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OM STOCKHOLMS STOHKYHKAS MEDELTIDA TOHIV 

Ar 1934 restaurerades »Stockholms Storkyrka ut
vändigt, varvid bl. a. fasaderna på kyrka och torn 
ronhöggos från puts och sandblästrades. 

Under den tid murytorna stodo nakna g&vos 
möjligheter att närmare studera murverkets ut
seende, ett arbete, varåt förf. i egenskap av kul
turhistorisk kontrollant hade tillfälle att ägna sig. 

Mest givande blev undersökningen ur vissa syn
punkter lör t o r n e t s vidkommande. Såsom Roos
val i sin skarpsinniga Storkyrkobeskrivning ( S v e 
r i g e s k y r k o r , Stockholms kyrkor, band I) ut
rett, är tornet ti 11 kommet i tre etapper (fig. 1 I. 
Det äldsta partiet sträcker sig upp i klockvåningen 
oeh är murat i vendiskt förband. Dot datoras till 
liden 1410—1420. Mot slutet av 1400-talet påbygg
des tornet. Påbyggnaden är murad i munkförband 
och slutar skarpt två å tro skiftgångar ovanför 
den horisontala listen över gavelspetsarna. Allt 
murverk ovanför munkförbandel är lagt i kryss
förband och tillhör det Carlbergska byggnadsske
det 1736—1742. • 

Den sistnämnda ombyggnaden 

Fig. 1. 
Storkyrkans torn från 
n.o. Bilden avser att 

iar för övrigt illustrera de tre ålders-
skikten i tornets bygg

nadskropp. 
The tower of the Great 
Church from the north-
east. The picture is in-
tended to illustrate the 
three periods of lhe fahric 

of the tower. 

satt djupa spår i hela tornkroppen, i det all nya 
muröppningar ba upptagits medan gamla ba satts 
igen, nya listverk och pilastrar ba tillfogats un
der det att ursprungliga blinderingsilekorationer 
ha murats igen. 

Tornet ligger med genomgående stötfogar mot 
do båda sidokapellen (nuv. arkiv och skrudkammare). I nuvarande klock
våningen går som nyss nämnts skarven mellan det s e n a r e 1400-tals-
tornet och det ä l d s t a tornet från 1400-talets förra del. 

På tornets v ä s t f a s a d finnas under det sekundära murverket om
kring de nuvarande ljudöppningarna 6 st. vertikala skarvar, vilka om
sluta två bredare fält på ömse sidor om ott smalare. Murverket i samt
liga fält ligger i munkförband. N e d a n f ö r fälten iir förbandet vendiskt, 
e m e l l a n och p å ö m s e s i d o r om fälten finnas däremot icko till
räckligt breda murpartier för att bedöma förbandets art. Då dot vendiska 
förbandet i tornet iir iildre än raunktörbandet, inses att fälten måste vara 
sekundära ifyllningar. Detta framgår även tydligt av andra skäl. 

Tornets ö s t f a s a d, som delvis kan iakttagas från långhusvinden, upp
visar motsvarande skarvar och murvork. De yttersta skarvarna övergå 
här upptill i inåt konvergerande båglinjer. — Såväl nord- som sydväg-
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Fig. 2 a. Försök till rekonstruktion av Storkyrkans äldsta torn (västfasaden), 
gjord pä grundval av bevarade spår å fasaderna. Givetvis kunna ytterligare 
blinderingar ha funnits, men ombyggnaden pä 1700-talet har i sä fall utplånat 
spåren efter dessa. Av samma anledning är det nu icke möjligt a t t avgöra 
hur västfasadens nedre delar sågo ut. Om tornkrönen varit plana (såsom å 
rekonstruktionen fig. 4 föreslagits) eller om de burit gavelrösten låter sig heller 

inte avgöra. Skala 1 : 400. 

l-'ig. 2 a. Atlempts to reconstruet the oldest tower on the Great Church (west fucade) 
on the hasis of still extant traces on the facades. There may of course have been more 
emhrasures, hut in that case the reconstruction in the 18th century removed all traces 
ot them. Kor lhe same reason it is not possible now to decidc what the lower parts of 
lhe wesl facadc looked like; nor can it be determined whether the tops of the towers 
wcrc flat (as is suggestcd in the reconstruction in fig. 4), or whether they had gable 

roof-trusses. Scale 1 : 400. 

Fig. 2 b. Tornets västfasad efter förhöjningen och ombyggnaden i slutet av 
1400-talet. Portalen, det stora fönstret ovanför denna samt de stora rektan
gulära nischerna med sina ljudöppningar schematiskt inritade efter Carlbergs 

uppmätning från 1700-talet. Skala 1 : 400. 

Fig 2 b. The west facade of the tower after it was heightencd and reconslrucled at 
the end ot the 15th century. The portal, the large window above it, and the large 
rectangular niches with their sound openings schematically drawn in, according lo 

Carlberg's measurcraents from the 18th century. Scale 1 : 400. 
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Fig. 3. Äldsta tornets sydfasad samt Själakorets sydfasad med spår av äldre 
fönster och blinderingsdekoration. Skala 1 : 400. 

Fig Ii. The south facade ot the oldest tower and the south facade of the chancel, wilh 
traces of older windows and embrasure decoration. Scale 1 : 400. 

Fig. 4. Rekonstruktion av Storkyrkans sydvästparti under 1400-talets förra 
del, gjord i anslutning till Roosval. För spirans utformning finns givetvis icke 

något belägg. 
Fig. 4. Reconstruclion ot the south-west portion ot the Great Church during the earlier 
part of the ISth century, according to Roosval. There is no extont support for the 

shape of the spire as given here. 

garna på tornet uppvisa mer eller mindre tydligt liknande skarvar, 
ehuru på grund av dessa fasaders mindre bredd spår efter ett smalare 
mittfält saknas. Sydfasaden är f. ö. så starkt förändrad att endast två 
skarvar återstå tydliga. Även på nordfasaden finnas spår av båganfang. 

De bevarade spåren torde böra (olkas på följande sätt (fig. 2 a, 3 o. 4). 
Varje fasad har varit försedd med två stora, säkerligen spetsbågiga 

nischer, mellan vilka i de bredare väst- och östfasaderna funnits smala 
nischer. 

Att nischerna varit bågformigt avslutade upptill och ej rätlinjigt 
såsom nischerna från 1400-talets slut, antydes av do bevarade anfangen. 
En bilning, företagen i murverket på östfasaden under mittskeppets nock 
bar visat, att den smala nischen mellan de båda stora nischerna är halv-
stensdjup samt har vitputsad botten. Vidare ådagalades vid denna bil
ning, att de stora nischerna varit genombrutna med ljudgluggar, belägna 
on halvsten Innanför fasadlivet samt med vitputsad omfattningsmurning. 
Den undersökta gluggens bredd är 84 cm. Då de stora nischerna fördelat 
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sig regelbundet på fasaderna, torde man vara berättigad antaga, att varje 
sådan nisch, liksom den undersökta, omfattat två Ijudgluggar. 

Nedanför klockvåningen sitter på nord- och västfasaderna en rad små, 
spetsbågiga nischer, av vilka de på nordfasaden redan tidigare varit 
kända, i det att de konserverats under norra tornkapellets tak. Syd
fasaden har i stället för dylika nischer en ståtlig, redan tidigare känd 
blinderingscnsenible, bestående av ett stort trepass, en spetsbågsnisch och 
en rundel.1 

Mot den strikta uppbyggnaden av det äldsta tornet kontrasterar avse
värt tornkroppon från 1400-talets slut. Stadsarkitekten Carlberg har i 
sina uppmätningsritningar ( R o o s v a l , a. a. fig. 142—144) bevarat utseendet 
av detta skede i tornets historia, och undersökningens viktigaste uppgift 
blev därför bär alt i vissa detaljer korrigera samt komplettera Carlbergs rit 
ningar. Utrymmet tillåter ej här ott närmare ingående på denna fråga, men 
en rekonstruktion av västfasaden, uppgjord på grundval av bevarade spår, må 
meddelas till en jämförelse med den Carlbergska uppmätningen (fig. 2 b). 

Per-Olof Westlund 

SUMMARY 

PER OLOF WESTLUND: About the Medieval tower of the Great Church 
in Stockholm. 

The church of St. Nicholas, or the Great Church, is the oldest parish 
church in Stockholm; the foundations were laid about the year 1300, and 
the church was subsequently enlarged to its present size during the oourse 
of the 15th century. Outwardly the church certainly appears in an 18th 
century guise, but under the covering of plaster the Medieval wall surfaces 
are well preserved. During a restoration of tho exteriör in 1934, there was 
an opportunity to study tho Medioval masonry and draw conclusions as to 
tho earlier exteriör of the church. 

In bis report the author presents the results of the investigation of the 
Medieval tower, the earliest appearance of which has hitherto been very 
imperfectly known. 

1 Jämför den ovan gjorda rekonstruktionen med Ö r e b r o N i c o l a i -
k y r k a s torn före ombyggnaden ( S v e r i g e s K y r k o r , Närke, band I, 
häfte 1, fig. 2) 


