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Det medeltida vapenhuset 
Om benämningen och användningen 

Av Anna Nilsén 

Nilsén, A. 1984. Det medeltida vapenhuset. Om benämningen och använd
ningen. (The porch of the medieval church in Seandinavia and Finland. Term 
and function.) Fornvännen 79. Stockholm. 

Most Scandinavian churches have a porch of stone in front of the main portal 
on the south side. These porches were usually built in the 15th century or the 
first half of the 16th. But there are also exemples from earlier periods. The 
Swedish term for this special type of porch is vapenhus with similar variants of 
the word in the other Nordic languages. The expression means "house, 
intended for arms", which has prompted the belief, that people once left their 
weapons there before entering the church. Another idea is that they were built 
for protection against the harsh climate. It seems, however, that the word most 
likely means "armoury" and that it is connected with the medieval, German 
expression for armoury, wappenhaus. There are also other indications that 
weapons were kept in the porches during the Middle Ages. At the same time 
the porch probably served as a protection for the entrance. The church has 
been considered to be the refuge in time of danger, since it was very often the 
only stonebuilding in the country villages. The porch has also been used for 
other purposes, which probably have become more and more important as 
time passed. 

Anna Nilsén, Rackarbergsgatan 42, 752 32 Uppsala, Sweden. 

De senmedeltida landskyrkorna i Skandinavi
en och Finland har i allmänhet varit försedda 
med ett förhus i anslutning till huvudingång
en, som vanligen befunnit sig på sydsidan. 
Dessa, oftast sekundära tillbyggnader, kallas i 
alla de berörda länderna för vapenhus (da. 
våbenhus, no. vapenhus, fi. asehuone). Nå
gon gång har sådana förhallar förekommit 
även framför andra ingångar. Ibland har i 
kyrkor med västtorn dettas bottenvåning tjä
nat som vapenhus. Så t.ex. i en del gotländska 
och norska kyrkor. Vapenhus i den här aktu
ella bemärkelsen saknas på Gotland. I Norge 
finns vid stenkyrkorna inga vapenhus bevara
de men antas ha funnits och varit stavkon
struktioner (Christie 1975, sp. 521). Enligt 
Boel Almquist (1984, s. 14) har vapenhusen i 
det under medeltiden norska Jämtland ofta 

varit t imrade. Söder om Östersjön finns en
staka exempel. Vanligen stiger man dock di
rekt in i kyrkan genom en ingång på sydsidan. 
Men västtorn med förhallar i bottenvåningen 
förekommer också. Alla entréhus eller förrum 
kallas i de tysktalande länderna för "Vorhal
le" . Beteckningen vapenhus är där okänd och 
far betraktas som karakteristisk för de nordi
ska länderna. 

De flesta vapenhus har tillkommit på 1400-
talet eller senare, men exempel från tidigare 
skeden är kända. Ett av de äldsta är Källa 
ödekyrkas vapenhus från 1200-talet (Ander
son 1975, sp. 518). Från 1300-talet känner vi 
fler (jfr t.ex. Bonnier 1984, s. 11). Håkon 
Christie nämner för Norges del ett tidigt va
penhus från 1314, som hört till en gårdskyrka 
i Sogndal (Christie 1975, sp. 521). Någon 
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Fig. 1. a-b. Ärentuna kyrka, Uppland, o. 1300, Vapen
huset sannolikt från tiden strax före 1435. En nisch finns i 
vapenhusets östvägg. Den utskjutande delen i nischens 
nedre vänstra hörn kan vara en rest av en bortbruten 
altarskiva. Foto lörf. — Die Kirche von Ärentuna. Um 
1300. Die Vorhalle wahrscheinlich vor 1435 angebaut. In 
der Ostwand ist eine Nische. Der kleine, hervorspringen-
de Stein in der linken Ecke unten känn ein Rest eines 
Altardeckelssein. 
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genomgång av det totala vapenhusbeståndet 
har inte gjorts för denna studie. Men det före
faller som om ett mycket stort antal vapenhus 
tillkommit omkring 1500 eller i början av 
1500-talet. Åtskilliga kan dock dateras till 
1400-talets förra hälft. Sannolikt har seden att 
bygga vapenhus successivt blivit allt mera 
etablerad. Riktigt säker på frekvensen i bygg
andet kan man dock inte vara. Ivar Anders
son påpekar att många rivits, varibland sä
kert en del i trä (Andersson 1975, sp. 518). 
Ett nu försvunnet vapenhus i Högsrum, 
Öland , har t.ex. varit uppfört i liggtimmer 
(Boström 1966, s. 10). Jfr också de ovan
nämnda norska och jämtska vapenhusen. 

De flesta vapenhus är envåniga med ingång 
från sydsidan och täckta av mer eller mindre 
branta sadeltak. Planen är rektangulär. Det 
vanligaste byggnadsmaterialet är gråsten, 
även om, som nämnt, trä förekommit och 
dessutom, i synnerhet i Danmark, tegel. 
Portalomfattningen brukar vara utförd i te
gel, ofta också gavdröstet. Detta har i sådana 
fall dekorativa detaljer i murverket, t.ex. blin
deringar (fig. 1 a) . Många vapenhus är dock 
helt murade i gråsten utan all dekor. Murar
na är inte sällan betydligt mer än metertjocka 
och saknar i de flesta fall fönster. De fönster 
som ofta förekommer i de danska vapenhusen 
är i allmänhet upptagna i senare tid {Dan
marks Kirker). När fönster funnits i bottenvå
ningen har det i ursprungligt tillstånd bestått 
av en mycket liten ljusöppning. I vindsvå
ningarna är ljusgluggar tämligen vanliga. 
Även större öppningar med luckor kan före
komma i gavdröstet . I Sverige och Finland är 
tegelvalv, både ursprungliga och sekundära, 
vanliga. Endast sällan är vapenhusrummet i 
dessa länder flattäckt — dock oftare i Finland 
än i Sverige. Men man far anta, att tunnvalv 
av trä, platta trätak eller öppna takstolar i 
vapenhus med sekundära tegelvalv föregått 
dessa. I Danmark tycks valv inte ha varit så 
vanliga. Där har man i stället haft platta trä
tak (Johannsen 1975, sp. 519). I en del mind
re vapenhus är vinden otillgänglig, men oftast 
kan man nå den antingen inifrån stora kyrk
vinden eller via en trappa i vapenhusets mur 
eller i ett t rapphus i något av hörnen (fig. 2 
b-c). I bland är vinden tillgänglig endast via 

en öppning i valvet eller taket. 
Man kan fråga sig, varför man börjat upp

föra porthus vid ingången och varför detta vid 
slutet av medeltiden närmast hunnit bli regel 
i de nordiska länderna, medan så inte är fallet 
på annat håll. Något fullständigt och säkert 
svar på dessa frågor kan inte ges i denna 
studie, vars främsta syfte är att fokusera in
tresset på vapenhusens funktion. En systema
tisk genomgång av källmaterialet, i synnerhet 
det till stor del otryckta senmedeltida mate
rialet, skulle troligen löna sig men låter sig 
inte så lätt verkställas. 

Det saknas inte försök till förklaringar av 
både fenomenet och ordet vapenhus. En teori 
är at t dessa portbyggnader tillkommit av kli
matiska skäl (Johannsen 1975, sp. 518), en i 
och för sig rimlig teori. Men man kan invän
da, att det i så fall också skulle ha funnits skäl 
att bygga portskydd framför boningshusen. 
Sådana förhus tillkom dock först på 1500-
talet. Det förefaller inte heller rimligt, att man 
skulle ha uppfört så påkostade och stabila 
byggnader som vapenhusen enbart för att 
skydda sig mot väder och vind. 

Den vanligaste förklaringen till vapenhus
ens tillkomst är emellertid, att de uppförts för 
at t kyrkobesökare där skulle lämna ifrån sig 
sina vapen vid besök i kyrkan. Denna teori 
stöder sig främst på beteckningen men har 
säkert också hämtat näring ur en passus i 
Olaus Magnus ' Historia om de nordiska folken, 
tryckt 1555. I sextonde boken (kap. 21-22) 
ger han en livfull skildring av våra faders 
kyrkofärder och deras övliga utrustning. Väp
nade med svärd och armborst tog de sig fram 
bland väldiga björnar och glupande ulvar, 
beredda att döda dessa och eventuella fiender 
som kunde ligga i försåt. De förde också med 
sig yxor för att kunna undanröja träd, som av 
våldsamma stormar vräkts över vägen, och i 
stället för stavar bar de spjut för att kunna 
hoppa över dikena. När de anlände till kyr
kan avlade de utan ringaste fruktan sina va
pen utanför kyrkan eller i förhuset (fig. 3) i 
den trygga förvissningen om att straffet för 
helgerån skulle avhålla tjuvar från att stjäla 
dem. Allt enligt Olaus Magnus, vars skildring 
av nordborna styrs av en önskan att framstäl
la dem som ett kraftfullt och moraliskt högt-
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stående folk. Verkligheten torde dock ha varit 
betydligt mera trivial och respekten för lagen 
långt mindre än Olaus Magnus i sin beund
ran för vår forntid får den att framstå. Våra 
landskapslagar föreskrev t.ex; vilka straff som 
skulle utmätas för stöld, hor, dråp och andra 
brott, som kunde vanhelga kyrkorummet (jfr 
t.ex. östgötalagens kyrkobalk, flock 25 eller 
Upplandslagens kyrkobalk, flock 15:6 eller 
flock 18). Sannolikt speglar lagarna den me
deltida verkligheten bättre än Olaus Magnus' 
idealiserade och romantiserade skildring, 
även om åtskilligt av värde kan hämtas ur 
denna källa. Man bör sålunda räkna med, att 
det kunde vara riskabelt, att ställa ifrån sig 
egendom obevakad då som nu. Och vapenhu
set var ju genomgångsrum för allmänheten. 

Hur förhåller det sig då med den förmoda
de vapendepositionen? I landskapslagarnas 
kyrkobalkar nämns ingenting om att man 
skall lägga av sig vapnen före inträdet i kyr
kan. Däremot föreskriver Upplandslagens 
kyrkobalk, flock 14:10 att man skall bota fyra 
penningar, om man lägger hatt, vantar eller 
vapen på altarkläde, där vigd sten ligger. Ef
tersom denna lag utarbetades, innan seden 
att bygga vapenhus blivit allmänt utbredd, 
bör formuleringen innebära, att man vid den 
tid då lagen skrevs kunde föra med sig de 
nämnda persedlarna in i kyrkan, förutsatt att 
man inte lade dem ifrån sig på otillbörligt 
ställe. 

Hans Hildebrand, som i sitt stora arbete 
om Sveriges medeltid också behandlat vapen-

Fig. 2. a-e. Närtuna kyrkas vapenhus. Plan och sektioner 
efter Sveriges Kyrkor. Tornet är kyrkans äldsta del och 
vapenhuset dess yngsta, troligen från 1500-talets början. 
Utrymmet väster om ingången är större än den östliga 
delen, där ett altare fanns ända till 1704. Endast nischen 
och en rest av altaret återstår. Före 1753 saknade vapen
huset valv. Skissen i d visar hur vapenhuset förhåller sig 
till kyrkans sydportal. Foto förf. — Die Vorhalle der 
kirche zu Närtuna, Uppland. Plan und Sektionen nach 
Sveriges Kyrkor, Uppland 3. Der Turm ist der älteste 
Teil der Kirche, um 1200, und die Vorhalle der jiingste, 
wahrscheinlich Anfang 16. Jh. An der Ostwand gab im 
Mittelalter ein Altar, in 18. Jh. weggcnommen. Nur die 
Nische und ein Rest vom Altar sind erhalten. Vor dem 
18. Jh. gab kein Gewölbe. Fig. d zeigt wie die Vorhalle 
sich zum Siidportal der Kirche verhält. 

Fig. 3. Träsnitt ur Olaus Magnus' Historia om de nor
diska folken. — Holzschnitt aus der Historia de gentibus 
septentrionalibus von Olaus Magnus. 

husen, accepterar depositionsidén men gör 
reflexionen, att utrymmet i vapenhusen var 
väl litet, om man tänker sig, att alla skulle 
avlägga vapnen där (1898-1903, s. 386). In
vändningen är berättigad, om man som Hil
debrand utgår från, att man kommit till kyr
kan beväpnad och att man haft för sed att 
deponera vapnen samt om man därtill beak
tar, att man måste bota, om man utan laga 
förfall uteblev från mässan om sön- och helg
dagar (se t.ex. UL:s kyrkobalk, flock 13:1), 
vilket innebär, att kyrkorna måste ha varit 
välbesökta. Det utrymme i vapenhusen som 
kan ha använts för ändamålet är i åtskilliga 
fall endast det västliga, eftersom platsen vid 
östväggen inte sällan varit upptagen för ända
mål som förbjöd vapendeposition och övriga 
väggar var genombrutna av portaler. 

Olaus Magnus' skildring till trots, finns det 
skäl att fråga sig, om man verkligen kommit 
beväpnad till kyrkan i fredstid eller om man 
vid ofred vågade ställa dem ifrån sig. Några 
förbud mot att föra vapnen in i kyrkan fanns, 
som vi sett, i varje fall i Sverige inte i de äldsta 
lagarna. Restriktioner i fråga om rätten att 
bära vapen har emellertid förekommit i alla 
de nordiska länderna. Vapenförbud av olika 
slag omtalas redan på 1100-talet men gäller 
då främst vissa städer. I Magnus Erikssons 
landslag, vid mitten av 1300-talet, föreligger 
förbud för bönder att bära vissa korta stickva
pen. Frälsemän och deras följen var undan
tagna från förbuden både i staden och på 
landsbygden. 1442 försökte Kristoffer av Bay
ern genom en förordning påbjuda allmänt va-
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Fig. 4. S:t Olof och hans väpnade hirdmän besöker mäs
san. S:t Olofsskåpet i Värmdö, Uppland. Foto förf. — 
Der heilige Olof und seine Soldaten besuchen die Mcsse. 
Die Soldaten haben ihre Waffen in den Kirchenraum 
mitgenommen. Aus einem Olofs-Altar in Värmdö, Upp
land. 

penförbud i samtliga nordiska länder, gällan
de en rad platser, där mycket folk kunde sam
las, bl.a. i kyrkor. Frälset var dock fortfarande 
undantaget . I Norge rådde tidigt vapenför
bud, enligt vad man ansett sig kunna utläsa 
av kung Sverres och ärkebiskop Jons kristen
rätter, både till och i kyrkan samt på kyrko
gården. Kungen och hans hird har självfallet i 
samtliga länder varit undantagna från forbu
den (jfr fig. 4). Även om kunskapen om va-
penfbrbudens praktiska tillämpning är brist
fällig, finns det alltså skäl att anta, att Olaus 
Magnus ' skildring av nordbornas beväpning 
är överdriven. Det bör dock observeras, att 
skrymmande vapen som spjut och pilbåge 
inte nämns som förbjudna i landslagen. Kung 
Kristoffers förordning av år 1442 har däremot 
gällt alla vapen utom knivar. Den enda av de 
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gamla landskapslagarna, som angav några 
restriktioner i allmogens rätt att bära vapen 
var Västgötalagen, där bönder förbjöds bära 
dolk. (För uppgifterna om vapenförbud, se 
art iklarna under denna rubrik i K L N M 19). 

Det är alltså tämligen osäkert, hur mycket 
vapen allmogen förde med sig på sin färd till 
kyrkan. Men även om det varit en avsevärd 
mängd och man verkligen haft påbud om av
läggandet av vapnen vid inträdet i kyrkan, så 
är det knappast troligt, att man i de aktuella 
länderna skulle ha uppfört speciella hus för 
ändamålet , när man inte gjort det i andra 
länder med en liknande fridslagstiftning, t.ex. 
Tyskland. Mycket tyder sålunda på, att idén 
om vapendeposition är en efterrationalisering 
och at t namnet vapenhus måste förklaras på 
annat sätt. 

Orde t vapenhus representeras i medeltida 
källor av parallellformerna "wapnhus" och 
" w a k n h u s " (Söderwall 1884-1918). Den sist
nämnda formen har levt vidare till våra dagar 
i det numera heraldiskt använda finska ordet 
för vapen, "vaakuna" , som i ett tidigt skede 
inlånats från svenskan. Det torde därför inte 
råda någon tvekan om att även den egendom
liga formen med k liksom den med p har med 
begreppet vapen att göra. Lika säkert måste 
också själva företeelsen vapenhus vara för
bunden med detta begrepp. 

Eftersom svenskan och danskan under me
deltiden lånat åtskilligt från tyskan, kan det 
vara skäl att se närmare på detta språk. I 
modern tyska förekommer inget ord "Wap-
penhaus" . Under medeltiden finns däremot 
de både formerna "waffenhaus" och "wap-
penhaus" . Betydelsen är i båda fallen vapen
förråd. Någon anknytning till kyrkor har inte 
kunnat beläggas, men ordet förklaras där
emot i ett belägg från 1521 (Grimm 1922, 
Wappenhaus) : "in ein wappenhusz da man 
biichsen und andre gewer hin gehaltet", 
d.v.s. " i ett vapenhus, där man tillhandahål
ler bössor och andra gevär" (övers. J . E. 
H ä r d ) . Det är frestande, att i formen "wap
penhusz" se ursprunget till den nordiska be
nämningen. Tyvärr är källmaterialet inte till 
stor hjälp, när det gäller att bevisa ett sådant 
samband . Det finns dock ett par källor, som 
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kan ge ett visst stöd för ett sammanhang mel
lan fenomenet vapenhus i egenskap av för
rådshus för vapen och vårt ord vapenhus. 

Den saliga Mechtild av Hackeborn, som i 
slutet av 1200-talet mottog sina uppenbarel
ser i Helftas benediktinnunnekloster, har ef
ter lämnat en text med anknytning till ett va-
penfbrråd, som möjligen kan vara just en så
dan byggnad som på tyska skulle ha beteck
nats med ordet "wappenhusz". Den latinska 
originaltexten (citerad i sammanfattningen) 
använder ordet armarium, vapenförråd (Reve
lationes etc. 1877, del 2, s. 313). O m man 
anfäktas av onda och fåfänga tankar, sägs det 
hos Mechtild, skall man löpa "til wakna hu-
sit, tähdan takandis bäzsta oc fastasta waapn, 
ihesu christi wärdoghasta dödh . . ." (SFSS 
32, s. 341). Det intressanta i sammanhanget 
är, att birgittinmunken Jöns Budde i Nåden
dal, som 1469 gjorde den nyss citerade sven
ska översättningen av Mechtilds text, valde 
att uttrycka det latinska armarium med ordet 
vapenhus, som vid denna tid var klart knutet 
till den företeelse det än i dag syftar på (se 
belägg nedan) . Mechtilds armarium, som i sitt 
s ammanhang används i bildlig bemärkelse, 
återspeglar sannolikt en upplevd verklighet 
med konkreta och påtagliga vapenförråd, dit 
man kunde ila att förse sig med vapen, då fara 
var å farde. 

En annan källa citeras av Carl Gustaf Styf
fe (1911, s. 54, not 3), som hittat ett perga
mentsbrev, utfärdat i S:t Gotthards kyrkas 
(Lund) armarium, d.v.s. i dess vapenhus, ej att 
förväxla med armaria, bibliotek. Diplomet är 
daterat 1377. 

I sin artikel om norska vapenhus anför Hå
kon Christie (1975, sp. 521) en uppgift av 
intresse i detta sammanhang. Det inlednings
vis nämnda vapenhuset i Sogndal omtalas 
nämligen i ett dokument från 1314 inte som 
vapenhus utan som den "vakna bud" , d.v.s. 
vapenbod, som herr Sigurd hade satt intill 
kyrkan. Dokumentet i fråga {Diplomatarium 
Norvegicum VI: 1, dipl. 84) är en skifteshand
ling från gården Kvåle (Hvaal), som alltså 
haft egen kyrka. Vapenboden uppräknas 
bland en rad andra nyttobyggnader. Det är 
därför inte troligt, att herr Sigurd hade upp
fört en bod vid kyrkan för att gårdens folk och 

andra som besökte kyrkan skulle deponera 
vapen i den. Snarare torde det ha varit fråga 
om en arsenal. 

Ytterligare en sak som talar för den antyd
da upprinnelsen till ordet vapenhus är, att 
danska arkivalier från 1600- och 1700-talet 
ofta har uppgifter om ett gevärsskåp, beläget i 
vapenhuset . Hugo Johannsen, som står för 
denna uppgift (1975, sp. 518f ) , sätter ordet 
vapenhus i förbindelse med dessa skåp men 
uppfattar benämningen som en sekundär oeh 
relativt sen företeelse. Varianten "vakna 
b u d " fanns dock, som vi nyss sett, redan 1314 
i Norge, och de olika formerna för ordet va
penhus finns belagda vid mitten av 1400-
talet, den med p så tidigt som omkring 1430 
(jfr nedan) . Allt tyder sålunda på, att de dan
ska gevärsskåpen är de sista vittnesbörden 
om en företeelse med rötter långt tillbaka i 
medeltiden. 

Den skisserade förklaringen till ordet vapen
hus kan i förstone tyckas uppseendeväckande 
men har, som synes, en förankring. Att vapen 
förvarats i anslutning till försvarskyrkoma är 
självklart (jfr Styffe, 1911, s. 91). Christie 
(1959, s. 20) antar dessutom vad beträffar de 
norska stenkyrkorna med västtorn, att mili
tärmaterial lagrats i tornets medanvåningar, 
medan den översta tjänat som klockhus och 
den nedersta som förhall. Tornen — och till 
dem skall man antagligen i detta fall även 
räkna takryttaren — har också tjänat som 
utkik vid den påbjudna vakthållningen i by
arna (jfr artikeln Landväm, K L N M , 10, sp. 
309). Det har vidare antagits, att inte bara 
försvarskyrkor utan också ordinära landskyr
kor kunnat fungera som refugier (jfr Försvars
kyrka, K L N M 5, sp. 144f). Christie (1975, 
sp. 521) ansluter sig till denna uppfattning 
och anför som stöd ett exempel ur sagalittera
turen, avseende en flock birkebeinare, som 
efter slaget på Lake 1240 tog sin tillflykt till 
kyrkan, där de gömde sig i vapenhuset. Att 
man inte kunde känna sig trygg ens i kyrkan 
och säkert var tvungen att vara beredd att 
försvara sig även på detta fridlysta ställe är 
omvit tnat bl.a. i Snorres berättelse (o. 1250) 
om dråpet på Ulv jarl (Noreen 1958, s. 119 f.). 
I detta sagafragment berättas, hur Knut ko-
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nung och jarlen blir ovänner vid schackbrä
det och hur kungen om morgonen befaller sin 
skosven att gå och dräpa jarlen. Svennen 
återvänder med oförrättat ärende och berät
tar, att han inte kunnat dräpa jarlen, eftersom 
denne gått till kyrkan. Kungen befaller ho
nom då än en gång att gå och dräpa jarlen. 
Sagan beskriver sedan hur svennen går till 
kyrkan och in i koret, där han ränner sitt 
svärd genom jarlen. "Väl gjorde du då" , sä
ger kungen, då svennen återvänder efter full
bordad gärning. Kungen sonar sedan sin 
kränkning av kyrkofriden genom en stor land
donation till den berörda kyrkan (S:t Ludi 
kyrka i Roskilde). 

Uppgifter om hur man förskansat sig i kyr
kan saknas inte heller. Rhezelius {Monumenta 
Uplandica, s. 39) berättar om ett tillfälle, då 
enligt traditionen på orten, fiender, som rövat 
och bränt i Karlskyrka socken, tagit kyrkan i 
besittning och därifrån skjutit från "holet" ur 
kyrkan mitt emot stigluckan. Karlskyrka är i 
dag ruin, och det är därför inte lätt att avgö
ra, vilket hål Rhezelius avser. Men det kan ha 
varit fråga om den tittglugg, genom vilken 
man utifrån kunde beskåda S:t Karlungs reli
ker (Wilcke-Lindqvist 1967, fig. 756 och 773). 
En annan anteckning, också den hos Rheze
lius (s. 91), återger en uppgift om hur en av 
svenskarna vid en strid om Tierps skans be
funnit sig i kyrkans torn och därifrån skjutit 
mot skansen men råkat träffa sin egen krigs
överste. Det torn som avses bör vara den 
takryttare som enligt uppgift brann under 
drot tning Kristinas tid (Nisbeth 1958, s. 5). 
Även om denna typ av berättelser bör anam
mas med en viss skepsis, är de här återgivna 
episoderna inte för orimliga för att kunna 
återgå på händelser som verkligen ägt rum. 

Att det kunnat förvaras vapen även vid en 
landskyrka, ter sig mot den beskrivna bak
grunden inte orimligt, och om vapen verkli
gen förvarats där, har det självfallet varit i 
vapenhuset , där de kan ha funnits på vinden 
eller i en övre våning. Man kan också tänka 
sig, att de varit inlåsta i en kista eller ett skåp 
i bottenvåningen. Eventuellt kan en del av de 
stora kistor, som förmodas ha hyst kyrkans 
dyrgripar, i stället ha varit vapenkistor. De 
förmodade vapnen kan ha varit sockenmän

nens gemensamma. Frågan har möjligen 
varit avhängig av vem som innehade patro
natsrät ten. Några faktiska uppgifter om detta 
har inte kunnat spåras. 

Att man förlade vapenhuset framför kyr
kans huvudportal får väl anses välbetänkt 
med tanke på att ingången alltid är en svag 
punkt . På så sätt förhindrades inbrytande 
fridstörares omedelbara tillträde till kyrkan. 
Bomhål i murarna i en del vapenhus vittnar 
om att man varit angelägen om att kunna 
stänga om sig ordentligt från insidan. Vapen
huset är ju också, som framgått, en byggnads
del med sluten karaktär och förhållandevis 
kraftiga murar . Det är i sammanhanget in
tressant, att det medeltida latinskt-svenska 
glossariet (SSFS 45), troligen från 1470-talet, 
som översättning av latinets porticus anger bå
de "wakenhws ok barfreder". Någon regelrätt 
försvarsanläggning är dock inte vapenhuset, 
och bottenvåningen har därför tidigt kommit 
att nyttjas för en rad olika ändamål, de flesta 
av dem inom ramen för den kyrkliga verk
samheten. 

Även om en inventering av det totala mate
rialet inte föreligger, visar enbart de under
sökningar som gjorts av Sveriges Kyrkor, att 
ett altare inte sällan förekommit vid vapenhu
sets östvägg och att denna ofta haft en eller 
flera nischer (fig. 1 b samt 5 b, c och e). De 
flesta altaren är i dag bortrivna. Nischerna 
har däremot i allmänhet bevarats och vittnar 
om, at t vissa vapenhus kunnat användas som 
kapell. I en del fall, då vapenhuset är trångt 
eller ligger förskjutet mot väster i förhållande 
till kyrkans ingång (fig. 5 b -c ) , har utrymmet 
för ett altare varit litet, och man får tänka sig 
det ta som en föga utskjutande avsats för upp
ställning av devotionsbilder. Någon gång har 
det endast bestått av en från altamischen ut
skjutande, fastmurad altarskiva. Så sannolikt 
i Ärentuna (fig. 1 b). I andra fall, då vapen
huset är rymligt eller ligger förskjutet mot 
öster i förhållande till ingången, har regelrät
ta altaren kunnat muras. Ett dylikt altare, 
som av relikgömmor att döma varit invigt, 
finns bevarat i Färentuna kyrkas vapenhus 
( Tuulse 1954-57, fig. 112). Ännu mera känt 
är kanske vapenhuset i Frötuna, som haft ett 
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Fig. 5. a-c, Kårsta kyrkas vapenhus från 1500-talets bör
jan. Vapenhusvinden och kyrkvinden tillgängliga från 
trapphuset i vapenhusets sydvästra höm. Gavdröstet 
ommurat i enlighet med det ursprungliga. Plan efter 
Sveriges Kyrkor, Uppland 3. Foto förf. — Die Vorhalle der 
Kirche zu Kårsta, Uppland, sekundär angebaut. Anfang 
des 16. Jh. Eine Treppe, die zum Teil in der Mauer der 
siidwestlichen Ecke eingebaut ist, fiihrt zum Boden der 
Vorhalle, der mit dem Boden der Kirche verbunden ist. 
Der Plan in c nach Sveriges Kyrkor, Uppland 3. 

fullt utbildat kapell i sin östliga del (fig. 6 
a-d) med altare vid östväggen, nisch över 
detta, och ett litet, numera vidgat, fönster i 
sydväggen, som gett ljus åt altaret, samt på 
nordsidan en gaderförsedd öppning in till 
kyrkan. Ett bevarat invigningskors i 
Håbo—Tibble kyrkas vapenhus (Tuulse 1962 
fig. 322), som dessutom har en nisch, tillåter 
antagandet att detta vapenhus varit invigt. 
Det är dock inte troligt, att vapenhus i all
mänhet varit invigda, inte bara på grund av 
den förmodade vapenförvaringen utan också 
med tanke på vissa för ett vigt rum föga pas
sande ceremonier, som anses ha ägt rum i 
vapenhuset (jfr nedan). Många vapenhus 
saknar för övrigt varje spår av kapellfunktion. 
Äldre vapenhus med bevarade, ursprungliga 
nischer i östväggarna visar dock, att vapen
hus redan på ett relativt tidigt stadium kun
nat planeras för sakral användning i sin östli
ga del, så t.ex vapenhusen i Ärentuna och 
Färentuna från 1400-talets förra hälft, öst-
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U 
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väggarna har mycket ofta bilder av andakts
karaktär, som också vittnar om den sakrala 
funktionen (jfr Pegelow 1974, s. 23 ff.). 

De skriftliga beläggen för vapenhusens an
vändning som kapell är fa men saknas inte. 
Ett av dem återfinns i Själens tröst, publicerad 
efter en handskrift från omkring 1430, vilken i 
sin tur anses vara en översättning efter en 
tysk version. Den svenska handskriften åter
ger en berättelse om en synderska, som antas-
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" " " ° ' ' > » i » 7 » 9 t on 
Fig. 5. a-e. Närtuna kyrkas vapenhus. Plan och sektioner 
efter Sveriges Kyrkor. Tornet är kyrkans äldsta del och 
vapenhuset dess yngsta, troligen från 1500-talets början. 
Utrymmet väster om ingången är större än den östliga 
delen, där ett altare fanns ända till 1704. Endast nischen 
och en rest av altaret återstår. Före 1753 saknade vapen
huset valv. Skissen i d visar hur vapenhuset förhåller sig 
till kyrkans sydportal. Foto förf. — Die Vorhalle der 
kirche zu Närtuna, Uppland. Plan und Sektionen nach 
Sveriges Kyrkor, Uppland 3. Der Turm ist der älteste 
Teil der Kirche, um 1200, und die Vorhalle der jiingste, 
wahrscheinlich Anfang 16. Jh. An der Ostwand gab im 
Mittelalter ein Altar, in 18. Jh. weggenommen. Nur die 
Nische und ein Rest vom Altar sind erhalten. Vor dem 
18. Jh. gab kein Gewölbe. Fig. d zeigt wie die Vorhalle 
sich zum Siidportal der Kirche verhält. 
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tat en präst och av denne uppmanas att bege 
sig till kyrkan, där hon skall finna "warfru 
beläte j wapnhuseno" (SFSS 19, s. 237 f ) . 
Detta innebär, att den aktuella kyrkan haft 
ett altare, helgat åt den heliga jungfrun. O m 
ett altare i vapenhuset berättar också ett 
gåvobrev från år 1459, där Anders Laurens-
son " laxakar l" skänker egendom till Stock
holms gråbrödrakloster, för att bröderna i 
gengäld skall läsa mässor för givarens och 
uppräknade anhörigas själar i " thöm kore-
num som her är i thenna första waknhusena 
framan för kirkia dörren som man ingår aff 
kirkiogardenum och in i dos t re t" (Stock
holms stads jordebok, bd 1, s. 272, dipl. 544). 
H ä r har det dock varit fråga om en kloster
kyrka och inte en vanlig sockenkyrka. 

O m en annan användning av vapenhuset 
vi t tnar en formulering i Den svenska tideboken 
från år 1525, där prästen (s. 25) vänder sig, 
inte bara till dem som står i Herrens hus, 
d.v.s själva kyrkorummet, utan också till dem 
som står i Guds "wapen huss". De som avses 
med det senare uttrycket är botgörarna, som 
under gottgördseperioden inte fick komma in 
i själva kyrkan utan måste åhöra mässan från 
vapenhuset (jfr Gallén 1957, sp. 187). Den 
ovan omtalade öppningen in till kyrkorum
met i Frötuna kyrkas vapenhus (fig. 6 c-d) 

Fig. 7. Lojo (Lohja) kyrkas vapenhus, Nyland, Finland, 
med utomhuspredikstol, inbyggd i gaveln. Foto förf. — 
Die Vorhalle der Kirche zu Lojo (Lohja), Nyland, Fin
land. In dem Giebel die öffnung einer äusseren Kanzel. 

Fig. 6. a-d. Frötuna kyrkas vapenhus från o. 1490, sekun
därt fogat till kyrkans äldsta del, har i sin östliga del ett 
kapell, vars i senare tid vidgade fönster ses i sydfasaden 
(a). Denna har i gavdröstet en spetsbågig blindering som 
varit putsad. Vapenhuset ligger mycket förskjutet åt ös
ter i förhållande till kyrkans ingång och har i nordväggen 
haft en öppning in till kyrkan (c-d). Vid östväggen (b, d) 
fanns ett nu rivet altare och över detta en nisch. Kapellet 
avdelades från den övriga delen av vapenhuset genom en 
skärmvägg, som återställts i ursprungligt skick. Foto förf. 
— Die Vorhalle von Frötuna Kirche, Uppland, um 1490, 
sekundär angebaut. In der östlichen Teil war eine Kapel
le, deren jetzt vergrösserte Fenster in der Siidfasade (a) 
gesehen werden känn. In dem Giebel eine Nische, die 
einst verputzt war. In der Nordwand war eine öffnung, 
jetzt vermauert (c), wo man vermutlich die Messe von 
der Vorhalle hören konnte. An der Ostwand (b, d) war 
ein Altar und iiber diesem eine Nische. Die Kapelle war 
mit einer durchgebrochenen Wand von dem Eingangstcil 
der Vorhalle getrennt {b, d). Diese Wand war gut bewart 
und ist wiederhergestellt worden. Plan nach Sveriges Kyr
kor, Uppland'2:1). 

antas ha tillkommit för att medge åhö
rande av mässan från vapenhuset (jfr 
Wilcke-Lindqvist 1956, s. 262). 

Förutom de ovan behandlade funktionerna 
har vapenhusen, enligt vad man förmodar, 
varit platsen för ceremonier av olika slag. 
Troligen har bikt kunnat äga rum där liksom 
trolovning och i synnerhet sådana ceremonier 
som primsigning av odöpta, djävulsutdriv-
ning, förberedelse för gudsdom och liknande 
(jfr Anderson 1975, sp. 516). Det finns också 
exempel på, att en utvändig talarstol inrymts 
i vapenhusets gavel (fig. 7). Sådana har dock 
kunnat inrättats även på andra ställen, som 
t.ex. i kyrkans västfasad eller i stigluckor. De 
utvändiga predikstolarna kan ha använts bå
de för predikan och profana ändamål. 

Även om vapenhuset av allt att döma fått 
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sitt namn av att vapen förvarats där, så har 
det alltså med tiden lått en rad andra funktio
ner. En del av dessa har, som vi sett, kommit 
att påverka planeringen. Främst gäller detta 
kapellfunktionen, som tillkom relativt tidigt i 
vapenhusets utvecklingshistoria och har av
satt spår i form av ursprungliga nischer och 
altaranordningar. Det är därför rimligt att 
anta, att en del av de senare tillkomna an
vändningarna så småningom kommit att 
uppfattas som lika viktiga som den ursprung
liga eller kanske ännu viktigare, och att va
penhus kunnat uppföras enbart för dessa än
damål. Den vapenbod som herr Sigurd i bör
jan av 1300-talet lät resa vid sin kyrka var 
sannolikt en byggnad med betydligt mindre 
komplicerad användning än den sena medel
tidens vapenhus. 
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Die Vorhallen der mittelalterlichen Dorfkirchen in Skandinavien 
und Finland 

Die mittelalterlichen Kirchen in Skandinavi
en und Finland wurden im 15. Jh. oder in der 
ersten Hälfte des 16. Jhs. meistens mit einer 
Vorhalle vor dem Siidportal versehen. Vor
hallen aus dem 14. Jh. oder fruher sind mehr 
seiten. Auch andere Eingänge als der eben 
genannte könnten manchmal eine Vorhalle 
haben. Auf Gotland fehlen die Vorhallen 
dieser Art. 

Die in diesem Aufsatz behanddte Vorhalle 
ist ein kleiner Anbau mit Satteldach. Er ist 
beinahe immer in Stein gemauert. Backstein 
kommt auch vor, besonders in Dänemark. 
Aus antiquarischen Quellen weiss man, dass 
Vorhallen aus Holz auch existiert haben. Die 
Vorhalle hat nur ausnahmsweise Fenster im 
Erdgeschoss. Der Eingang befindet sich in 
der Regel auf der Siidseite. Innen, an der 
Ostwand, war im Mittelalter oft ein Altar 
(Fig. 5b). Diese Altare sind heute fast immer 
weggenommen. Man hat aber Reste davon 
gefunden, und Nischen in der Ostwand sind 
häufig (Fig. Ib, 5b). Altare in den Vorhallen 
sind auch in mittelalterlichen Quellen er
wähnt. Meistens ist der Raum gewölbt. Aber 
er känn auch flachgedeckt sein, besonders in 
Dänemark. Oft findet man in einer der Ecken 
ein Treppenhaus (Fig. 2b) oder eine öffnung 
in dem Gewölbe mit Zutritt zum Boden. In 
dem Giebel känn eine kleine Lichtöffnung 
oder eine grössere öffnung mit einer Klappe 
sein. Auch gemauerte Kanzeln können auf 
diesem Platz vorkommen (Fig. 7). 

Das schwedische Wort fiir diese Vorhalle 
ist vapenhus. Die anderen hier aktueden Län
der haben inhaltlich ahnliche Worte: våben-
hus, vapenhus, asehuone, d. h. ,,Waffen-
haus". Daraus hat man geschlossen, dass 
man beim Kirchenbesuch die Waffen in der 
Vorhalle deponiert habe. Die mittelalterlich
en Gesetze und Verordnungen der aktueden 
Länder zeigen aber, dass das Recht der Bau
ern Waffen zu trägen wenigstens im 15. Jh. 
sehr beschränkt war, und dass es kaum ein 
Bediirfnis gab besondere Häuser för Waffen-

deposition aufzufuhren — Es ist auch nicht 
wahrscheinlich, dass man so anspruchsvode 
Gebäude nur fiir die zufädige Verwahrung 
der Keulen und Speere der Bauern gebaut 
habe. Der Adel und sdbverständlich der 
König waren immer von den Verboten aus-
genommen (Fig. 4). 

Es gab weiter sehr wenig Platz för diesen 
Zweck in den Vorhallen, da es, wie oben ge
nannt, sehr oft an der Ostwand ein Altar oder 
gemalte, heilige Bilder gab. Und zwei Wän-
der waren ja von Portalen in Anspruch 
genommen. 

Man hat auch versucht diese Vorhallen mit 
dem Klima in Beziehung zu setzen. Es scheint 
aber nicht wahrscheinlich, dass die Kirchen 
zu diesem Zweck Vorhallen bekommen sollten 
und nicht die Wohnhäuser, die wärend des. 
Mittelalters keine Vorhallen hatten, oder 
dass man so dicke und starke mauer gemacht 
habe. 

Mit recht känn man aber annehmen, dass 
das Wort ,,vapenhus", dessen mittelalterlich
en Varianten sint ,,waknhus" und ,,wapn-
hus", die urspriingliche Funktion andeutet. 
Es muss sich also von einem „Haus för Waff
en" handeln. Die norwegische Form ,,vakna 
bud" ist in 1314 belegt. Dies Gebäude war in 
Zusammenhang mit anderen niitzlichen 
Gebäude genannt und war vermutlich ein 
Haus fiir Waffenverwahrung, an der Kirche 
plaziert. 

Im mittelalterlichen Deutsch gab es das 
Wort ,,Wappenhaus" mit der Variante 
,,Waffenhaus". Dies Wort bezeichnete ein 
Haus wo Waffen verwahrt waren und war 
nicht mit der Idee der Vorhalle verbunden. 
Auf ein solches Waffenhaus spielt vermutlich 
eine Stelle in der Offenbarungen der heiligen 
Mechtild an: Quod si latmnculi malarum scilicet 
cogitationum tibi advenerint, recurre ad armarium, 
assumens inde praeclara arma . . . etc (Revelatio
nes . . . etc. S. 313). Das in diesem Zusam
menhang bildliche Wort armarium, Zeughaus, 
wird von dem schwedischen Ubersetzer in 
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1469 mit ,,vapenhus" iibertragen. Dies Wort 
war damals schon mit den Vorhallen eng 
verkniipft. Wahrscheinlich ist das Wort wie 
so vide andere schwedische Worte dem mit
telalterlichen Deutschen entlehnt. Wahr
scheinlich hat man auch urspriinglich in den 
Vorhallen der Kirchen in den nordischen 
Ländern Waffen verwahrt. Die Depositions-
idee sollte denn eine hinterher konstruierte 
Erkläiung des Wortes sein, vielleicht von der 
heroisierenden und idealisierenden Schilde
rung von Olaus Magnus (16. Buch, Kap. 
21—22) unterstiitzt (Fig. 3). Die Kirche war 
sehr oft die einzige Zuflucht bei Unruhen. Es 
ist denn naturlich, dass man dort Waffen zu-
gänglich haben wollte. In Dänemark werden 
noch im 17. und 18. Jh. Gewehrschränke in 
den Vorhallen in schriftlichen Quellen er
wähnt, wahrscheinlich die letzten Zeugnisse 
einer mittelalterlichen Tradition. 

Durch der Anbau des ,,Waffenhauses" vor 
dem Haupteingang hat man auch den letzter
en verstärkt und den Zutritt zur Kirche er-

schwert. Da die Waffen wahrscheinlich auf 
dem Boden oder auf anderer Weise versteckt 
waren, so konnte das Erdgeschoss för andere 
Zwecke benutzt werden. Die Kapellenfunk
tion im östlichen Teil des Waffenhauses ist 
schon oben angedeutet. Diese Funktion fehlt 
doch in einer grossen Anzahl von Vorhallen 
und war also keine Regel. Die Busser haben 
vom Waffenhause die Messe gehört, da sie 
nicht in der Kirche kommen durften. Im 
Waffenhaus fanden auch mehrere Zeremoni-
en statt. Dort hat man Exorcismus betrieben. 
Dort hat man den Täuflingen eine erste Seg-
nung gegeben, bevor sie in die Kirche zum 
Taufe gefiihrt wurden u.s.w. 

Vermutlich haben diese, allem Anschein 
nach, urspriinglich sekundäre Zwecke im 
Laufe der Zeit immer grössere Bedeutung 
beim Auffiihren der Vorhallen bekommen. 
Das Waffenhaus von 1314 hatte also wahr-
scheinlicht nich so komplizierte Funktion wie 
die des späten Mittelalters. 
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