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Kyrkligt kulturminne

Östra klockstapeln är ett såväl exteriört som interiört välbevarat exempel på ett klocktorn från 
1700-talet med ett högt byggnadshistorikt och byggnadsteknikhistoriskt värde. Reparationer samt 
vård- och underhåll har skett varsamt och stapeln har en viss patina såväl interiört som när det 
gäller fasadpanel och urtavlor. 

Klockstapeln har en stark samhörighet med Alla Helgona kyrkan, Prosten Pihls gård och den äldre 
bebyggelsen vid Stora Bergsgränd. Bebyggelsen har ett stort kontinuitetsvärde för Nyköpings östra 
stadsdelar, där klockstapeln genom sin höga placering på Östra berget och sin numera 300-åriga 
silhuett mot himlen. Läget vid Alla Helgona kyrkan och de lummiga bergen ger byggnaden 
dessutom ett högt miljöskapande värde. 

Kvarteret som helhet har stort kulturhistoriskt värde, då det består av ett urval byggnader från 1700-
tal fram till 1900-talet och är en av stadens bäst bevarade miljöer. 

Blå = Byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt och får inte förvanskas. 

Klockstapeln ligger intill kvarteret Klockstapeln på Östra bergen. Kvarteret består av bebyggelse från 
skilda tidsepoker, men präglas mest av äldre bebyggelse. 

Östra klockstapeln är en inbyggd klockstapel av trä med rödfärgad locklistpanel byggd med en 
åttakantig plan. Taket och lanterninen är karnisformade, lanterninen är prydd med spira. Två 
urtavlor pryder stapeln och skjuter ut som takkupor mot söder och väster. Urtavlornas visare och 
klockslag är förgyllda. Taket och lanterninen är lagda med kopparplåt. Kopparplåten har förskjutna 
falsar. Tre stycken klockor hänger i stapeln. Den lilla klockan är gjuten 1668, stora klockan år 1675 
och mellan klockan år 1729 (omgjuten). 

Klockstapeln uppfördes under året 1725 av Peter Baillet, som bland annat var rådman och senare 
borgmästare i Nyköping. Den nuvarande klockstapeln har föregåtts av tre stycken kända staplar. 
Den första byggdes 1625, men brann redan år 1634. År 1648 stod nästa stapel färdig, vilken brann 
ned i stadsbranden år 1665. Tio år senare stod den tredje stapeln färdig. Den klarade sig fram till 
1719 då även den brann ned, när ryssarna härjade Nyköping.


