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Tornuret i S:t Peters kyrka i Stockholm 
 

 
Tornuret tillverkat 1901 av G.W. Linderoth. T.h. valsen för gångverket t.v. slagverket som inte an-

vänds. Foto Eric Read 20-02-06. 
 

Sankt Peters kyrka ligger på Upplandsga-

tan 12 i Stockholm. Den byggdes åren 

1900-1901 som Metodistkyrka. Från 2011 

tillhör församlingen Equmeniakyrkan.  

 Kyrkan har ett tornur, med tre urtavlor, 

tillverkat av G.W. Linderoth år 1901. 

G.W. Linderoth hade en stor urfabrik på 

Drottningatan 28 i Stockholm, som grun-

dades 1844. I fabriken tillverkades 

väggur, fickur, kronometrar, stationsur 

och tornur. År 1853 beställde kung Oskar 

I ett tornur till Tullgarns slott, det blev 

början på en omfattande tornurstillverk-

ning som varade fram till 1958 då ett 

tornur levererades till S:t Görans kyrka i 

Stockholm. Totalt tillverkades över 800 

tornur. År 1901 då Sankt Peterskyrkans 

tornur levererades, tillverkades 21 tornur. 

 Tornuren gjordes i olika storlekar, ett 

tornur av den största typen finns i Stock-

holms Storkyrka. Det är tillverkat 1888 

och är ett av de sista uren i originalskick 

som fortfarande används i Stockholms 

kyrkor, om än försett med elektrisk upp-

dragning av loden.  

 S:t Peters kyrkas tornur är av en mel-

lanstor typ. Det har slagverk och gång-

verk. Slagverket ser inte ut att ha använts, 

åtminstone används det inte nu. Gångver-

ket som från början drevs med lod har mo-

difierats på ett mindre vanligt sätt. På 

gångverket har det funnits ett steghjul 

med 60 tänder som roterat ett varv på en 

minut. Från början har hjulets rotation be-

stämts av en pendel som släppt fram en 

tand i sekunden. Hela gångverket har då 

drivits av ett lod som hängt i en lina på den 

vals som sitter till höger i urverket. 
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I Gripsholms slott finns ett likadant ur som det i S:t Peters kyrka, tillverkat 1901 och i original-

skick. Det dras upp för hand en gång i veckan. Foto Eric Read 10-05-30. 
 

 Den modifiering som gjorts är att man 

monterat en synkronmotor av typ Crouzet 

som går ett varv per minut och som via en 

rem drar runt steghjulets axel ett varv per 

minut. Själva steghjulet har tagits bort. 
 

 
Remmen som drar runt steghjulets axel. 

 
Synkronmotorn typ Croutzet, 220 volt 50 Hz. 
 

 Synkronmotorns varvtal bestäms av 

frekvensen i det svenska elnätet som skall 

vara 50 Hz, och måste ligga mellan 50,1 

och 49,9 Hz, vilket innebär att uret tidvis 

kan går för fort eller för långsamt. Ef-

tersom frekvensen varierar både upp och 

ned utjämnas normalt det fel som kan 
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uppstå, men tidshållningen bör ändå kon-

trolleras och justeras om det behövs, till 

exempel efter strömavbrott då klockan 

stannar även vid korta avbrott. 

 Visarna på kyrktornets urtavlor har 

ibland visat olika tid. Detta har inte berott 

på synkronmotorn utan på att stängerna ut 

till visarna är delade och hopkopplade 

med en slang med slangklämmor. Med ti-

den har den yttre delen av visarstängerna 

rört sig i förhållande till den inre. Visar-

inställningarna måste då justeras genom 

att man lättar på slangklämmorna och vi-

sarna vrids rätt och slangklämmorna där-

efter dras åt. Att visarna rubbas kan bero 

på väder och vind och att temperaturen i 

tornet varierar kraftigt mellan en varm so-

lig sommardag och en kall midvinternatt. 

De kan även bromsas av mycket snö och 

is och då kan axeln slira i kopplingen. 
 

 
Urtavla inifrån. Stången som är skarvad med en 

slang går från urtavlans mitt in mot urverket t.h. 

i bilden. 
 

 

 

 

 

 

För den som är intresserad att läsa mer 

om Linderoths urfabrik rekommenderas 

boken: 

 

G.W. Linderoths Urfabrik  

av Jim Lundin och Peter Borgelin. 

Boken kan beställas av författarna. 

Jim Lundin  jivilun@gmail.com 

Peter Borgelin  peter@affmak.se 
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