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Redan under tidigt 1300-tal omnämns ett 
S:t Jacobi kapell på Norrmalm i Stockholm. På 
1430-talet ersattes träkapellet med en kyrka av 
sten. Intill kyrkan fanns en begravningsplats. När-
mare hundra år senare upphörde och revs den 
medeltida kyrkan efter ett beslut av Gustav Vasa 
på Västerås riksdag 1527.

Femtio år senare, på initiativ av kung Johan III år 
1580, initierades uppförandet av en ny S:t Jacobs 
kyrka vid den gamla kyrkogården, som av allt att 
döma hade i det närmaste samma utsträckning som 
i dag. Kyrkan uppfördes söder om kyrko gården efter 
ritningar av den nederländske byggmästaren Wil-
lem Boy. I en andra byggnadsperiod efter sekelskif-
tet 1600 beslutades om en förlängning västerut, till 
den utsträckning som dagens kyrka har. S:t Jacobs 
kyrka fullbordades därefter på 1630- och 1640-
talen av den tyske murmästaren Hans Ferster.

Både Boy och Ferster tillhörde samtidens mer 
framstående byggmästare i Stockholm. Boy ledde 
omdaningen av Stockholms slott till en renässans-
borg och var involverad i både uppförandet av S:ta 
Clara kyrka och Riddarholmskyrkan. Ferster var 
likaså en betydande byggmästare på slottet och 
dessutom verksam i samband med tillbyggnader av 
hans församlingskyrka Tyska kyrkan.

Kyrkogården behöll 1600-talets plan fram till 
strax efter mitten av 1800-talet, då den gavs huvud-
dragen i dagens friare form.

HISTORIK
Till den medeltida S:t Jacobs kyrka hade funnits 
en kyrkogård i samma läge som dagens. I en full-
makt för uppförandet av en ny kyrka, underteck-
nad Johan III år 1580, framgår att den nya kyr-
kan skulle ligga vid S:t Jacobs kyrkogård på Norr-
malm. Brevet kan tolkas så att den gamla kyrko-
gården hade använts oavbrutet, trots att kyrkan var 
raserad. Enligt brevet hade det under mellanperio-
den uppförts träbyggnader på den gamla kyrkotom-
ten och Johan III fastslog i brevet att dessa hus ägare 

skulle anvisas nya platser och husen flyttas ”så vitt 
att samme kyrkogård ju ändeligen bliver så stor som 
han tillförende av ålder haver varit”. Det som skulle 
behållas från den medeltida anläggningen var följ-
aktligen kyrkogården. Johan III nämner även att 
kyrkogården nu bör omgärdas med sten istället för 
trä, vilket var vanligast.

I samband med bildandet av S:t Jacobs försam-
ling på 1640-talet erhöll församlingen en begrav-
ningsplats vid dagens Johannes kyrkogård, kallad 
Nya kyrkogården, som ersättning för del av tomt-
mark invid S:t Jacobs kyrka. Uppgiften gör gällande 
att det medeltida området för kyrkogård och kyrko-
tomt var större jämfört med dagens. Möjligen har 
den varit utsträckt mot norr och den plats där drott-
ning Kristina på 1640-talet lät uppföra det murade 
lusthus, som en tid efter hennes abdikation kom att 
övertas av lantmäterikontoret.

På en karta från 1640-talet framträder S:t Jacobs 
kyrka med en kyrkogård ungefärligen i dagens 
utsträckning. Österut ligger Kungsträdgården och 
västerut Trädgårdsgatan. 
Kyrko gårdens nivå var vid 
tiden lägre jämfört med i 
dag och sluttade sannolikt 
mot öster. Från utgrävningar 
har på kyrkogården i öster 
invid kyrkan framkommit 
en gårdsplan på ca en meter 
lägre nivå jämfört med i dag 
och delvis belagd med kul-
lersten.

I samband med färdig-
ställandet av S:t Jacob kyr-
kas andra byggnadsetapp 
på 1630-talet hägnades kyr-
kogården, men trots Johan 
III:s uttryckliga vilja att man 
skulle använda sten uppfördes tidigast ett plank. I 
slutet av 1650-talet ersattes dock planket av en sten-
mur med portal längs kyrkogårdens västra sida. 
Inmurat i portalen fanns Anders Gyldenklous skulp-
terade vapensköld, ett tecken på att Gyldenklou 
hade bidragit till murens och portalens uppförande. 

S:t Jakobs kyrkogård

Till den medeltida 
S:t Jacobs kyrka hade 
en kyrkogård i samma 
läge som dagens funnits.  
I en fullmakt för upp
förandet av en ny kyrka, 
undertecknad Johan III, 
framgår att den nya 
kyrkan skulle ligga vid 
S:t Jacobs kyrkogård 
på Norrmalm. 
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Längs den östra sidan av kyrkogården uppfördes en 
terrassmur som tog upp nivåskillnaden mot Kungs-
trädgården. Terrassmuren mot Kungsträdgården var 
svår att få stabil och muren rasade vid flera tillfäl-
len. År 1713 uppfördes, efter församlingens rådslag 
med Nicodemus Tessin d.y., en ny mur i samarbete 
med staten.

Den äldsta planritningen över kyrkogården är 
odaterad, men kan begränsas till 1600-talets andra 
hälft. Kyrkogården är enligt planen på enklaste 
sätt indelad till fyra kvarter mellan två korslagda 
gångar. I varje kvarter är gravplatserna utlagda i 
exakt lika storlek med utgångspunkt från kyrkans 
norrfasad och kyrkomuren i väster. Att gångarna 
därmed blev förskjutna i förhållande till kyrkogår-
dens portal och till kyrkans nordportal verkar ha 
varit av underordnad betydelse. Antalet möjliga gra-

var anges på planritningen till 449 stycken. I kyrko-
gårdens två nordliga hörn står enligt planritningen 
två rektangulära bodar av trä. Redan på 1650-talet 
omtalas ett bårhus av bräder. Den andra boden kan 
ha fungerat som bisättningsrum.

1675 uppges att på kyrkogården finns två nya 
bodar samt ett lider av trä. På ett kopparstick över 
Kungsträdgården, tryckt i Suecia antiqua år 1700, 
skymtar S:t Jacobs kyrkogård. På bilden pågår 
en begravning och av kyrkogården framträder ett 
antal liggande gravstenar, muren mot Västra Träd-
gårdsgatan med inmurade minnestavlor samt de två 
bodarna i de norra hörnen. Mellan bodarna finns 
ett öppet lider under tak, buret av pelare. Hela kon-
struktionen var av trä och avgränsades mot norr 
med ett träplank.

Under åren 1754–1756 ersattes bebyggelsen av trä 

Situationsplan över S:t Jacobs 
kyrka och kyrkogård. Planen 
visar situationen före 1700, 
då sakristian byggdes ut mot 
nordost. Jämfört med dagens plan 
motsvarar kyrkogårdens nord-
västra hörn i princip det nordväs-
tra hörnet av församlingshemmet 
medan det nordöstra hörnet 
tränger in cirka tre–fyra meter 
på angränsande fastighet. Norr är 
uppåt i bild. Planritning i SSA.



5

längs tomtgränsen mot Lantmäteristyrelsens fastig-
het av en mur och ett långsmalt, murat begravnings-
kapell i ett plan och källare. Sannolikt var det vid 
detta tillfälle som den norra tomtgränsen reglera-
des till dagens. Mitt på begravningskapellet fanns 
en framskjuten, rundbågig entréportal in till själva 
kapellet, åt sidorna fanns bår- och likvagnshus samt 
i källarplanet ett benhus. Strax utanför kapellet ord-
nades för en romersk-katolsk gravplats.

Under 1820-talet konstaterade församlingen att 
muren längs Västra Trädgårdsgatan var farligt insta-
bil. Efter att man först hade varit inriktad på en 
renovering slutade det med att 1600-talets mur och 
portal åren 1828–1829 ersattes med dagens höga 
smidesstaket av järn med grindar mellan murpelare. 
Arkitekten Fredrik M. Bäck stod för ritningarna. 
Delar av portalen bevarades dock: i ett brev inkom-
met till församlingen 1930 uppges att dekorativa, 
skulpterade detaljer från portalen finns på Lidings-
berg på Lidingö utanför Stockholm.

Samtidigt som järnstaketet sattes upp byggdes 

Kyrkogården till S:t Jacob fick 
i början av 1860-talet en ny, 
mindre formell plan av parkkarak-
tär. Längs gång-arna står rader av 
träd, enligt bilder från 1880-talet 
ett flertal av dem popplar. Vid 
tiden bevarades gravkoren mot 
Kungsträdgården i öster, men 
dessa skulle komma att rivas i 
slutet av 1880-talet. Utsnitt ur 
Karta över Stockholm från 1863, 
SSM.

begravningskapellet om efter Bäcks ritningar. Kapellet 
visade sig dock fortsatt ha allvarliga grundläggnings-
problem. År 1851 förstärktes grunden och muren mot 
lantmäterikontoret, men åtgärderna var inte tillräck-
liga. Ett drygt decennium senare, 1863, revs en stor 
del av kapellets mittparti för att återuppbyggas året 
därpå. Ombyggnaden innebar att mittpartiet förstora-
des, såväl åt sidorna som framåt.

I äldre tid stod gravkor mot kyrkans norrfasad 
och längs kyrkogårdens östra sida. Åtminstone två 
gravkor finns dokumenterade på 1770-talet och på 
1820-talet totalt fem gravkor mot Kungsträdgården. 
På skisser från 1800-talet är dessa senare gravkor 
hopbyggda i två grupper, tre mot norr och två mot 
söder. Dessa revs 1889 och ersattes med dagens lig-
gande hällar på granitfundament i ungefär samma 
läge, fyra av kalksten och en av granit. I Nordiska 
museet bevaras ett par av gravkorens järndörrar av 
dekorativt smide.

Kyrkogårdens ursprungliga, enkla plan med fyra 
kvarter som särskiljs genom två korslagda gångar 



6

var gällande fram till 1800-talets mitt. På en karta 
över Stockholm från 1855 har kyrkogården fort-
farande denna plan och dessutom cirkelmarke-
ringar längs gångarnas sidor, vilket antyder att de 
var trädkantade. Åtta år senare, på 1863 års karta 
över Stockholm, syns istället huvuddragen i dagens 
indelning av S:t Jacobs kyrkogård. Det är samma år 
som begravningskapellet byggs ut mot kyrkogården. 
Ombyggnaden avslutades först det följande året, 
men kartan visar det utbyggda kapellets plan. Det 
mjukt svängda gångsystemet kantas även på denna 
karta med cirkelmarkeringar för träd. På kyrkogår-
dens östra sida syns gravkoren. Den halvcirkelfor-
made nedsänkta platsen med en liten trappa framför 
kyrkans nordportal syns tidigast på en mer detalje-
rad plankarta från 1908.

Förändringen av kyrkogårdens plan sammanfal-
ler med att innerstadens församlingar blev delaktiga 
i den gemensamma Norra begravningsplatsen, och 
i samband därmed efter hand upphörde församling-
arna med nyupplåtelse av gravar på kyrkogårdarna.

På fotografier och avbildningar från 1880-talet 
fram till sekelskiftet 1900 syns flera höga popplar 
på kyrkogården. Poppel ansågs ha lämplig karaktär 
för kyrkogårdar och begravningsplatser. På ett foto 
från 1926 har flera av de höga popplarna på kyrko-
gårdens östra sida tagits ner och ersatts med nyplan-
terade exemplar framför de liggande hällarna. Från 
denna tid syns även unga syrener invid stödmuren 
framför kyrkans nordportal, liksom ett ungt pilträd 
på kyrkogårdens sydöstra del.

I början av 1920-talet konstaterades återigen all-
varliga sättningar i begravningskapellet, varför man 
beslöt om rivning och återuppbyggnad, genomfört 
1922–1923. Det nya kapellet uppfördes i snarlikt 
utseende som det gamla, men i något större bredd. 
Trots detta tillstötte grundläggningsproblem i sam-
band med framdragningen av tunnelbanans blå linje, 
vilket slutade med att kapellet under åren 1984–
1985 revs och ersattes med dagens församlings-
hus. Den nya byggnaden fick en något pastischartad 
utformning, men utan koppling till det rivna begrav-
ningskapellet. Kyrkogårdens fria yta minskades med 
den nya byggnaden med ytterligare två till tre meter 
på norrsidan. Samtidigt utökades stenläggningen av 
gångarna genom beläggning av smågatsten, och en 
ny gång drogs upp mellan den nyuppförda byggna-
den och kyrkans nordportal.

   Under 2008 genomgick kyrkogården en upprust-
ning. Åtgärderna omfattade renovering av gångar 
och stenpartier samtidigt som grusgångarna försågs 
med kantsten av storgatsten. Kyrkogården tillför-

des viss nyplantering i form av buskar. Den i sen tid 
tillkomna gången i nord-sydlig riktning lades igen. 
Johan Henrik Kjellgrens grav vid kyrkans norrfasad 
markerades av en låg, gjuten sockel täckt av småsten, 
som stöd för en vid kruka med säsongsplantering. 
Dessutom placerades tre äldre, huggna stenornament 
i gräset invid den nya sockeln.

Under samma år inrättades en minnesplats på 
kyrkogårdens sydöstra del, intill grusgången längs 
kyrkan.

BESKRIVNING
Omgivningen
Kyrkogården ligger i Stockholms mest centrala del, 
strax norr om Stockholms ström med kontors-, 
affärs- och nöjespalats i närheten och omedelbart 
norr om S:t Jacobs kyrka. Längs kyrkogårdens väs-
tra sida löper Västra Trädgårdsgatan. Mitt emot 
kyrkans västentré ligger en byggnad från 1970-talet 
med fasader av bruneloxerad aluminiumplåt, inrym-
mande bland annat Hamburger börs. Vidare norrut 
längs gatan ligger putsade 1600- och 1700-talshus 
delvis i gestaltning från senare sekler, och norrut 
vid Lantmäteribacken ligger lantmäteristyrelsens 
hus från 1640-talet och tiden för kyrkans färdigstäl-
lande. I öster gränsar kyrkan och kyrkogården till 
den lägre liggande Kungsträdgården och ett par av 
dess låga paviljonger. Miljön runt kyrkogården är 
således blandad.

Omgärdning och grindar
Kyrkogården tillhör stadens mindre och omfat-
tar knappt 1500 kvadratmeter i ett plant och skyd-
dat läge mellan kyrkan och församlingshuset. I väs-
ter följer det cirka två meter höga järnstaketet från 
1820-talet fastighetsgränsen mot Västra Trädgårds-
gatan. Staketet står på en sockel av sandsten och är 
utformat i en dekorativt klassiserande stil som blev 
karaktäristisk under Karl Johantiden. Entrén till 
kyrkogården stängs med pargrindar i lika utförande 
som staketet, upphängda på rusticerade grindstol-
par av sandsten. På stolparna vilar ett sekundärt 
gavelmotiv med krönande kors och på stolpkrönen 
sitter lyktor.

I öster avgränsas kyrkogården av ett endast någon 
meter högt järnstaket på den gamla terrassmuren av 
sandsten och gråsten. Staketets utformning tar upp 
huvuddragen från staketet mot gatan, men är enklare 
utfört och sannolikt av något yngre datum.
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Kyrkogårdens huvudentré från Västra 
Trädgårdsgatan. Smidesräcket sattes upp på 
1820-talet. Till höger innanför entrén står en 
gammal syren.

Gravkvarter och gångsystem, belysning m.m.
Kyrkogården är indelad genom mjukt svängda 
gångar som löper från entrén vid Västra Trädgårds-
gatan och delar sig dels mot norr, dels diagonalt mot 
sydost och kyrkans nordportal. Från kyrkans norr-
sida går en gång parallellt med tomtgränsen i öster, 
mot en stensatt gång längs församlingshemmets hus-
fasad. Framför entrén till församlingshemmet är en 
mindre, halvcirkelformad plats. Kyrkogården delas 
därigenom in i tre gräsbevuxna kvarter; ett centralt, 
större kvarter och ett mindre i sydväst, båda dessa 
mjukt triangulära till formen, samt ett långsmalt 
kvarter längs gränsen mot Kungsträdgården.

Invid entrén till kyrkogården utgörs markbelägg-
ningen av storgatsten medan gångarna i anslutning 
därtill är satta med smågatsten, liksom gången fram-
för församlingshemmet. Gränsen mellan dessa sten-
satta gångar och kyrkogårdens centrala gräsyta mar-
keras av en lågt sittande kätting på stolpar. Övriga 
gångar är grusade och kantade med storgatsten.

Framför kyrkans nordportal finns en nedsänkt, 

halvcirkelformad plats. Nivåskillnaden är kantad 
med en stödmur av granit med trappa ned till den 
lägre nivån. Den lägre nivån har en markbeläggning 
av småkullersten lagd i dekorativt cirkelmönster.

Kyrkogårdens belysning inskränks till två sentida 
belysningsstolpar i smidesarbete med glasglober på 
var sida om entrén till församlingshemmet. Dess-
utom finns belysning på grindstolparna samt belys-
ning av kyrkans fasad.

Längs gångarna står några vitmålade parksoffor 
av den klassiska ormbunksmodellen, som har sitt 
ursprung i mitten av 1800-talet.

Gravplatser och gravvårdar
I dag bevarar kyrkogården närmare fyrtio gravvår-
dar, från 1600–1800- talet. Gravvårdarna utgörs 
främst av stora, liggande hällar. I de två irregul-
jära kvarteren ligger hällarna utan synbar ordning, 
antingen i marknivå och delvis övervuxna med gräs 
och mossa eller upphöjda på socklar av huggen 
sten. Även i äldre tid återanvändes gravstenar och 
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Vy över kyrkogårdens nordvästra del och 
grusgången från kyrkogårdsentrén mot kyrkans 
nordportal. Till höger i bild syns gravvården över 
Karl Henrik Wertmüller och i fonden till höger det 
på 1980-talet uppförda församlingshemmet.

Vy över kyrkogårdens södra sida österut. Framför 
nordportalen är en halvcirkelformad nedsänkning. 
Vid stöd muren växer gamla syrener. Platsens 
utformning är åtminstone från tidigt 1900-tal.
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ett exempel på det är Börge Wengstedts gravhäll på 
kyrkogårdens sydvästra del. Hällen har en huggen 
dekor med bibelspråk från 1600-talets mitt, medan 
namnet och dödsåret 1710 är sekundärt hugget.

Bland de stående gravvårdarna utmärks den för 
läkaren Karl Henrik Wertmüller, död 1829, rakt 
innanför entrén. Gravplatsen är inhägnad med ett 
järnstaket i enkel nygotik, gravstenen av huggen 
kalksten är utförd i Karl Johantidens klassiserande 
stil och krönt av en urna. På stenens framsida sitter 
en porträttmedaljong av den döde i profil, gjuten i 
järn. Gravvården i sin helhet utfördes efter ritningar 
av skulptören Erik Gustav Göthe. Längre in och 
närmare kyrkan står en minnessten över en italiensk 
abbé och författare, Domenici Michelessi, död i Sve-
rige 1773. Stenen är i ren nyantik, utförd på 1780-
talet efter ritningar av Jean Eric Rehn.

Den mest kände av de personer som de kvarva-
rande gravvårdarna minner om är poeten m.m. 
Johan Henric Kellgren, död 1795. Hans gravsten av 
röd porfyr är inmurad i kyrkans nordfasad, väster 
om portalen. Ursprungligen var framför gravstenen 
en liten gravkulle, enligt samtida uppgift besådd 
med ängsblommor. I dag är gravkullen ersatt 
med en vid urna på postament, strax framför det 
ursprungliga läget för graven. Invid ligger tre äldre, 
huggna stenornament i marken, varav urnan kom-
mer från ett av de gravkor från 1700-talets senare 
del som tidigare fanns på kyrkogården.

I det långsmala kvarteret i öster ligger nio grav-
hällar på rad, varav sex på granitfundament. Fem 
av dessa ingick fram till 1800-talets slut i de grav-
kapell som fanns i ungefär samma lägen. I kvarte-
rets mittersta del står en minnessten över stupade 
sjömän under andra världskriget. Stenen uppsat-
tes 1944 med ingravering av namnen på fem sjömän 
från S:t Jacobs församling. Längre söderut står ett 
kors av gjutjärn från 1856, en utformning av grav-
vård representativ för 1800-talets mitt.

Invid kyrkans nordportal står två gravstenar, till-
varatagna från det på 1980-talet rivna begravning-
skapellet. Stenarna är från 1660-talet respektive 
1710, den senare ”omköpt” för tenngjutaren Johan 
Langs räkning och med huggen dekor med motiv av 
änglahuvuden, ett timglas och en dödskalle. Dessa 
två stenar är ovanligt välbevarade då de genom åren 
har förvarats i skyddad miljö.

Strax intill kyrkogårdens entré finns gravstenar 
från det på 1980-talet rivna begravningskapellet, 
monterade mot en stående, gjuten betongsten. Den 
södra av dessa minner om en fransk, katolsk skå-
despelerska, död 1763 och begraven på kyrkogår-

den. I kyrkans norra fasad finns två inmurade min-
nesstenar varav en över konstnären Guillaume Tara-
val, död 1750, grundare av dåvarande Konstakade-
mien och huvudsakligen verksam vid inredningarna 
av Stockholms slott.

Fortfarande i dag sker begravningar på S:t Jacobs 
kyrkogård, i form av nedsättning av askurnor i 
befintliga gravar.

Minnesplats
Den nyinrättade minnesplatsen på kyrkogårdens 
sydöstra del är tänkt att fungera som en möjlig plats 
för kontemplation över någon nära bortgången, 
inte minst för de många besökare som är geogra-
fiskt långt från den bortgångnes gravvård. Minnes-
platsen är utformad som en halvcirkel, vänd mot 
kyrkans nordportal. Platsen har markbeläggning 
av storgatsten och ramas in från öster genom en 
nyplantering av rönnspireor tillsammans med äldre 
syrenbuskar. På platsen står ett par parksoffor, hål-
lare för ljus och en skulptur föreställande en äldre, 
sittande kvinna i kontemplation.

Vegetation
Den relativt lilla kyrkogården präglas av de klippta 
gräsytorna med inslag av buskar och solitärträd. 
Längs det långsmala kvarteret i öster står tre rela-
tivt unga pyramidpopplar på rad. Rader av popplar 
har lång tradition på S:t Jacobs kyrkogård, bland 
annat i detta läge.

Ett stort pilträd på kyrkogårdens sydvästra del föl-
jer likaså det traditionella urvalet av träd. Trädet 
syns som ungt på fotografier från tidigt 1900-tal 
och är följaktligen omkring 100 år gammalt.

Bland de mindre träden framstår särskilt några 
äldre syrener. Tre av dem är planterade vid stöd-
muren framför nordportalen. Med knotiga stam-
mar och grenar söker de sig från skuggan i norr och 
fram mot solljuset. Även dessa träd syns som unga 
på fotografier från sekelskiftet och torde närma sig 
100-årsstrecket. Ytterligare en gammal syren står 
vid grindarna. Tillsammans med buskar som spirea 
och ölandstok finns syrenerna även som fristående 
buskar i det centrala kvarteret.

I det långsmala kvarteret mot öster finns busk-
rosor. Dessa är dels fristående, dels växer de invid 
staketet tillsammans med klematis, som klänger 
över staketet. Ett buskage med rododendron längs 
det höga staketet i väster, ditflyttades för några år 
sedan från annan plats på kyrkogården.
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Övriga byggnader och anläggningar
På den norra delen av kyrkogården står ett försam-
lingshus i två våningar och inredd vind under ett 
brutet, plåtklätt tak. Byggnaden har enkla putsade 
fasader i en pastischartad utformning. Större delen 
av byggnaden hyrs ut för verksamhet utan koppling 
till kyrkan.

Konstnärlig utsmyckning
Minnesplatsens bronsskulptur på sockel av granit 
är utförd av konstnären Lena Lervik på uppdrag av 
församlingen. Skulpturen på S:t Jacobs kyrkogård 
är tänkt som en påminnelse om den närvarande 
medmänniskan, den är döpt till Astrid efter den 
kvinna som inspirerade konstnären till verket.

Kulturhistorisk karakteristik
S:t Jacobs kyrkogård har fungerat som begravnings-
plats alltsedan medeltiden, vilket ger den en särställ-
ning bland innerstadens kyrkogårdar. Gravvårdarna 
representerar tre sekler, från 1600tal till 1800-tal. 
Flera av dessa har såväl kulturhistoriska som konst-
närliga och personhistoriska värden. Sammantaget 
ger detta stora samhällshistoriska värden.

Kyrkogårdens nuvarande plan och karaktär av 
park är från 1860-talet och präglas av det mer 
informella ideal som rådde vid tiden. De asymme-
triskt utlagda och grusade gångarna, popplarna 
på rad, pilträdet, de gamla syrenerna samt grupper 
av buskar bidrar till parkens lummighet och utgör 
stommen i kyrkogårdens äldre parkkaraktär.

Det höga, dekorativa, gjutjärnsstaketet mot gatan 
med grindar på putsade stolpar, samt det något enk-
lare järnstaketet mot Kungsträdgården, bidrar båda 
till kyrkogårdens välbevarade karaktär av 1800-tal.

Längs kyrkogårdens östra sida, till vänster i bild, 
ligger stora hällar efter gravkor som revs på 
1800-talet. Redan då stod en rad med popplar i 
detta läge.
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Att särskilt tänka på i förvaltning 
och användning av kyrkogården
• Dagens plan med asymmetriskt utlagda gångar, 

varav merparten är grusade.
• Gravkvarterens gräsytor.
• Gravvårdarna med dess fria placering, undantaget 

raden mot Kungsträdgården, och dess uttryck för 
flera seklers gravvårdskonst.

• Popplarna på rad, den stora pilen i sydväst och de 
gamla syrenträden, som bidrar till kyrkogårdens 
lummighet och äldre karaktär.

• Det höga smidesstaketet på stensockel och grin-
dar mot Västra Trädgårdsgatan.

• Terrassmuren mot Kungsträdgården med smides-
räcke.

Översiktskarta
Situationsplan över S:t Jacobs kyrkogård. Norr är uppåt i bild.
Utsnitt ur DP/Map, Stockholms stads digitala kartarkiv. 

Vy diagonalt över kyrkogårdens centrala del 
och mot sydost.
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KÄLLFÖRTECKNING
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
DP/Map Stadens digitala kartmaterial med stadsplaner, 
aktuella och historiska
SSA Stockholms stadsarkiv
SSM Stockholms stadsmuseums arkiv
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Stockholms kyrkogårdsförvaltning 1986

Kronologi
1311. S:t Jacobs kapell omnämns för första gången. 
(Lundmark & Quensel 1928)

1430-talet. Den tidigaste S:t Jacobs kyrka av sten upp-
förs, med en kyrkogård i samma läge som dagens. (Lund-
mark & Quensel 1928)

1580. Dagens S:t Jacobs kyrka börjar uppföras vid den 
medeltida kyrkans kyrkogård. (Lundmark & Quensel 1928)

1640-talet. S:t Jacobs kyrka fullbordas och kyrkogården 
syns i dagens utsträckning på kartor. (Lundmark & 
Quensel 1928, SSA)

1650-talet. Kyrkogården omgärdas av stenmurar mot 
öster och väster, med kyrkogårdsentrén via en portal från 
Västra Trädgårdsgatan. (Lundmark & Quensel 1928)

1600-talets senare hälft. En strikt indelning av kyrko-
gården i fyra kvarter redovisas på en situationsplan. (SSA)

1713. En ny terrassmur uppförs mot Kungsträdgården. 
(Lundmark & Quensel 1928)

1750-talet. Träplank och bodar av trä på kyrkogårdens 
norra sida ersätts av ett murat begravningskapell. (Lund-
mark & Quensel 1928)

1828–1829. Muren och portalen mot väster ersätts med 
ett högt järnstaket med pargrindar. (Lundmark & Quen-
sel 1928)

1863. Dagens indelning av kyrkogårdens gravkvarter med 
svängda gångar redovisas på en karta. (SSA)

1873. Jacobs församling ansluts till Norra begravnings-
platsen. (Stockholms kyrkogårdsnämnd)

1889. Kvarvarande gravkor längs kyrkogårdens östra sida 
rivs och ersätts av dagens liggande hällar. (Lundmark & 
Quensel 1928)

1908 eller tidigare. Den nedsänkta platsen framför 
nordportalen är etablerad. (ATA)

1984–1985. Det flera gånger om- och tillbyggda 
begravningskapellet i norr rivs och ersätts av dagens för-
samlingshus. (ATA, SSM)

2008. Kyrkogården renoveras och en minnesplats skapas 
i sydost.


