
Den medeltida västgaveln i Arboga Stadskyrka
Hedström, Brita
Fornvännen 136-143
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1970_136
Ingår i: samla.raa.se
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Den medeltida västgaveln i Arboga Stadskyrka 

Byggnadshistorisk undersökning 

Den 12 oktober 1969 återinvigdes Heliga Trefaldighets kyrka, den gamla francis-
kankyrkan, i Arboga efter vissa om- och tillbyggnadsarbeten, koncen
trerade till kyrkans västra del. De förändringar, som hade företagits, var i huvud 
sak följande: 

Orgeln och den väldiga orgclläktaren, som tidigare upptog hela den västligaste 
liiivudskeppstravcn, hade tagits bort. Orgeln kommer att ersättas med en ny. tro
ligen uppbyggd runt en pelare i sidoskeppet. Tills vidare tjänstgör en mindre 
orgel i koret. 

De gravhällar, som vid restaureringen 1897 murats in stående längs viist-
och nordväggen, hade återigen lagts ner i golvet. 

Tornkammaren, som tidigare inrymt orgelmaskineriet och trappsystemet upp 
till klockorna, hade befriats frän all inredning och gjorts till elt enda stort enhet
ligt rum att användas som repetitionslokal för kyrkans sångkör. 

Kyrkan hade dessutom försetts med en utvändig tillbyggnad i 2 våningar, pla
cerad i hörnet mellan sidoskeppsgaveln och tornet, inrymmande bl. a. toiletter, 
stiidmaterielrum samt ett arbetsrum med förvaringsplats fiir körens dräkter (bild 
1). Tillbyggnaden har förbindelse med tornet i båda våningarna dvs. den undre 
med vapenhuset och den övre med tornkammaren. 

Dessa byggnadsarbeten hade tagit inte fullt 1 är. 
Under denna tid och i anslutning till arbetena i kyrkan gjordes uppmätningar 

och en byggnadshistorisk undersökning av i västgaveln åtkomligt medeltidsmur-
verk.1 Dessa har i sin tur legat till grund för en teoretisk rekonstruktion av prakt
gaveln, sä som den ursprungligen var tänkt. De belyser också svårigheterna vid 
kyrkbygget, betingade av dåliga mark- och grundförhållanden, vilka genom ras 
ledde till att gaveln kom att få ett nägot förändrat utseende, då kyrkan stod fär
dig i början av 1300-talet och fram till tornbygget, avslutat 1634. 

Första etappen i uppmätnings- och undersökningsarbetet gällde sidoskeppets 
västgavel, sedan denna befriats frän sin tjocka putsskorpa i höjd med det plane
rade tillbygget. Som framgår av .uppmätningsritningen (bild 2) delas gavelpartiet 
ungefär på mitten av ett vertikalt bilningssär. Söder om detta (dvs. till höger i 
bild) fram till tornets norra vägg är murverket i regelbundet munkförband, men 
med fallande skiftgångar. Vad som inte framgår av ritningen är att muren ocksä 
lutar avsevärt i öst-västlig riktning, sä att ett lod frän en höjd av 4 m tar i mark 
50 cm väster om murlivet. 7,5 m över mark rätas emellertid muren upp i lodläge. 

Pä det ovannämnda murpartiet (t. h. om pelaren) avtecknar sig några intres
santa byggnadsdetaljer. Intill murpelaren, med basen 1,40 m över nuvarande 
mark, och till hälften avskuren av denna finns markerad en öppning med lågt 
spetsbågig av-täckning. Den synliga delen är tidigt igensatt. Imurningen när inte 

1 Uppmätningar och rekonstruktioner utförda av förf. 

s _ 
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Bild. 1. Arboga Trefaldighcts-
kyrka sedd från väster etter re
staureringen 1969. Foto Ar
boga Tidning. — The churih 
from the west after the addi
tion in 1969. 

ända fram till högra smygen, som har avtryck av trävirke. Mellanrummet har tro
ligen från början fyllts ut med en stock e. cl. Bakom igeiisätiiiingen kan man följa 
ett halvstens anslag. 

Strax ovanför denna numera halva muröppning löper ett horisontellt blinde 
ringsband, som med sin vänstra del ocksä försvinner i murpelaren. 

Med början två skift över blinderingsbandet avtecknar sig dels en rad vertikala 
stötfogar, dels en igensatt fullständig halvstensdjup blindering. I anslutning till 
denna sitter en anfangssten kvar, vilken tyder pä att fogarna representerar hörn 
i ytterligare några tidigt igensatta blinderingar. Mellan dessa och tornväggen står 
en högre blindering av samma karaktär som den lägre. Dessa tvä blinderingar 
har ursprungligen varit öppna med vita bottnar. Ovanför blinderingskrönen är 
murverket trasigt och ilagat, men närmast tornväggen just under dåvarande grän
sen för putsavknackningen kunde man iakttaga att det återtar en viss regelbun
denhet. Dessutom var här nägra skift av en stående fog synliga. För att under
sökningen skulle kunna göras fullständig, knackades putsen av pä större delen av 
gavellältet. Den stående fogen kunde nu följas relativt obruten uppåt såsom en 
begränsningslinje för det äldsta murverket, tills detta försvinner in bakom torn-
muren i trappstegsform. 

Den del av gavelmuren, som ligger norr om (till vänster i bild) den avbilade 
murpelaren stär upprätt utan lutning och har vågräta skiftgångar. Hiir kom ut
sidan av den muröppning i dagen, som tidigare stått som en djup nisch i kyrko
rummet. Igenmurningen i ytterlivet var bara av en halvstens tjocklek och sent 
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Bilel 2. Uppmätning av åtkomligt medeltida inurverk i huvud- och sidoskeppcns väst-
fasad. — Medieval masonry in the west facade ot the näve and aisle. 

gjord. Den skiljer sig från övriga muröppn inga r genom att den har en flack 

täckbåge (en helsten med följare) och dubbla raka anslag. 

1 ett grävningsschakt invid gavelmuren kunde konstateras at t denna , u tom 

grunden, fortsätter unde r nuvarande marknivå med minst 4 tegelskift. 

På sidoskeppsgavelns insida gjordes en komple t te rande undersökning (bild 3). 

Putsen slogs bort frän ett horisontellt väggfält med början 1,50 m över golv. En 

inre smyg, nägot avbilad, analog med och motsvarande den halva öppn ingens 

yttre profil påträffades här. Frän denna till valvpelaren, som skiljer sidoskeppet 

från huvudskeppet , är medelt idsmurverket homogent . Öppn ingens igenmurn ing 

sträcker sig 70 cm norr om halvstensanslaget och slutar med ännu en vänstersmyg, 

som är sned och har rester av kalkad puts. Observera att denna smyg ligger 

bakom den utvändiga, avbilade murpe la ren . På g rund av en kraftig, vertikal 

(cementlagad) sättspricka gick det inte att följa denna smyg längre in i muren . 
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Bilel. 3. Sidoskeppsgaveln, insidan. — The aisle- gable-, interiör. 

Viiggfältet från den sneda smygen till sicloskeppets nordvästra hörn utgörs av en
hetligt murverk. Detta innefattar även den numera i funktion satta, längst i norr 
belägna muröppningen. Denna har inåt vidgade smygar. Dessa kan vara sekun
dära, eftersom de inte är murade i förband med dageröppningens omfattning. 
Att denna muröppning bör ha varit planerad och även uppmurad, innan kyrkan 
välvdes, framgår av dess läge i förhållande till den valvbärande pilastern i sido-
skeppshörnet. 

Uppmätningsarbetet fortsattes inne i tornet, där det medeltida västgavelmur-
verket stått synligt, inramat av tornets bastanta grästensmurar, och delat i två 
våningar av ett tvärande träbjälklag (bild 4). I den undre höjde sig överdelen 
av kyrkans västfönster. Detta hade hittills fungerat som passage mellan orgeln 
och dess maskinrum i tornrummet. I öppningen mellan de breda fönsierprofi-
lerna var en trappa och en tung järndörr insatt. Sedan dessa rivits bort var det 
möjligt att frilägga profilen ända ner till den ursprungliga fönsterbotten (bild 5). 
Nederst bevarades några av de medeltida glasfalsteglen (bild 6 a). Ett enda helt 
oförstört profiltegel ur fönstrets mittpost återfanns i fyllningen i ena valvsvickeln 
ovan vapenhusvalvet (bild 6 b). 

På var sida om fönstret stär även överdelarna av tvä öppna, i bottnarna vit
kalkade blinderingar, vilkas basplan var åtkomliga med en mätsticka. De svarar 
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Bild. 4. Blindering i tornet. 
Foto M. Gustafsson ATA. 
— Recess in lhe lower. 

i storlek och form mot den större blineleringcn på sidoskeppsgaveln. T v ä uppre

pande bl inder ingar har under pågående kyrkbygge satts igen i samband med upp

förandet av tvä striivpelare, vilka nu ingår i to rnmurarna . Strävorna, som skjuter 

ut 1,45 m frän västväggen, står säkerligen stumt mot denna . Ett visst (instoppat) 

förband har dock åstadkommits frän och med skiftet ovanför bl inder ingarnas av-

täckningsbåge. Strävorna skär av ett vertikalt b l inder ingsband ett stycke högre 

upp . En stötfog över tvä skift på sidoskeppsgaveln alldeles invid to rnmuren stäm

mer med bl inderingsbandets läge, och utgör sannolikt dess norra avslutning. I 

to rnrummets övre del när strävorna sin fulla höjd på ömse sidor om en ståtlig 

blinderiiigsgriipp, bestående av tre höga fiilt. Mittfältets översta del försvinner 

bakom den avlastningsbäge, som bär tornets östvägg. Man kunde följa blinde-

ringens vänstra kant med en tunn käpp och således fastställa dess höjd och rund-

ning. Dör röppningen i mittblincleringen är av allt att döma ursprunglig. 

Ett av de mest spännande momenten i byggnadsarbetena var när ett genom-

Bild. 5. Västfönstrct, plan. 
— The west window. 
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Bild. 6. Profiltegel, a) glastals-
tegel b) mittposttegel c) blad-
profillegcl i västportalen. — 
Profilebricks. a) cascmentbrick 
b) mullionbrick c) leaf profile-
brick of the west doorway. 

brott skulle göras i den östra väggen i klockväningen, liir alt möjliggöra passage 
därifrån till långhusvinden. Hältagningen började frän tornsidan för att inte 
skada eventuella detaljer i det medeltida gavelröstet. Delar av en stor trepass-
blindering kom mycket riktigt i dagen. Under denna stack även toppen av av-
täckningsbägen över den höga mittblinderingen upp ur sin valvgömma. 

Det sista ingreppet i västfasaden gjordes vid byte till nya dörrar mellan vapen
huset och kyrkorummet, även detta med antikvariskt givande resultat. Delar av 
den ursprungliga västportens smygprofiler blev nämligen åtkomliga (bild 7). 
Norra smygen var till hälften bortbilad, men nio skift av de yttre profilstenarna 
fanns bevarade över nuvarande golv. Under detta var ytterligare två skift synliga. 
Det hade krävt en större undersökning att konstatera en eventuellt kvarliggande 
ursprunglig tröskel eller bottennivä. I den södra smygen var tre orörda fullstän
diga profilskift möjliga att ta fram. Profilen består av växlande rundstavar och 
hålkälar, och slutar inåt med en bladformigt skuren sten (bild 6 c). Portalbägens 
radie gick att bestämma tack vare en högre sittande profilrest. I innerlivct, diir 
dörrgängjärn och bomtrumma finns kvar, har den flacka avtäckningsbägen över 
dörren kunnat rekonstrueras på platsen. 

Den första här presenterade rekonstruktionen (bild 8) visar den primärt plane
rade västgaveln. Denna blev sannolikt aldrig fullbordad. Troligtvis redan under 
byggnadstiden har sålunda ett, kanske flera, ras inträffat. För att rädda huvud-
skeppsfasaden har man uppfört strävorna på var sida om portalen och västfön-
stret (bild 9). 

Sidoskeppsmuren har antagligen rasat diagonalt från norra markhörnel upp 
mot huvudskeppet. Triangeln som stod kvar lutade över ät väster. Det avbilade 
murpartiet vid sidoskeppets mitt måste vara spär efter en strävpelare, som för att 

J 

Bild 7. Västportalen, plan. — 
The west doorway. 
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Bild 8. Rekonstruktion 1. — Reconstruction 1. 

vara effektiv har placerats sä att den spolierade bäde blinderingsmönstret och 
muröppningen. Den senare fick en ersättare, i modernare stil, i det nybyggda, 
upprätade väggpartiet norr om strävpelaren. Om denna öppning liksom den 
förra, varit avsedd att fungera som fönster eller dörr kan inte med säkerhet av
göras. Bada har karaktär av dörr vad läge och form beträffar. I tiggarmunkskyrkor 
är det inte ovanligt med en port, som kan tänkas leda till en utvändig anordning 
för talar- eller predikstol mot väster (ex. Sigtuna Mariakyrka). Den mellersta 
sneda vänstersmygen i innerlivet kan i sä fall vara spär efter en förtunning av 
muren för att ge plats ät en invändig trappa. 

I och med tornbygget pä 1600-talet förlorade Arboga Franciskankyrka defini
tivt sitt medeltida ansikte mot väster. Det glada färgspelet mellan rött tegel och 
vita blinderingar hade troligen redan tidigare bleknat. Spår tyder nämligen pä 
att hela kyrkan varit putsad och vitkalkad före tornets tillkomst. Tornbyggarna 
skall emellertid inte enbart klandras. Kanske har tornet i mer än 300 är fungerat 
som en jättesträvpelare, som stöttat kyrkan dä marken ånyo bävat. 

Så fär man se det positiva i 1969 ärs tillbyggnad, som, trots att den i viss män 
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Bild 9. Rekonstruktion 2. — Reconstruction 2. 

förgripit sig både på sidoskeppsgaveln och norra tornmuren, tagit fram och kom
mer att bevara dokumentärt medeltidsmaterial. Det var moderniseringen, som i 
det här skedet föranledde den antikvariska forskningen. Mycket återstår emeller
tid innan bilden av franciskanmunkarnas kyrka och kloster i Arboga kan bli 

^ °' Brita Hedström 

Summary 

The author gives an account of the investigations ot the Franciscan Friory Church 
of Arboga, carried out in conjunction with a restoration that was mainly con-
centrated on the west fasade of the church. Fig. 8 presents a reconstruction of 
the facade, showing how it may have been projected, though it never was 
completed owing to the bad state of the ground. Fig. 9 is a reconstruction, based 
on the results of the investigations, when butresses were added to prevent the wall 
from falling down. In the 171b c. a tower was added in the west, concealing the 
whole facade. 


