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BISKOPS-ARNO 

P R E L I M I N Ä R T OM E N B Y G G N A D S H I S T O R I S K 

U N D E R S Ö K N I N G 

Av Erik B. Lundberg 

På Blskop-Arnö, en ö i Mälaren några mil fågelvägcn sydväst 
om Uppsala, ligger en kronogård med mycket gamla anor. Den 
var tills för några år sedan en arrendegård, men disponeras nu av-
Föreningen Norden såsom en folkhögskola eller ett institut, där 
kurser hålles för ungdomar från alla Nordens länder. Härmed 
har en ny era inletts i gårdens långa och intressanta historia.1 

Innan gården kunde tagas i bruk för sill nya ändamål, måste 
den utvidgas med en rad nya byggnader. De uppfördes i omedel
bar anslutning till de byggnader som redan fanns, nämligen en 
tvåvånig huvudbyggnad med symmetriskt ordnade flyglar i två 
våningar (fig. 1). Därefter upprättades ett förslag till restaurering 
av den ena av de två flygelbyggnaderna vid gårdsplanens södra 
sida. Sedan förslaget hade godkänts av vederbörande myndigheter 
igångsattes och utfördes arbetena under hösten 1962. Eftersom 
huset är ett byggnadsminnesmärke, kontrollerades arbetena av 
riksantikvarieämbetet, som därvid även blev i tillfälle att låta ut
föra ingående byggnadshistoriska undersökningar.2 

Huset, som till det yttre verkar ganska anspråkslöst (fig. 2), 
har tvä våningar och är till största delen från medeltiden. Ovan
våningen är inredd till lärarebostad och bottenvåningen är nu
mera Institutets förnämsta samlingslokal. Den utgöres av en 

'. En värdefull redogörelse för Riskops-Arnö och dess innehavare genom 
tiderna har utarbetats av försle byråsekrcleraren vid domänstyrelscn Eric 
Schelin. Den har duplicerats av domänslyrelsen. 

2 Reslaureringsförslagel hade upprät tats av Curt Laudons arkitektkontor, 
Stockholm, Arbetena utfördes av byggnadsfirman Anders Diös, Uppsala. 
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Fig. 1. Biskops-Arnö. Plan över gårdsanläggningen med huvud-
bgggnad och flyglar. I de södra (kryssade) flyglarna ingår rester 
efter en medeltida anläggning. Streckade linjer anger murrester 
under mark (jfr. fig. 3.). Uppmätning av Lars Danielsson 1959. 
— Biskops-Arnö. Grundriss der Hofanlage mit Hauptgebäude 
und Flugeln. Die Sudflugel (gekreutzte) enthalten Reste einer 
mittelalterlichen Anlage. Gestrichelte Linien geben Mauerreste 

unter dem Boden an (vgl. Abb. 3). 

pelarsal med gotiska valv och är tidigare behandlad i den konst
historiska litteraturen.3 Rummet är utan tvekan ett av landets 
vackraste medeltida profanrum. 

De byggnadshistoriska undersökningarna kompletterade på ett 
utmärkt sätt tidigare (1939 och 1959) utförda undersökningar i 
gårdsplanen utanför huset. Vid restaureringen slogs all puts ned, 
varvid intressanta detaljer i murverket blottades. Vidare drogs ett 
brett schakt kring huset för att förstärka och isolera väggarna. 

3 Exempelvis av Aug. Hahr i Uppsala forna ärkebiskopsborg, Uppsala 1929. 
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Härvid avtäcktes grundmurar, som visserligen har varit fram
tagna tidigare (1939), men som var värda ett förnyat studium. 
De under mark liggande murresterna visar att det södra flygel
paret en gång har ingått i ett större byggnadskomplex. Även den 
andra flygeln härrör till största delen från medeltiden. En när
mare beskrivning av flyglarna kommer att lämnas i det följande. 

Den större flygelbyggnaden har en rektangulär plan, är 19,5 m 
lång och 9 m bred (yttermått). Den ligger, som planen visar 
(fig. 3), i längdriktning n. v.—s. o. I husets nedre delar ingår myc
ket gråsten, i dess övre delar huvudsakligen tegel. I sydväggen 
finns märken efler bortbrutna slrävpelare. Marken utanför västra 
och södra sidorna ligger betydligt lägre än gårdsplanen, dels be
roende på att terrängen höjer sig mot öster, dels på alt den ur
sprungliga gårdsplanen höjts genom utfyllnader. 

Genom en sekundär dörr (tidigare fönsterglugg) i västra gaveln 
kommer man in i bottenvåningen, som täckes av åtta gotiska 
rihbvalv, vilande på enkelt profilerade väggkonsoler och slanka 
kolonner av kalksten, med baser, utformade som kvadratiska 
plintar uppåt övergående i cirkelrund grundform, och allsidiga 
kapital (fig. 4 och 5). Rummet upplyses genom fem svagt välvda 
Ijusgluggar, fyra åt söder och en åt väster. På utsidan har glug
garna ursprungligen suttit inpassade i spetsbågiga nischer, som 
senare har förändrats och murats igen (fig. 6). I norra väggen 
sitter dels en nisch, dels en igenmurad dörr, som fört ut i en 
längs långsidan gående, lunnvälvd korridor, som numera ligger 
hell under mark. Korridoren, som första gången framgrävdes 
1939, har åt gården haft en bred dörr med huggen omfattning. 

Även längs den östra gavelväggen finns rester efter en korridor. 
I denna tränger berget fram och stjäl mycket av utrymmet. Korri
doren har varit läckt av elt tunnvalv. 

Av andra våningens väggar är den södra, större delen av den 
västra samt ett litet parti av den norra och östra samtida med 
bottenvåningen. Resten av murvcrket har tillkommit i samband 
med husets förändring till brygghus under 1720-talet, varom mera 
i det följande. I Södra väggen finns, som ovan nämnts, spår efter 
två strävpelare, en ungefär på husets mitt och en vid sydöstra 
hornet. Dessutom sitter strax under takfoten två medeltida 
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Pig, A Biskops-Arnö. Södra flyyclparet från norr. Bottenvåningen i huset t. h. 
utgöres av cn tvåskeppig, välvd sal. Foto Lars Bergström 1963. — Biskops-
Arnö. Siidliche» Flugel paar von Norden. Das Erdgeschoss im rechten Iluuse 

besteht aus einem ziueischiffigen, gcwölbtcn Saal. 

fönsterbänkar av kalksten i ursprungligt läge. Ljusöppningen har 
varit smal. 

Huset har ursprungligen fortsatt längre åt öster såsom planen 
utvisar (fig. 3). Här ligger grundmurar alldeles under markytan. 
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Fig. 3. Plan av bottenvåningen i den medeltida anläggningen på Biskops-Arnö. 
överst ligger en salbyyynad, nederst d t kapell, som pd 1500-talet har fått 
cn tillbyggnad åt söder samt t. h. d t bostadshus. Kryssade partier är helt 
bevarade. Au öuriga delar finns bara grundmurar kvar (under mark) . Upp
mätning av Lars Danielsson. — Grundriss des Erdgeschosses der mittel
alterlichen Anlage auf Biskops-Arnö. Zu oberst liegt ein Saalgehäude, zu 
untcrst eine Kapelle, die im 16. Jahrh . einen Anbau nach Säden erhalten hat , 
und rechts ein Wobnbaus. Gekrcutze Partlen sind ganz erhalten. Von den 

ubrigen Teilen sind nur die Grundmauern bewahrt (unter dem Boden). 
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Fig. 4. Biskops-Arnö. Pelarsalen i den ena av flgglarna före restaureringen 
1962. Ett av landets vackraste pro/finrum från medeltiden. Foto Nils Lager
gren 1951. —• Biskops-Arnö. Pfdlcrsaal im einen Flugel vor der Restaurierung 
von 1962. Einer der schönsten Profanräume des Ländes aus dem Mittelalter. 

På grund av terrängens beskaffenhet har bottenvåningen i denna 
del av huset legat på ungefär samma nivå som andra våningen i 
husets väslra halva. Eran början har östra halvan av huset varit 
smalare än den västra. Senare har denna del av huset emellertid 
breddats åt söder såsom planen utvisar. Gavelväggen i det smalare 
byggnadspartiet har haft en profilerad kalkstenssockel, varav en 
bit ännu sitter kvar i ursprungligt läge (belägen under mark). 
Andra bilar av sockeln har hittats på olika håll i gården. De för
varas nu i Statens historiska museum. 

Den långsträckta byggnad som ovan beskrivits har ett mindre, 
lill planformen närmast kvadratisk uthygge åt norr (se fig. 3). 
Delta, som på grund av att de sammanbindande murarna ligger 
under marken, verkan vara helt fristående, har en källarvåning 
med kraftiga murar av huvudsakligen gråsten. Den är indelad i 
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tre rum täckta av tegelvalv. I det största rummet bärs valvet upp 
av en kraftig gråslenspelare. Källaren har fre gluggar åt öster och 
ursprunglig dörr åt väster. Rummen har under tidernas lopp 
förändrats något. Källarhalsen är från 1700-lalet. 

I andra våningen finns en mycket stor köksspis. Den torde vara 
frän 1720-talet, då huset inreddes till kök (jfr det följande). Av 
väggarna är alla utom den södra samtida med källaren. At ösler 
finns ett igenmurat ursprungligt fönster, övriga fönster torde i 
sin nuvarande utformning ha tillkommit under 1720-talet. Andra 
ovanvåningen, numera rektorsbostad, byggdes i början av 1800-
talet. 

När har då den medeltida anläggningen uppförts? Enligt käl
lorna skulle Arno ha förvärvats åt domkyrkan i Uppsala av ärke
biskopen Magnus Bosson i slutet av 1280-talet.4 Ar 1314 blev Olof 
Björnsson till Forssa ärkebiskop; han efterträddes 1332 av Petrus 
Filipsson, som innehade ämbetet till 1341. Enligt ärkebiskops-
krönikan, avtryckt i Svenskt diplomatarium,5 skulle Olof ha låtit 
uppföra stenhus på Tuna och Arno undantagandes sakristian,0 

som Petrus skulle ha låtit bygga.7 En annan hållpunkt för tidsbe
stämningen är några arkitekturdetaljer. I rasmassorna utanför 
flygelbyggnaderna har sålunda hittats flera stycken kalkstens-
konsoler, däribland en som är täckt med naturalistiska eklöv 
(fig. 7). Den får anses ha sina fränder bland korkapitälcn i Upp
sala domkyrka, vilka sannolikt har huggits under 1300-talets 
andra fjärdedel.8 Vidare har i rasmassorna hittats cn tegelsten 
med ett inristat krönt kvinnohuvud.9 Ristningen kan med hänsyn 
till kronans typ dateras lill 1300-talets förra del. Den ovannämnda 
sockeln har intressant nog exakt samma utseende som sockeln 
kring Uppsala domkyrka. Utan tvivel har den kommit frän kyr
kans stenhuggarhytta. Sockeln kan ha huggits enkom fiir Arnö-

4 Svenskt diplomatarium 11, nr 963. 
5 Sv. dipl. V, nr 3834. 
6 domos lapideas in thunum el arno fecit excepta sacarslya. 
7 qui fecit sacarstiam lapideam in arno. 
8 Gerda Boéthius och Axel L. Romdahl, Uppsala domkyrka 1258—1435, 

Uppsala 1935, sid. 73 ff. 
9 Statens historiska museums redogörelse för tillväxten 1941, Stockholm 

1946, inv.nr . 22679, fig. 10. 
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Fig. 5. Salen efter restaureringen. Foto Lars Bergström 1963. 
der Bcstauriernng. 

Der Saal nach 

bygget, men kan naturligtvis också vara överblivet material från 
domkyrkobygget. 

Det kan icke råda någon tvekan om att anläggningen, som be
skrivits i det föregående, har uppförts under ärkebiskop Olofs 
tid, sannolikt under 1320-talet. Enligt ärkebiskopskrönikan skulle 
Olof Björnsson ha uppfört stenhus även på Tuna vid Tunafjärden 
i Österåkers sn i Uppland. Detta förklarar, varför vid Tuna, där 
rester finns efter ett medeltida stenhus, påträffats en kolonn med 
bas som har sina exakta motsvarigheter i kolonnerna på Arno. 
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Fig. 6. Medeltida glugg i pelarsalens västra vägg. Fasad och 
sektlon. Uppmätning av Henrik Graebe 1962. — Mittelalterliche 
öffnung in der linken Wand des Pfeilersaales. Fassade 

und Schnitt. 

Det är tydligt att samme arkitekt varit verksam på båda hållen.10 

Kanske tillhörde han den stab av fackmän som arbetade på dom
kyrkobygget i Uppsala. 

Den nyuppförda ärkebiskopsgården på Arno omnämnes i be
varade handlingar från 1350 och 1354.11 Här omtalas gårdens 
stora sal och kapell. Det är uppenbart, att i anläggningen ingick 
en bostadsbyggnad, en salbyggnad och ett kapell och att dessa 
var förenade i ett komplex, varav de ovan beskrivna lämningarna 
är det enda som återstår i våra dagar. Det är ingen svårighet att 

10 Bengt Thordeman, En medeltida ärkebiskopsborg, i: Konstvetenskapliga 

studier och essayer tillägnade August Hahr, Uppsala 1928. 

" Sv. dipl. VI, nr 4645 och 5456. 
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Fig. 7. Konsol av kalksten, 
täckt av naturalistiska ek
löv. Med största sannolik
het från det medeltida ka
pellet. Foto förf. 1939. — 
Konsole aus Kalkstein, be
deckt von naturalisttschem 
Eichenlaub. Mit grosser 
Wahrscheinlichkeit von 
der mittelalterlichen Ka

pelle. 

identifiera de olika elementen i komplexet. Sålunda måste den 
västra delen med fasadkorridorerna ha varit salen, det till grunden 
nedrivna partiet med den finhuggna sockeln åt öster kapellet och 
utbygget åt norr (nuvarande rektorsflygeln) biskopens bostad (se 
lig. 3). Någon annan tolkning förefaller icke möjlig. 

Vad först biskopens bostad beträffar så torde den ha innehållit 
ett stort rum (nuvarande köket) och troligen två kammare innan
för detta. Planindelningen skulle med andra ord ha varit den
samma som i den välvda bottenvåningen, vilken får anses ha an-
viiiils som förrådslokal. Inre kommunikation mellan våningarna 
har funnits genom en trappa i södra muren. Sannolikt har bostads
delen icke omfattat mer än två våningar jämte vindsutrymme, som 
kan ha varit inrett för försvar. 

Snlbyggnadens bottenvåning torde trots sin eleganta uppbygg
nad ha använts som förrådslokal ev. stall, såsom fallet har varit 
i likartade kontinentala palats. Vid bedömandet av andra vå
ningens utseende och uppbyggnad har man såsom stöd dels be
varade lämningar, dels en noggrann beskrivning från år 168112 

'- Kammararkivet, akler ang. kungsgårdar, nr 15, fol. 775—814. 
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jämte en uppmätning från 1720-talet.13 Llärav framgår att andra 
våningen liksom bottenvåningen har varit försedd med en tunn-
välvd korridor längs gårdssidan och östra gaveln. Rummet innan
för korridorerna var 1681 uppdelat i ett större och ett mindre 
utrymme. Med hänsyn till att salbyggnaden ursprungligen bara 
bör ha omfattat två våningar, liksom besläktade kontinentala an
läggningar, där det är ett utmärkande drag, bör andra våningen 
under medeltiden ha innehållit endast ett stort odelat rum, en 
festsal eller konferenssal. Korridoren innanför fasaden mot gården 
kan ha haft öppna arkader. Gavelkorridoren har tjänat såsom för
stuga till salen och kapellet. Salen har med all sannolikhet icke 
varit täckt med stenvalv utan har haft en öppen takstol eller ett 
trätunnvalv. Ät söder har funnits två fönster. Hur förhållandet 
har varit åt väster, är okänt. Här kan ha funnits ett stort fönster. 

Kapellet bör rimligtvis ha varit välvt. Säkerligen härrör ovan
nämnda konsoler härifrån. Kapellet har haft en sakristia, som kan 
igenkännas i 1681 års beskrivning av stenhuset på Arno. Där upp
tages nämligen "Ett krookhnalf (tunnvalv?) brede widh kyrkian, 
Norder före". Sakristian hade, som nyss nämnts, uppförts av är
kebiskop Petrus. 

I ärkebiskopsgården på Arno måste även ha funnits mindre 
byggnader för olika ändamål. I en inventarieförteckning från år 
1444 omtalas biskopens härbärge, förrådskällaren och brvgghu-
set.14 

Biskopsgården företräder en anläggningstyp (kombinationen 
bostad, sal och kapell), som redan under romansk tid uppträder 
nere på kontinenten.15 Berömda exempel härpå är kejsarhuset i 
Goslar (omkr. 1050) och Henrik Lejonets anläggning Dankwar-
derode i Braunschweig (1100-talets senare del). 

I Frankrike finns mänga medeltida biskopspalals bevarade. 
I dessa ingår vanligen en bostad, elt kapell och en sal. Här kan 
omnämnas palatsen i Ångers, Laon, Senlis, Auxerre, Meaux och 

13 Krigsarkivet, huscsynskonlorcts inkomna handlingar, livregementet till 
häst, avgjorda mål, 1744, fol. 594. 

14 Förvaras bland Riksarkivets pappersbrev. 
15 Angående kontinentala palats och satsbyggnader från medellideii hänvisas 

lill Bengt Iho rdcman , Alsnö hus, Stockholm 1920 och Erik Lundberg, Herre
mannens bostad, Stockholm 1935. 
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det sedan länge försvunna ärkcbiskopspalatset vid Notre Dame 
i Paris. Ett exempel på en kunglig anläggning av samma typ är 
Le Palais i Paris, varav delar ingår i Palais de Justice, uppfört 
av Ludvig IX och Filip den sköne. Det utmärkande för salbygg
naden i de franska biskopspalatsen är att den har två våningar, 
av vilka bottenvåningen i regel är tvåskeppig och välvd liksom på 
Arno. Ovanvåningen är däremot enskeppig och täckt av elt trätak 
i en eller annan form. I analogi härmed har också ovan antagits, 
att salen på Arno bara har omfattat två våningar och alt ovan
våningen har varit täckt med trätak. 

I ett viktigt avseende skiljer sig emellertid Arnösalen från sina 
franska fränder, nämligen beträffande fasadgången. Härvidlag 
överensstämmer den med romanska tyska palats av typen Wart-
burg och, för att taga elt inhemskt exempel, med stenhuset vid 
Bringes i Norrlanda på Gotland.16 Det senare, som kan betecknas 
som en loftbod i sten, torde ha uppförts under 1200-talet. Fasad-
gången borde ha varit ur modet inom salarkitekturen, då anlägg
ningen på Arno uppfördes. Dess uppträdande här kan emellertid 
bero på särskilda omständigheter, exempelvis arkitektens person
lighet. Det kan vara av intresse att i detta sammanhang erinra 
om att Vadstena kungsgårds salbyggnad (från 1200-lalels senare 
del), som under de senaste åren har skalals fram ur nunneklostret, 
anses ha haft en galleribyggnad av sten längs ena långsidan.1' 
Arnögårdens konsthistoriska ställning är ännu icke helt utredd. 
Förf. avser att återkomma härtill i ett annat sammanhang. 

Den medeltida biskopsgården på Arno är, såsom framgår av 
ovanstående, en ytterst intressant och märklig anläggning ur 
många synpunkter. 

Efter att i över 200 år ha tillhört ärkebiskopsstolen blir Arno 
genom Västerås recess 1527 kronoegendom. Den siste ärkebisko
pen som innehade godset, var Jakob Ulfsson, som år 1520 fick 
lämna sin ö under tragiska omständigheter. Han fängslades och 
fördes till Stockholm. 

18 Angående Rringeshusct hänv.sas till Nils Lithberg, Gotländska minnes
märken 1, Stockholm 1929 och Erik Lundberg a. a., sid. 205. 

17 Iwar Anderson och Bertil Berthelson, Vadstena kungsgärd och kloster, i: 
Proxima Thule, byllningsskrift till H. M. Konungen, Stockholm 1962. 
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Gustav Vasa synes ha uppehållit sig ganska ofta på Arno att 
döma av alla de brev, som han har utsänt härifrån. Inga arkiva
liska uppgifter finns som tyder på någon byggnadsverksamhet på 
Arno under Gustav Vasas tid om man frånser en uppmaning till 
ståthållaren på Stockholms slott år 1548, att han skulle tillse 
'att det stenhus på Arno måtte väl täckt och reformerat bliva", 

så atl det kunde användas till förvaring av spannmål.18 Det torde 
betyda att huset vid denna tid degraderades till spannmålsmagasin. 

På Johan III:s tid moderniserades och förändrades ärkebiskops-
huset pä Arno. Konungen anmodade år 1572 Anders målare att 
resa till ön för alt besiktiga huset, som vid den tiden antagligen 
var ganska förfallet.19 

Att Johan Hl fattade intresse för Arno berodde enligt hans 
brev till Anders målare på att han fått veta, att där fanns "god 
lägenhet både med fiske och eljest så att man med tiden där väl 
kunde upprätta en sätesgård". Konungen ansåg även att där var 
lämpligt att ha "nattläger", när han var ute och reste. Anders 
målare, som hade full sysselsättning bl. a. vid Svartsjö slott, synes 
icke ha hunnit ägna Arno någon större uppmärksamhet. Det före
faller som om i förstone åtgärder skulle ha vidtagits för atl skydda 
huset från fortsatt förfall. Först senare, under 1580-talel, kom ar
betena med husels förändring igång. Några mera ingående upp
lysningar om vad ombyggnadsarbetena under Johan IILs tid har 
inneburit finns tyvärr icke, frånsett en notis i ett brev från 
konungen till byggmästaren Filip Kärn år 1590.20 Där står näm
ligen, att Kärn med det snaraste skulle låta välva kapellet på Arno. 
1 äldre handlingar om Arno omtalas den stora välvda kyrkan, 
"som med dess höjd går igenom både den första och andra vå
ningen, så att valvet ovanpå är lika med golvet uppe uti vinden". 
Den ansågs vara onyttig därför att den borttog mycket rum i båda 
våningarna. Enligt cn uppgift från 1681 var den icke mindre än 
20 alnar hög, d. v. s. 12 m. Eftersom kapellet eller kyrkan var 
27 l/j alnar långt och IOV2 alnar brett är höjden anmärknings-

18 Konung Gustaf den förstes registratur. Stockholm 1861—1916, är 1548, sid. 
77. 

19 Victor Granlund, Konung Johan IILs byggnads- oeh bcfästningsförelag. 
Historiskt bibliotek 1, Stockholm 1875, sid. 192. 

20 Granlund, a. a., sid. 281. 
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värd och får inle anses vara ursprunglig. Det är tydligt, att ärke
biskoparnas kapell har höjts och fått nya valv och att della skett 
på Johan III:s tid. Det skulle också helt överensstämma med 
Johan III :s förkärlek för rymliga kyrksalar. Man skulle vilja 
säga, att det är betecknande för Johan III alt han nästan undan
tagslöst lät inreda ståtliga kyrkorum i sina byggen, exempelvis på 
Stockholms gamla slott, slotten i Uppsala och Vadstena och Stege
borgs slott. I samband med höjningen av kapellet torde dels till
byggnaden längs dess södra sida ha uppförts, dels den gamla sal-
byggnaden ha höjts med en våning. Efter Johan IILs tid om
fattade nämligen huset två våningar ovan den välvda bottenvå
ningen i västra halvan, d. v. s. en våning mer än tidigare, om ovan
nämnda rekonstruktion av den medeltida salbyggnaden får anses 
vara riktig. Härigenom kom sal och kapell att bilda en lång
sträckt, jämnbred länga. I tillbygget vid kyrkan, vilket blev långt 
och smalt, kan ha funnits en loge eller en kyrkkammarc för 
konungens behov. 

Andra och tredje våningarna i den västra delen av huset har 
innehållit vardera en sal jämte några mindre kammare. Den 
översta salen upptog husets hela bredd och får anses ha varit av
sedd för fester och representation. 

Av den fasta rumsinredningen från Johan IILs tid finns be
varat ett stycke av en huggen spisomfattning av kalksten. 

Efter Johan III :s död disponerades Arno av hans halvsyster, 
prinsessan Sofia, som avled på Ekolssunds slott 1611. Ar 1622 
således godset till riksrådet Filip Scheiding. Dessförinnan hade 
det varit utarrenderat till en Joakim Berndes. Scheiding lät upp
föra en ny byggnadslänga i rät vinkel mot det gamla stenhuset 
och i direkt anslutning till utbygget (biskopens bostad) mot gårds-
sidan (se fig. 1 och 8) Dessutom lät Scheiding uppföra elt antal 
trähus runt mangården. 

År 1642 får Arnögodsel en ny ägare, nämligen riksmarsken 
Jakob de la Gardie, gift med Ebba Brahe. Han lät iståndsätta det 
gamla stenhuset, som tydligen icke underhållits på Schcidings tid. 
Gårdens utseende på de la Gardies lid framgår av ett stick i Suecia-
verket. Att döma av sticket, vars förlaga enligt Aug. Hahr21 ut
förts före år 1667 av Robert eller Olof Hising, var den dåförliden 

21 Hahr, a. a., sid. 131. 
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en ståtlig anläggning. Det gamla stenhuset (längst t. b.) hade 
svängda gavlar, brant tak med slänger och flöjlar samt hörnked
jor och horisontella lister, markerande våningsindclningen (fig. 
8). Av byggnadsräkenskaperna framgår, att arbetena huvudsak
ligen omfattade inläggande av nya trossbottnar, insättande av nya 
dörrar och fönster, panelning, målning av salar och kamrar, upp
sättande av nya spisar m. m.22 Dessutom lagades yttertaken och 
täcktes med tegel. Dessförinnan hade de varit spåntäckta. Att det 
var ett ståndmässigt hem som Jakob de la Gardie och Ebba 
Brahe lät inreda ät sig på Arno framgår av en utförlig inventarie
förteckning från 1673.23 

Av inredningen har bevarats större delen av en praktfull spis-
omfattning, troligen från den stora salen i den översta våningen. 

Arno gick så småningom i arv till riksmarskens söner, först 
Jakob Casimir och sedan Axel Julius. Den senare välvde stora 
planer på alt modernisera gården och vände sig därför till arki
tekten Abraham Winantz, Nicodemus Tessin d. ä:s styvson. Hans 
planer släcktes emellertid av reduktionen. Arno blev åter krono
egendom och anslogs år 1686 till boställe åt översten för Liv
regementet till häst. Såsom boställe fungerade gården sedan ända 
till 1878, då den indrogs till statsverket. 

Bedan den förste innehavaren av bostället, Hans Ramsvärd, 
fann det gamla stenhuset vara en obekväm och otidsenlig bostad. 
Framförallt torde det ha varit svårt att uppvärma. Ramsvärd lät 
därför uppföra en träbyggnad åt sig ule på gårdsplanen utanför 
stenhuset. Det innehöll cn sal och två kamrar på vardera sidan 
om cn i husets mitt liggande förstuga med kammare. 

År 1695 reparerades stenhuset, och i samband därmed revs den 
av Scheiding uppförda längan. Rester efter längans grundmurar 
och källare ligger kvar under den nuvarande gårdsplanen. 

Efter raseringen kvarstod alltså endast det av Johan III och 
Jakob de la Gardie utbyggda och renoverade ärkebiskopshuset. 
I slutet av 1720-talet revs taket upp av en storm, och då skadorna 
icke blev reparerade i tid, gick det röta i takbjälkar och tross-

22 Lunds universitetsbibliotek, de la Gardicska samlingen, räkenskaper för 
Arno 1650—52. 

23 William Karlson, Ebba Brahes hem, Lund 1943. 
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Fig. 8. Biskops-Arnö efter restaureringen omkring dr 1650. Utsnitt ur Suecia-
sticket. Den länga byggnaden t. v. uppfördes av riksrådet Filip Scheiding, som 
innehade gården mellan 1622 och 1642. Det höga huset t. h. är till stora delar 
från medeltiden (jfr. fig, 3). — Biskops-Arnö nach der Bcstauricrung mn 
1650. Ausschnlti uns Sveda-Stick. Das länge Gebäude links wurde nom Beichs-
rat Filip Scheiding errichtet, dem der Hof zwischen 1622 und 1642 geluirle. 
Das hohc Haus rechts stammt :u grossen Teilen aus dem Mittelalter (vgl. 

Abb. 3). 

bottnar, och huset blev så småningom obeboeligt. År 1728 blev 
överste Göran Silfvcrhielm innehavare av bostället. Han lät på 
egen bekostnad fortifikationskaptenen Filip Nordencreutz upp 
rätta ett förslag till en genomgripande ombyggnad av stenhuset. 
Förslaget illustrerades av några uppmätningsritningar.'41 

Krigskollegiet behandlade förslaget och fann efter syn av bo
stället, att det skulle bli mera ekonomiskt att bygga ett nytt hus 
än atl reparera det gamla. Kollegiet beslöt därför, alt stenhuset 
skulle rivas och alt ett nytt skulle uppföras enligt ett av slotts-
mui mästaren Johan Beckman uppgjort förslag. Därvid skulle 

24 Jfr not 13. 
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material från det raserade huset i möjligaste mån användas. 
Det gamla huset revs 1729, och samma år lades grunden till det 
nya, som stod färdigt för inflyttning 1731. Det är samma hus som 
ännu idag utgör gårdens huvudbyggnad. Den ligger såsom fram
går av planen strax nordost om den gamla huvudbyggnaden. 

Tydligen på order av Silfverhielm sparades delar av det gamla 
stenhuset för att ingå såsom flyglar i den nya anläggningen. Så
lunda lät "LIerr baron och generalen med någon betjäning av 
3 gamla murar" inreda ett kök och visade "en berömel. sårg-
lallighet för boställets nytta" genom att inreda ett brygghus i den 
välvda bottenvåningen i husets väslra halva istället för att ned
lägga pengar och arbete på "desse hwalfs och muhrars nedrifwan-
de".25 Härigenom undgick det märkliga ärkebiskopshuset att hell 
jämnas med marken. 

Såsom en pendang till köksflygeln byggdes på 1740-talet en till 
storlek och utseende liknande flygel vid gårdsplanens norra sida. 
Samtidigt revs ett gammalt stenbrygghus, som låg "parallellt med 
kökshuset." 

1 biirjan av 1800-talet förhöjdes flyglarna med en våning. 
De byggnadshistoiiska undersökningarna på Biskops-Arnö kan 

icke anses vara avslutade, förrän även den andra flygelbyggnaden 
(biskopens bostad) har blivit närmare undersökt. Tillfälle härtill 
torde givas i samband med husets förestående renovering. Där
efter är tiden inne för en slutgiltig redogörelse för de undersök
ningar, vilka här endast i korthet har kunnat behandlas. 

25 Enl. ett husesynsprotokoll från år 1731 i Krigsarkivet. 

ZUSAMMENFASSUNG 
E. B. Lundberg: Biskops-Arnö. Vorläufiger Bericht iiber eine 

baugeschichtlichc Untersuchung. 

Auf Biskops-Arnö, einer Insel im Mälar, liegt ein Krongut mil sehr alten 
Alinen. Zum Hofe gehören zwei Flugelbauten, die zu grossen Teilen mit tdal-
terlich sind. Im Zusammenhang mit gewissen Bestaiirierungsarbeilen in dem 
einen der Flugel (Abb. 1 und 2) könnten im Herbst 1962 eingchende bauge-
schichtliche Untersuchungen ausgefiihrt werden. Die Untersuchungen ergänzen 
schon fruher beim Hause durchgefiihrle Grabungen. Die Flugel bestehen aus 
Hesten einer grösseren Anlage, deren Ausdehnung aus Abb. 3 hervorgeht. Vom 
Erdgeschoss sind zwei gewölble Bäume ganz erhalten sowie gewisse Partien 
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eines Obergeschosses. Von den iibrigen Teilen sind lediglich Grundmauern 
unter der Erdoberfläche iibriggeblieben. Urspriinglich gehörten zu der Anlage 
ein Saalgebäude, ein Wohnhaus und eine Kapelle. Das Saalgebäude enthielt 
hinter der Fassade Korridore, und zwar enllang der nördlichen Langseite 
sowie enllang der östlichen Slirnseite (Abb. 3). Im Erdgeschoss befand sich 
ein mit acht gotischen Bippengewölben gedeckter Pfeilersaal (Abb. 4—b). 
Dariiber diirfte ein ungetciller Konferenz- oder Festsaal gelegen haben. Wahr
scheinlich hat das Gebäude, in Analogie zu kontinentalen Hallen und Salen, 
nur zwei Geschosse gehabt. Das Erdgeschoss des Wohnhauses ist mil kräf-
tigen Gewölben eingedeckt. Das Obergeschoss scheint in einen grösseren und 
einen, oder vermutlich zwei kleinere Bäume aufgeteilt gewesen zu sein. 
Zwischen dem Saalgebäude und dem Wohnhaus bat eine Kapelle gelegen, die 
wohl eingewölbt gewesen sein durfte und von der die Konsole (Abb. 7) herstam
men wird. Die Giebelwand hatte einen schön profilierten Kalksteinsockcl. 

Nach dokumentarischen Angaben wurde Arno gegen Ende der 80er Jahre 
des 13. Jahrhunder ts von der Domkirche in Uppsala angekauft und Erz
bischof Olof Björnsson (1314—1332) liess dort ein Steinhaus auffiihren, mil 
Ausnahme einer Sakristei, die sein Nachfolger bauen liess. Es durfte kein 
Zweifel dariiber herrschen, dass die oben beschriebene Anlage von Olof 
Björnsson herriihrl. Ihr Ursprungstypus ist auf dem Kontinent zu suchen. Dass 
ein gewisser Zusammenhang zwischen der Errichlung des Erzbischofshofcs 
und den Arbeiten an der Domkirche von Uppsala bestanden hat, zeigt die Kon
sole (Abb. 7) und der Sockel der Kapelle, der dem um den Uppsaladom 
exakt gleich ist. 

Während der Beformation fiel der Erzbischofshof an die Krone. In den 
80er Jahren des 16. Jahrhunder ts wurde er von Johan III. renovierl und 
umgebaut, wobei u. a. die Kapelle erhöht und mit neuen Gewölben versehen 
wurde. Nachdcm der Hof einige Jahre der Halbschweslcr Johan III. gehörl 
hatte, wurde er an den Beichsrat Filip Scheiding verkauft, der einen langen 
Flugel im Winkel zu dem mittelalterlichen Hause auffiihren liess (dieser 
Flugel ist auf Abb. 8 ganz links sichlbar). 

Im Jahre 1642 ging das Gut an den Beichsmarsk Jakob de la Gardie iiber, 
der grosse Kosten auf eine Reparatur des alten Steinhauses verwendetc, 
dessen Aussehen nach der Bcstaurierung aus Abb. 8 hervorgeht. Durch die 
Beduklion Karl XI. fiel das Arnögul an die Krone zuriick. In den 80er Jahren 
des 17. Jahrhunder ts wurde Biskops-Arnö Oberslen-Wohnsilz, eine Funktion, 
die erst gegen Ende des 19. Jahrhunder ts aufhörte. In den 20er Jahren des 
18. Jahrhunder ts wurde das alte Erzbischofshaus als Wohnung aufgegeben — 
der Scheiding'sche Fliigel war schon weit friiher abgerissen worden — und 
ein neues Wohngebäude wurde errichtet. Das Haus, noch heule das Haupt
gebäude des Hofes, war im Jahre 1721 vollendet. Beim Abbruch wurden 
die beiden grösslen eingewölbten Bäume im Erdgeschoss, sowie kleinere 
Partien des Obergeschosses, geschont und zu einer Kiiche und einem Brau-
haus umgebaut. Hierdurch wurden bedeutende Teile der mittelalterlichen 
Anlage fiir die Nachwelt gerettet. 
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