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PALATSET 1 VADSTENA 

Preliminär redogörelse för fortsatta undersökningar 

Av I w a r Anderson 

Undersökningarna i Vadstena forna birgittinkloster har resul
terat i vissa upptäckter angående en äldre profananläggning 
på platsen. Enär en preliminär redogörelse för tidigare under
sökta partier av denna redan har framlagts i Fornvännen,' torde 
det vara på sin plats att på samma sätt behandla även de upp
täckter som senare gjorts. Det rör sig nämligen om en huspart, 
som intimt hör samman med den i nyss nämnda uppsats preli
minärt beskrivna salbyggnaden i Bjälboätlens gård Vastenis. 

Sedan östra delen av byggnadskomplcxets norra länga nu har 
befriats från sentida pulslager och övcrmurningar, kan det med 
visshet sägiis, att den i samma länga ingående, i väster belägna, 
sillbyggnaden visserligen representerar en särskild, första bygg-
iiiidsomgång men också att denna omfattade planer på cn ut
vidgning mot öster, ävensom alt den planerade tillbyggnaden, 
när den kom till utförande, fick formen av en tvåvånig huskropp 
med ungefär samma storlek som Balbyggnaden. Försöken att 
tolka det som då byggdes måste på nuvarande stadium av under
sökningen bli preliminärt, även om huspartens dispositioner och 
utformning redan nu är relativt klarlagda. 

Alt salbyggnaden är primär men har utförts med tanke pa ut
vidgning mot öster framgår dels av att förtagningar satis ut i 
östra ändarna av dess långmurar, dels av att samma murar har 
förts fram ett stycke förbi den östra muren2 och slutligen av nit 
en fortsättning av den pilasteriiidelning som finnes på Balbygg
naden även har anlagts i sockeln till palatsets östra del, men där 
ej fullföljts. 

1 Fornvännen 1968, h. 5 6, sid. 2 5 8 - 2 7 1 . 
2 Markerad genom gratOBlag pa cn uppmätning publicerad i ovan nämnda 

uppsats, fig. 2. 
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Utbyggnaden kanske kan tolkas som en paradmässig bostads-
anläggning, troligen inrymmande ett stort kapell i ovanvåningen. 
Husparlen, här kallad bostaden lill skillnad från salbyggnaden, 
var ursprungligen betydligt högre än nu. Murstommen är relativt 
\iil bevarad och bottenvåningens indelning — i vad som nu kallas 
pelarsalen, rummet öster därom samt östra salen3 — är ur
sprunglig. Samtliga dessa utrymmen hade dock i sina profana 
sammanhang helt andra, betydligt högre valv. Spår därefter har 
framträtt och kan bedömas vara rester dels av ett tvåskeppigt 
kryss (?) valvsystem i de båda salarna, dels av ett tunnvalv över 
rummet däremellan. Under en tidig klostcrepok kan ett träbjälk
lag, med något högre läge än nuvarande valvhjässor, ha existerat.' 

Bostadsdelens ursprungligen ståtliga resning har, på samma 
siill som salbyggnadens, »ödmjukats» av birgittinerna genom att 
dess höga murar stympats.5 

Det råder inga tvivel om att salbyggnadens formspråk över
förts på bostaden nästan oförändrat. Vissa av bostadens mur
öppningar har också byggts — antingen hell eller endast partiellt 
— med profiltegel av den refflade typ som är karaktäristisk för 
salbyggnaden. I ett fall, i portalen till bottenvåningens västra 
rum, har ett stycke nedtill murats med refflade profiltegel, men 
därovanför har man fortsatt med vanliga murtegel." I andra fall 
återfinns refflade profiltegel blandade med släta av samma form. 

De refflade tegel som ingår i bostadens murverk utgjorde 
troligen elt restparti av de för salbygget tillverkade profilteglen. 

Följande redogörelse för bostadens olika rum kan för när
varande lämnas: B o t t e n v å n i n g e n s ö s t r a r u m hade 
ursprungligen fyra valv understödda av en mittpelare och av 
konsoler i väggarna.7 I östinuren fanns två stora dubbelfönster, 
ett i varje trave, övriga murar i rummet är antingen oåtkom-

I Bertil Berthelson, Studier i hirgit t inerordens byggnadsskick I, Lund li)4(>, 
sid. 100—113. 

4 Jämför Berthelson, a. a., sid. 111—113. 
II Jämför Fornvännen, anförd uppsats, sid. 262 och not 13 härncdan. 
0 Profiltcglct är avbildat i ovan nämnda uppsats, fig. 7 a, nr två frän 

vänster i övre raden. 
7 Möjligen har några sådana konsoler kommit till användning när de 

ännu bevarade valven kom ti l l . 

275 



\v A 11 A N D B B 8 o N 

Fig. 1. Bilden nuser at t utsa, dels uar palatset, med sin s a l d d i mister och 
sin bos tads(?)del i öster, är beläget i klosterkomplexet äuensom hur myckel 
au dess murhöjder som återstår , dels nunneklostrets byggnader så som de 
för närvarande kan pre l iminär t rekonstruerat . Bilden ersätter fig. 5 i upp
satsen »Gården Vastenis och klostret i Walzstena», Fornvännen 1958 h. 5—•€. 
— This drawing is an at tempt to show where the Palace with ils Hall wing 
to the west and its res ident ia l i? )wing to the east is si tuated in the block 
of Convent buildings and also how much of its walls r ema in ; also the 
Nunnery buildings at the present sluge of their pre l iminarg reconstruction. 
This drawing replaces Fig. 5 in the nrlicle on "The Manor of Vastenis nnd 
the Convent at Walzstena" in Fornvännen 1958, 5—6. 

276 



1' A I. A T S E T I V A I) S T E N A 

liga eller olillfredställaiide undersökta.' Det smala, t v ä r a n d e 
r u m m e t väster om ovannämnda inrymde en stor(?) eldstad 
i norra ändan. I motsatt ända finns rester av en klostertida port 
som möjligen har haft en föregångare under en äldre lidsperiod. 
Kanhända har detta rum tjänstgjort som värmecentral för bo
staden. V ä s t r a r u m m e l i bottenvåningen hade sannolikt 
samma sorls valv som det östra. I söder fanns en praktfull portal 
i östra traveen saml ett högt sittande fönster i den västra. I nord-
muren har troligen funnits en port och etl fönster." 

Huspartens o v a n v å n i n g inrymde i de profana samman
hangen endast två rum, såvitt ej del västra varit uppdelat med 
en »lättvägg», ö s t r a r u m m e t var stort och hade en ut
formning som kan tyda på att det varit kapell. Där klövs östra 
gavelväggen av en nära fem meter hög trefönstergrupp, vilken 
sedermera, genom golvens och murkrönens sänkning, kommit 
atl hamna på vinden. 1 del förmodade kapellets sydmur återstår 
nedre delen av ett dubbelfönster med samma utformning och 
bänkhöjd som trefönstergruppen saml väster därom rester av 
en fin portal. I iiordnuiren skymtar, ovan de nuvarande valven, 
övre delen av ett med kalksten omfattat väggskåp eller en nisch. 
Del förmodade kapellets västniur bör ha rivits under kloster-
liden. Bostadens v ä s t r ii, ö v r c rum är för närvarande svårt 
atl komma till rätta med enär endast rivnings-sår återstår efler 
dess västra och östra murar och emedan dess södra mur är 
otillräckligt undersökt. (Troligen revs öslmuren på elt tidigt 
Stadium under kloslertiden och västmuren när klostrets ännu 
bevarade dormitorium inreddes.) Rummets södra begränsning 
utgöres av ett murverkskonglomerat bildal under skilda etapper 
och innehållande rester av flera profana byggiiadsoingångar. Det 
rör sig bland annat om flera stora, tätt placerade muröppningar 
av en hög, ej »ödmjuk» valör. I rummets norra mur finns nedre 

" Vissa äldre muröppningar har dock Iakttagits och beskrivits vid 1030-
lalcts restaurering, rapport i ATA. JAmfOr även Berthelson, a. a., sid. 103. 

" Denna mursträckning, egentligen hela nordmuren i bostadens botten
våning, iir dock till vissa delar ommurad samt dessutom ej heller fullstän
digt undersökt. Det finns vissa drag i murverket där, och i den anslutande 
utbyggnaden i östra andan av längan, som kan tyda på en mera invecklad 
t i l lkomsthistoria . 
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/•'ig. 2. Palatsels öslfasad, pre l iminär t försök till rekonstrukt ion. Beuarade 
murpar t ie r är streckade. Den öure fönstergruppen i huuudbgggnaden (be
lägen i det förmodade kapellet) kan med säkerhet rekonstrueras . De I nå 
nedre är däremot spolierade så al t någon säker bild au deras detaljer ej 
kan framstäl las . Ytterkonlurerna är dock säkra. Sockeln är au kalksten och 
skräkantad. Språnget mellan de tjockare nedre och de tunnare öure delarna 
au själva ganelmuruerket täckes också av en skräkantad kalkstenslist . — 
The east facade of lhe Palace, a prel iminary a t tempt at reconstruction. The 
extant walls are hatched. The upper group of windows in the main building 
(si tuated in the conjeclured Chapel) can be reconstructed with certainly, 
but the two lower ones are so hadly damaged Ihat no reliable representation 
of their delails is possible. Their outer contours are certain, however. The 
socle of the wall is of l imestone and chamfered. The projection between lhe 
thicker lower and the t h inner upper parts of the actual gable masonry is 
also couered by a limestone cbamfer. 
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delen av ett ursprungligt fönster saml rester av ytterligare cn 
muröppning, troligen en port. 

I detta sammanhang bör också nämnas, alt utbyggnaden vid 
norra längans nordöstra hörn, inrymmande det rum som kallas 
Birgittas bönekammare, enligt vad som hittills framkommit 
genom undersökningar, ej utan vidare till sill ursprung kan in
fogas i klostersammanhangen utan troligen tillhör den äldre 
gården." Dess anslutning mot bostadens nordfasad är svårtolkad 
och ej heller helt utforskad. Ursprungliga golvnivåer och fönster-
lägen svarar bra mot bostadens men sämre mot klostrets. Så
lunda har spår efter högre belägna fönster i öster och norr samt 
efter en porl i väster antecknats." 

Huvudbyggnaden i Vadstena-hirgittinernas syslraklostcr, dvs. 
norra längan, har alltså helt åstadkommits genom ombyggnad 
av ett profant palats. Filialset var 56,5 m långt och 14,8 m brett 
och bestod av en trevånig salbyggnad med gaveln mot Vättern 
samt en därmed sammanbyggd huspart som sannolikt inrymde 
en paradbostad med kapell(?) i öster. Möjligen stod också en 
tornliknande byggnad invid östra ändan av dess norra fasad 
(jfr dock not 11) och i sydväst ytterligare en direkt ansluten 
huspart (till största delen riven). Salbyggnaden, äldst i längan, 
kompletterades, troligen ganska snart efler färdigställandet, med 
den redan från början planerade bostadsdelen. Efter cn våldsam 
brand, som efterlämnat ännu tydligt skönjbara spår och som 
torde ha drabbat saldclen värst, reparerades palatset. Det skedde 
efter elt något enklare och mindre förnämt arkitektoniskt schema 
än det som präglat framför allt salbyggnaden och som efter
bildats (?) i bostaden. Ifrågavarande biandspår torde härstamma 
från linsets »profantid» och ej från 1388 års brand.'2 Återställan
det efler branden, genom vilken bland annat hela västgaveln för
stördes, förefaller nämligen ej ha utförts efter sädana intentioner 

10 Jämför Bertil Berthelson, a. a., sid. 118. 
11 En ursprunglig svalgång har löpt utmed bostadens norra mur, i höjd 

med ovanvåningens golv. Porten i utbyggnadens väs tmur svarar i höjd mot 
denna. Närmare redogörelser för byggnadsdclen och för dess förhållande till 
anordningar i den egentliga längan måste anstå till senare t idpunkt . 

" Enligt Vadslenadiariet 14 Jun i 1388. 
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som bör ha följts åtminstone under de äldsla birgittinska bygg
nadsepokerna, nämligen ell byggande i »släl och enkel gärning». 

Vissa ombyggnader och ändringar ävensom utbyggnader har 
alltså utförts redan under profanepoken. Det kan nu också 
skönjas en första klosterbyggnadselapp under vilken palatsets 
praktfulla fasader »slätas ut» och förenklas av relativt tafatta 
byggare-händer och kanske under trycket av ekonomiska svårig
heter. Denna första ombyggnad torde ha utförts mera direkt 
efter Birgittas föreskrifter än följande byggnadsarbeten och 
skulle kanske kunna dateras till liden omedelbart efter del be
römda klostertestamentets tillkomst.'" 

Till sist återstår att korrigera en uppgift i den i Fornvännen 
1958, h. 5—6, publicerade uppsatsen. All döma av de senaste 
rönen har salbyggnadens östgavel, i motsats lill vad som angivits 
i nämnda uppsats, sid. 259, ej haft något »eget» roste. Husparten 
bör ha varit avslutad provisoriskt åt detta håll. Den preliminära 
rekonstruktionen av klosteranläggningen har också kunnat föras 
ett stycke närmare en anlagen verklighet fig. 2, som bör 

jämföras med fig. 5 i den tidigare uppsatsen. 
K1 l'å delta lyder Mirgillas ord: »Thy ärffuodhin lhe n \v s o m s a ni p -

n n d e ä r u . Al all th i owirllödogl iir nidherkastis, Oc aff ensampnom 
widherlorfftelikom Ihingom oc ödmiukom ärins. oc laatin sik nöghia» [Sam
lingar utgifna af Svenska Fornskrifl-Sällskapel. 14 :1 . sid. 81; eller i Tryggve 
I.iindéns översättning lill modern svenska från latinet i »Den heliga Birgitta, 
Himmelska uppenbarelser», fjärde bandet, sid. 131, Malmö 1050: Därför må 
de, som nu iiro församlade, arbeta på alt alll övcrflödigl avlägsnas och all 
man nöjer sig med del enbart nödvändiga och ödmjuka och säller en heder 
däri). Samma uppenbarelse iir i Lundens översällning daterad lill senare 
hallien av 1340-talet, Enligt delta skulle ju arbeten på palatsets förvandlande 
lill kloster ha pågått under senare hallien av della årtionde. 

SUMMARY 

/. Anderson: The Palace of Vadstena. 

In Pari .')—() of Fornvännen 1958 some preliminary observations were 
published concerning a secular house Ihat was utilized while the Mother 
Convent of the Hridgillincs al Vadstena was in course of construction. 
Par tner investigations have now shown that this secular house did not 
eonsist cxclusively of the Hall wing described in lhe a r t i d e mentioned hut 
also comprised n block intiinately connected wilh it and almost as large— 
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niimcly a stalely rcsidcntial wing (?) situated east of lhe Hall wing and 
adjolning it. Thus the Hall wing was mercly a first stage in the construc-
lion of what was låter called the north wing, lhe whole of which undoubtedly 
formed the Palace of the establishmcnt during the secular phase, with halls 
lo the west and a stalely residence (?) with Chapel (?) to the east. The two 
parts of the Palace were planned simultaneously, allhough the builder of 
the rcsidcntial wing (?) deparlcd to some extent from the original plans, 
for instance in tbc rhytlim of the pillars, which also very likely affeclcd 
I lic division of the rooms first intended. He also probably made partial use 
in windows and doorways of moulded bricks left ovcr from the Hall wing. 
The conjeclured rcsidenlial wing probably bad on lhe upper floor a large 
Chapel as well as a room with large wall-apertures to the south. On tlie 
ground floor there were two cross-vaultcd rooms separated by one with 
hiirrel-viiultingj tlie lalfer may have been for the central heating. 

The continued investigations have thus shown that the main building ot 
the Mother Convent of the Hridgittines was vvholly ereated through the 
conversion of a secular Palace. This was r>6.") metres long and 14.8 metres 
broad. II conlaincd in the west, overlooking Lake Vättern, a Ihrcc-sloreycd 
Hall wing (described in the previous a r t i d e published in Fornvännen) and 
in the east a two-storcycd wing with a stately residence (?) on the ground 
floor and a large Chapel on tbc floor above. The Hall wing is the oldest 
part of lhe entire building but was completed, probably ut a r d a t i v d y 
early date, by the addition of the residential wing. After a violcnt fire the 
Palace was repaired on simpler architectural lines than those originally 
iidoptcd. A first stage in the reconstruetions of the Bridgittincs, involving 
a makeshift adaptat ion of the Palace for use as a Convent, can now also be 
discerned. These COBversions certainly neeorded more exactly with St. Urid-
gcl's directives than the following ones, and were perhaps carried out 
already in the lat ter half of the 1340's. 
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