildas en springa på nå
gon meter mellan själva takfoten och skyttegångens bröstning runtom 
tornet. Taket blir en utmärkt resonanslåda för kyrkklockorna, och an
ordningen ger också goda möjligheter till bevakning och försvar. Hela 
konstruktionen har en mångsidig funktion och kan också ge en este
tisk valör åt tornets avslutning. I viss mån innebär den en förenkling 
av murningsarbetet genom att ljudgluggar med bågar och kolonetter 
inte behöver förekomma. Murkrönet avslutas på ett konstlöst sätt, 
och den öppna träkonstruktionen ger snabbt möjlighet att låta de 
viktiga klockorna ljuda med full styrka ut över bygden. Har denna 

15 O. Piper, Burgenkunde. Bauwesen und Geschichte der Burgen, Frankfurt am Main 
1967, s. 275. 
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konstruktion kunnat förekomma i S:t Per? Innan frågan besvaras bor 
en detalj i tornets inre särskilt framhållas. 

I höjd med torngluggarnas botten ändrar murverket karaktär. Det 
övre murverket har en betydligt jämnare yta. Ljudgluggarna bar om
fattning av huggen sten till skillnad från muröppningarna nere i torn
kammaren. Det är uppenbart att tornets övre murverk utförts av 
andra händer eller tillkommit i ett senare skede. Om tidsintervallet 
varit långt eller kort är omöjligt att avgöra, men rimligtvis har tornet 
en tid varit avslutat vid nämnda nivå. Bjälkhålen har i så fall ingått 
i en större träkonstruktion som bildat tornets avslutning, antingen 
som en permanent anordning eller som ett provisorium. Att det verk
ligen förhållit sig så styrks av en omständighet. Man har med påfal
lande omsorg placerat de utvändiga bjälkhålen pä bestämda avstånd i 
förhällande till varandra. Detta skulle inte vara alldeles nödvändigt 
för att åstadkomma en enkel brygga. Skälet kan ha varit att vertikala 
stolpar vilat på bjälkarnas fästpunkter. Taket har burits av dessa stol
par och har med sina ytterkanter vilat på sekundära stöd i bryggans 
ytterkant. Det är en frän senmedeltiden väl känd och naturlig form av 
en s. k. hourde. 

Det finns även andra möjligheter till förklaring av bjälkhålens be
tydelse. Ekhoff tänker sig en helt öppen skyttegång och Thordeman 
reducerar bjälkarnas funktion till byggnadsställningar.10 De argument 
som lett fram till den senare uppfattningen har framförts med överty
gande klarhet. Likväl kan man göra vissa invändningar. Bjälkhålen är 
jämförelsevis kraftiga. De utstickande bjälkarna bör ha varit ca 20 cm 
i genomskärning, kanske mer. Fem sådana pä varje sida av tornet har 
inneburit en kraftig konstruktion, som förefaller överdimensionerad 
som byggnadsställning. De kraftiga och med viss beräkning placerade 
bjälkhålen tyder på en mera permanent anordning än en byggnads
ställning, som rimligtvis kunnat byggas genom torngluggarna, län
ken att bjälkhålen använts för tillfälliga byggnadsställningar är annars 
inte obefogad. I mälartrakten finns ett flertal kyrkor med rader av hål 
strax under tornkrönet"17 Själva placeringen visar att de icke varit av-

10 Thordeman, a.a., s. 214 t. — Medeltida byggnadsarbete finns åskådliggjort i bokillu
strationer (byggande) av Babels torn). Sädana framställningar visar att dels myckel 
avancerade byggnadsställningar men också mycket enkla hjälpmedel kunde förekomma. 
Härvid utnyttjades häl i iimrverket. — F. Toussainl. /.aslenförderung durch fiinf Jahr-
tausende dargestellt in Dokumenten der bildenden Kunsl, Köln 19(15, s. 29, 30, 35. 
17 Adelsö, Ekerö, Hilleshög och Lovö. — Sxieriges kyrkor. Uppland, Färentuna härad. 
Konsthistorisk) inventarium utarbetat av Armin Tuulse, Stockholm 1954-57, s. 12. iiiii. 
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sedda för någon skyttebalkong. Ibland är de ojämnt fördelade och 
finns bara på ett par sidor av murverket. I de fall där hälen är 10-13 
cm i genomskärning har motsvarande bjälkar uppenbarligen inte bu
rit någon tung konstruktion. Det är en mycket tilltalande förklaring 
att dessa tunna och ofta oregelbundet placerade bjälkar använts vid 
byggandet eller vid reparation av tornspiran, helst som det är svårt att 
finna nägon annan mening med det hela.18 

I S:t Per har det av allt att döma funnits en mycket kraftig kon
struktion som mer eller mindre permanent bildat tornets avslutning. 
För att avgöra om träverket tjänat försvar är det nödvändigt att stu
dera hela tornets utformning. Tornkammaren ovanför korsmitten är 
som bekant tillgänglig genom den stora öppningen i tornets västmur. 
Denna portal med sin rundbåge och sina väl utformade hörnkedjor är 
monumental framför allt genom sin storlek. Största höjd är 3,5 m, 
bredden 1,5 m. Mått och karaktär motsvarar helt portalerna mellan 
tvärarmarna och korsmitten. En ev. port har varit upphängd direkt 
i tornets södra mur och har haft sitt anslag mot den västra murens in
sida. Några spår av stängningsanordning finns inte, men det är natur
ligt att erforderliga järn på ett tidigt stadium försvunnit med hänsyn 
till metallens värde. Motsvarande hål kan ha dolts genom den om
sorgsfulla fogstrykning som företagits i vår tid. Att en port funnits är 
dock obestyrkt, eftersom portalen saknar en naturlig anslagskant runt 
hela öppningen och alla spår av bomhål eller andra stängningsanord
ningar.10 Trät rappor och gångbryggor har huvudsakligen varit fasta. 
Det är en naturlig följd av portalens monumentala karaktär och avse
värda höjd civer marken (10 m). Tornkammaren har också en öppning 

229, 441 och 444. — Det bör framhållas att dessa häl har kommit till under se eelel 
tiden, då tornen antagligen hade höga, gotiska spiror som var svära att bygga och under
hälla. A andra sidan kan tanken pä byggnadsställningar i detta sammanhang bemötas 
med vissa invändningar. Några utstickande bommar strax under takfoten skulle inte 
i våra dagar vara till mycket gagn, när det gäller alt bygga eller reparera en tornspira. 
Underhäll sker vanligen genom att nian firar sig ned genom cn lucka nära loppen för 
att tjära eller spåiilägga. Vid större arbeten måste ställningar byggas frän marken. För
slagsvis kanske några hål använts för att fästa hissverk eller hissboiiimar utanpå minen. 
18 I Hossmo, SV Kalmar, finns en rad bjälkhål strax under tornkrönet, sannolikt om
byggt under luou-talets förra hälft. Hälens täta och regelbundna placering påminner 
mycket om S:t Per. De »kunna nuet största sannolikhet tolkas som hål för byggnads
ställningar, vilka behövdes vid tornhuvens byggande och senare vid dess reparation». — 
A. Tuulse, Hossmo. En försvarskyrka med östtorn. KVHAA:s handl., antikvariska serien 
2, Stockholm 1955, s. 36, 46 f. 
10 Nordportalcn i S:t Olof, Sigtuna, har samma placering inlill ena muren men har bäde 
bomliål och anslagskant för cn port. 
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ut mot koret. Den är torn portal ens direkta motsats vad utformningen 
beträffar. Höjden är knappt manshög och omfattningen mycket grovt 
utformad i ett språng. I tornet har det aldrig funnits några tränga 
murtrappor eller portaler som lätt kunnat försvaras. Den stora öpp
ningen ut mot långhuset styrker inte heller tanken på försvarsfunk
tion. Armin Tuulse har framhållit östtornens liturgiska och symbo
liska betydelse, en manifestation av andlig och världslig makt.20 Det 
mäktiga tornet i S:t Per kan knappast frånkännas en sådan betydelse, 
men det är naturligt att försvarstanken ändå funnits med i detta im
ponerande byggnadsverk. Det är liksom en följd av den maktdemon
stration som ligger i själva kyrkobygget.21 Den träkonstruktion som 
en tid bildat tornets avslutning måste ställas i relation till tornets 
totala funktion. Den har med största sannolikhet burit klockor och 
har rimligtvis haft en uppgift att fylla för spaning och bevakning, 
kanske någon form av visuell kommunikation med avlägsna gårdar. 
Det höga läget inbjuder direkt till sådana antaganden.22 

En väktargång i S:t Per med en sammanbyggd klockbärande torn-
avslutning kan aldrig bli så mycket mer än en spekulation. Hela 
anordningen är ändå ett uttryck för medeltidsmänniskans benägenhet 
att förena höga syften med vardagens och den krassa verklighetens 
behov. Just därför bär den sannolikhetens prägel. En intressant paral
lell företeelse är tornstapeln, som i vårt land representeras av bl. a. 
Härad, Häverö och Trönö. I Slesvig finns det exempel som till sin 
typ står betydligt närmare den antagna konstruktionen i S:t Per.23 

Under stenkyrkobyggandets första tid har det förvisso legat nära till 
hands att förena tunga och fasta murar med stora träkonstruktioner. 

-'" Tuulse, Hossmo. a.a., s. 102 ff. 
-' Av intresse iir en jämförelse med övriga öst tornskyrkor i Uppland. I Skånela. Non 
sunda och Husby-Erlinghundra har man otvivelaktigt använt östtomen som refugium 
under orostider. — Tuulse, Hossmo, a.a., s. 65. Författaren framhåller att gruppen har 
många avvikande drag gentemot S:t Per. — Förutsättningarna för försvar har varit 
mycket olika. Sockenkyrkorna ensamma och utlämnade, S:t Per i ett mäktigt samman
hang, Iroligen undet kungligt beskydd. 

-2 Att en s.k. skyttegäng inte bara haft 111 krigisk funktion styrks av ett liknande 
exempel i Visby. Runt Drottens mäktiga torn finns en rad av kraftiga bjälkhål pä 
samma sätt som i Sigtuna. Me-el hänsyn till stadens yttre försvar genom ringmuren är 
elet inle övertygande all den Utvändiga träkonstruktionen använts för krigiska syften, 
mera troligt för spaning och bevakning. Från en väktargång har man hållit utkik över 
havet efler väntade skulor. Här som i Sigtuna har det varit angeläget att spana efter 
vänner eller fiender trän land och vatten. 
-: Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, a. 11.. s. 135. 
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Ett uråldrigt träbyggnadstänkande har endast stegvis trängts undan 
av en ny tids krav. 

Sammanfattningsvis har kyrkans första byggnadsetapp haft följande 
omfattning: kor och tvärarmar med östtorn. Detta har varit avslutat 
med en träkonstruktion i höjd med nuvarande ljudgluggarnas botten. 
Den delvis uppförda stenkyrkan har av praktiska skäl anslutit till en 
träbyggnad i väster, antingen ett provisorium eller en äldre träkyrka 
pä platsen. 

Den stora stengrunden i väster har som nämnts ansetts tillhöra kyr
kans andra byggnadsperiod. Erik Floderus antager med stöd av Erik 
Lundberg att en storartad tornbyggnad icke kommit till utförande på 
grund av att »biskopssätet på 1130-talet överflyttades frän Sigtuna till 
Uppsala. När S:t Per ej längre uppbar värdigheten som biskopskyrka, 
kunde man nöja sig med enklare anordningar.»94 Den av Floderus ge
nomförda utgrävningen visade »en till synes ursprungligen kompakt, 
nu på några ställen skadad, i bruk lagd stenplan, som i väster och sö
der begränsades av tydliga liv, de förut i markytan synliga steura-
derna. Några innerliv funnos ej, det hela utgjorde tydligen under
grunden till en av gråsten uppförd byggnad, vars dimensioner varit 
omkr. 14 m i N-S och 9 m i Ö-V.» Stickprovsundersökningar 19G7 
bekräftade denna karaktär av stenlagd plan, men gentemot slutsatsen 
finns det anledning att göra vissa invändningar. Ett västtorn bredare 
än långhuset saknar alla motsvarigheter i uppsverige och är således en 
mycket märklig företeelse i Sigtuna. Enbart den omständigheten in
bjuder till tvivel på att stenplanen varit avsedd för ett torn, men givet
vis finns det inget hinder. Mera avgörande är stengrundens rent tek
niska karaktär. Det är rent otroligt att murarna till ett så mäktigt 
stentorn skulle ha grundlagts med jämförelsevis små stenar, utlagda 
över hela planytan. Endast i söder finns en kantkedja av större stenar. 
I den östra kanten ligger några stora block som delvis skjuter in under 
kyrkans norra mur. Mot norr begränsas planen av jämförelsevis små 
stenar i markytan, ett falsarium tillkommet 1935 för att markera kant
linjen. -r' Alla spär av verkliga murar saknas. Att tolka det hela som en 

14 E. Floderus, Nya bidrag till kännedom om sigtunakyrkoma, i: Fornvännen 1935, s. 
209. — Man skulle kunna invända alt efter uppsvenska förhållanden är viislverket inte 
någon enkel anordning, snarare exklusivt med en klan kunglig innebörd. 
i_' Rapport över iordningställandet av S:t Pers västra tornparli, 9 okt. 1935 (J. E. Ander
björk), ATA. — Den södra kantlinjen ligger 70 cm lägre än den norra. Den jämförelse
vis kraftiga kantkedjan i sekler kan förklaras med all man försökt utjämna höjdskillna
den med en högre mur. 
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»undergrund» förefaller riktigt, men karaktären visar att den knap
past haft med ett stentorn att skaffa. Det är mera rimligt att den till
hört en träbyggnad eller kanske varit helt öppen och fungerat som en 
förplats eller ett litet torg framför en tidigare västportal.20 Redan 
Floderus konstaterade att stenplanen skjuter in under kyrkans väst
parti, »som sålunda måste vara senare uppfört än densamma». Slutsat
sen är självklar, men det är däremot inte självklart att den stora sten-
planen lagts ut samtidigt med långhusets grundläggning, vilket den av 
Lundberg-Floderus framlagda tolkningen förutsätter. 1967 års under
sökningar liar givit besked på den punkten: Långhusets grundlägg
ning går fram till stenplanens östra kant och gör där ett avbrott, bäde 
på den norra och den södra sidan.27 Detta innebär att stenplanen och 
långhuset icke har gemensam grundläggning. Stenplanen är med nöd
vändighet äldre än långhuset och har enbart av den anledningen icke 
ingått i den nuvarande kyrkans planläggning. Tanken på ett brett 
v ästtorn måste således avskrivas. 

Kyrkans andra byggnadsetapp har sammanfattningsvis inneburit 
följande: Långhuset har uppförts i stället för en provisorisk eller en 
äldre träkyrka. Det nuvarande västpartiet har ingått i kyrkans plan
läggning. I samma byggnadsskede har östtornet förhöjts med en klock-
våning av sten. Det framgår av att samma röda sandsten förekommer 
både i västverket och i ljudgluggarnas kolonetter. Ett par av dessa har 
troligen kommit till på ett tidigare stadium. Övriga har en mycket 
enkel form.28 — Under senmedeltiden har kyrkan rimligtvis genom
gått vissa förändringar. Av murverket att döma har östtornet förhöjts 
med ytterligare en våning. I förening med en gotisk spira har tornet 
haft en enastående resning. — Vid undersökningarna 1907 påträffades 
grunden till ett vapenhus framför södra portalen. Det har haft utvän-
cliga måtten 6 x G m. Grunden har varit murad med bruk. 

20 Jfr Tuulse, Romansk konst i Norden, a.a., s. 39. — Till professor Armin Tuulse 
framföres vördsamt tack för goda råd och lärorika samtal inom denna uppsats' ram. 

27 På den norra sidan konstaterades 1967 en enkel sockel eller sula i höjel me-el iröskel-
Stenen. Sulan gär 5-10 cm utanför murlivet och löper mot väster fram till stenplanens 
östra kant. Där ligger sulans sista sten ovanpå det stenblock som skjuter in under \iist-
partict och bildar stenplanens begränsning mot öster. På den södra sidan är förhållan
det annorlunda. Västpartiets grund ligger lägre än stenplanen. Icke på någon siela ligger 
grund och stenplan i samma höjd. — Erik Lundberg anför som stöd för sin tolkning 
(brett västtorn) att kyrkans östtorn är grundlagt på det sätt som stenplanen utvisar 
(Sigiunakyrkorna och Norge, a.a., s. 219). Här kan invändas att i sä fall står även 
ösltornet på cn tidigare anläggning — ett förhållande icke utan intresse-. 
28 Jfr Tuulse, Romansk konst i Norden, a.a., s. 39. — De problem som här redovisats 
är föremål för behandling i större sammanhang av denna uppsats' författare. 
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Summary 
St Peter's Church, Sigtuna, has been frequently described as a fortified church. 
This is based mainly on the mighty east tower, in which, high up on all sides, 

there are holes for beams. These holes have been considered to be traces of an 
archers' gallery. Investigations made during 1967 showed tbat lhe tower was eon
strueted in several stages. For a time it was not higher than the bottom of the 
present soiind holes. It seems certain that there was, round the tower, a timber 
gallery, which was used as a look-ont post, perhaps also for defence. It was prob
ably joined to a timber construction that carried the church bells. The east tower 
of St Peter's had a liturgical, symbolical and practical function (belfry, king's 
tower, lookout post). Låter a stone beil cbamber was erected on the top of the 
existing tower. 

West of the church is a rectangular area, pavecl with stone (ca 9 x 1 4 m). The 
west part of the church is built partly above this stone area, which was previously 
interpreted as the foundation of a west tower, wider than the näve. Excavations 
in 1967 showed that the church and the stone area have not common foundations. 
Thus the latter cannot be part of the present church, but probably belonged to 
an older building on the same site. The stone pavement may have been the floor 
of the vestibule or forecourt of a timber church. No definitive explanation can 
be given, but it seems certain that the theory of a wide west tower must be 
abandoned. The foundations could not have belonged to the thick walls such a 
tower must have had. 

Translated by Albert Read 


