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Vadstena nunnekloster som byggnads
minnesmärke 1798—1816 
Av Stefan Östergren 

östergren, S. 1981. Vadstena nunnekloster som byggnadsrninnesmärke 1798— 
1816. (The Convent of Vadstena, a Protected Ancient Monument 1798— 
1816.) Fornvännen 76, Stockholm. 

In 1816 Baron Jacob Adlerbeth, the secretary of "Götiska förbundet", a 
society with great influence upon Swedish literature and antiquarian research, 
prevented two mediaeval rooms in the building of the famous Convent of 
the Bridgittines at Vadstena from being destroyed. One of these rooms is the 
chamber traditionally known as St. Birgitta's oratory. Adlerbeth's action has 
been mentioned by Professor Andreas Lindblom (1961). However, it was not 
known that the whole northern part of the house where both rooms are 
situated had been protected as a relic of antiquity as early as 1798 by a 
royal ordinance. This ordinance was annulled in 1816 by the King in Council. 
In fact Adlerbeth prevaited upon the King in Council to save the rooms 
as memories of St. Birgitta, but does not seem to have been interested in 
protecting the building as a whole. In consequenre the old house was rebuilt 
twice, the låter restoration (c. 1830) being rather radical, as Dr. Iwar An
dersson has shown (1972). 
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ch statens historiska museer. 

Götiska förbundet har som bekant haft be

tydelse inte blott för svensk litteratur och 

konst utan även för vår kulturminnesvård. I 

göternas program — att återuppliva den 

svenska nationalkaraktären — ingick som ett 

väsentligt inslag att göra fosterlandets min

nen kända; i dem manifesterades nämligen 

våra förfäders frihetsanda. Detta egenartade 

samfund med drag av litterärt kotteri, anti

kvarisk akademi och glad sällskapsorden ut

vecklade på 1810- och 1820-talen en rik 

aktivitet och kom atl bland sina ledamöter 

räkna många framstående kulturpersonlig

heter i Carl Johanstidens Sverige. (Stadgar 

och medlemsförteckning tryckta hos Hjärne 

1878.) Den drivande och sammanhållande 

kraften var förbundets ständige "skriftvår-

dare", ämbetsmannen och storgodsägaren 

friherre Jacob Adlerbeth. Han "kan med skäl 

kallas den nya, tillväxande fornforskningens 

mest oegennyttige och trofaste vän" (Hilde

brand 1937 s. 193). 

I Götiska förbundets anteckningar, d. v. s. 

protokoll, för den 5 juli 1816 har Adlerbeth 

infört följande stycke. 

Såsom en för Göthiska förbundet vigtig tidning 
tillkännagaf förbundets skriftvårdare att några af 
Sveriges ryktbara minnesmärken från medeltiden 
nyligen blifvit räddade från en hotande förstöring. 
Sedan Kongl. M:t beslutit att till en Arbets och 
Corrertionsinrättning upplåta det fordna Krigs-
manshusct i Wadstena, hade Capitainen i Arméen, 
Lieutenanten vid Ingenieur Corpsens Fortifications 
Brigad Pehr Kabin (född år 1760) som år 1815 
varit anbefalld att undersöka och afteckna loialen, 
till Krigs-Collegium inlemnat förslag till de för 
nämde ändamål vid Krigsmanshuset nödiga för
ändringar. Detta förslag hade grundlagt Krigs 
Collegii den 29 sistl. Maj i ämnet afgifvna utlå
tanden. Af en, handlingarne bifogad beskrifning 
öfver planritningarne upplystes att den Hel. Bri-
gittas fordna Hörn-Kammare skulle förvandlas till 
ett afträde, och den enda hittills bibehållna Nunne 
Cellul förstöras, blott fiir att med dess obetydliga 
bredd utvidga tillgräiisandc rum. Tidigt hade dock 
nitälskare fiir fäderneslandets fornlemningar, till 
de män, som närmast omgifva thronen, bragt 
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underrättelse om den vanhelgd, hvartill det lätt
sinniga omskapningsbegäret bestämt dessa forntida 
andaktsrum, hvilka hittills förblifvit fredade vid 
alla de förändringar, krigsmanshuset i öfrigt un
dergått. Det redliga nitet hade njutit rättvisa, och 
den 18 Junii hade Kongl. M:t i StatsRådet bc
slutit att så väl St. Brigittas rum, som Cellulen 
borde i oförändradt skick bevaras. 

Göthiska Förbundet beslöt att i anteckningen för 
denna dagens Stämma införa ofvanstående berät
telse, hvarvid förbundet med hugnad inhämtat att 
Högsta Makten med sitt hägn omfattat de i Wad
stena frän den heliga Brigittas tidevarf bibehållna 
minnesmärken. (Göt. förb:s o. Jac. Adlerbeths ar
kiv vol. 1.) 

Att Adlerbeth fäst stor vikt vid berättelsen, 
framgår av det ibland alltför högstämda 
ordavalet, som underkastats flera ändringar i 
protokollet, innan han blivit nöjd. Det är 
tydligt, att anteckningen var avsedd för efter
världen. 

Den nitälskare för fäderneslandets forn
lämningar som inskridit var också Jacob 
Adlerbeth själv. Det framgår både av hans 
dagboksanteckningar i Uppsa la universitets
bibliotek (F 850 a) och av brev i ATA från 
hans fader, statsrådet Gudmund Jöran Adler
beth (Göt. förb:s o. Jac. Adlerbeths arkiv 
vol. 18). Adlerbeths insats har uppmärksam
mats av Andreas Lindblom, som inte utan 
skäl betraktar det avvärjda förslaget som 
"lågvattenmärket ur kulturminnesvårdens 

synvinkel" (1961 s. 43 f.; jfr äv. Bergström 
1901 s. 104 f., vars hänvisning till Kungl. 
Biblioteket dock är felaktig). 

Som protokollsekreterare i ecklesiastik
expeditionen av Kungl. Maj:ts kansli hade 
Adlerbeth inga svårigheter att informera sig 
om regeringsärendena; hans fader satt dess
utom i ministären. Det är därför förvånande, 
att han först den 30 maj 1816 (jfr F 850 a) 
synes ha upptäckt anslaget mot nunneklost
ret. 

Förslaget att inrätta ett arbetshus i det 
gamla krigsmanshuset hade nämligen redan 
två gånger år 1816 föredragits i statsrådet, 
sedan frågan ursprungligen väckts av justitie-
statsministern. Ärendet hade samband med 
en reform av fångvården, som syftade till att 
bereda försvarslösa personer, d. v. s. tiggare, 
bättre villkor än vad fästningarna kunde ge 
(Wieselgren 1895 s. 336 ff.). Den del i re
formen som berörde krigsmanshuset över
lämnades från justitieexpeditionen till krigs
expeditionen, som första gången föredrog för
slaget i statsrådet den 12 mars 1816. Det 
framgår av protokollet, att det var justitie-
statsministern som hemställt om ombyggna
den och att han redan inhämtat upplys
ningar om husets skick från Krigskollegium. 
Vadstena ansågs som en mycket lämplig ort 
för den tilltänkta anstalten, eftersom det lig
ger centralt i Mellansverige. Krigskollegium 
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fick således Kungl. Maj:ts uppdrag att in
komma med beräkningar och förslag till en 
ombyggnad av det forna nunneklostret. 
(Krigsexp. A IV : 37; Krigskoll. kansliet E I 
1816.) — Det är f. ö. i detta sammanhang 
som de av t. ex. Iwar Anderson återgivna 
uppmätningsritningarna från 1815 tillkom
mit (1972 pl. 57j b, 61 b-c , 62 b, 63 d ) . 

Det kungliga brevet av den 12 mars 1816 
till kollegiet innehåller emellertid en anmärk
ningsvärd passus. Det sägs nämligen, att för
slaget skall upprättas utan hinder av vad 
Kungl. Maj:t tidigare förordnat om kloster
byggnadens bibehållande. Går man till stats
rådsprotokollet och det till detta fogade pro
tokollet från krigsberedningen, finner man, 
att beredningen tillstyrkte den planerade om
byggnaden, "så framt Kongl. Maj:t skulle i 
Nåder täckas förändra hvad Kongl. Maj:t 
före detta i Nåder förordnat om dervarande 
Klosterbyggnadens bibehållande, såsom ett 
ålderdomsminnesmärke i samma skick den 
hittills befunnits". 

Vadstena nunnekloster hade alltså varit fre
dat mot ingrepp såsom byggnadsminnesmär
ke, för att använda en anakronistisk term. 
När hade då detta beslut fattats och vad 
innehåller det? 

För att finna "byggnadsminnesmärkesför-
klaringen" får man gå tillbaka till Gustaf IV 
Adolfs regering. Bland Krigskollegii hand
lingar i Krigsarkivet finner man ett kung
ligt brev från den 16 april 1798 rörande re
parationer i nunneklostret. Om den norra 
längan, vilken uppfattades som den egent
liga klosterbyggnaden, säger Kungl. Maj:t, 
att den "är att anse såsom et forntidens min
nesmärke, ty finne Wi at den bör bibehållas, 
til Tak och Fönster repareras, och de öfrige 
därå warande hufvudsakelige bristfälligheter 
botas, dock sålunda at det gamla Byggnads
sättet både uti det yttre utseendet och uti 
Husets inredning bevaras". (Krigskoll. kans
liet E I 1798. Förf:s kursiveringar.) 

Beslutet är såvitt känt unikt. Det torde 
vara första gången, åtminstone efter stor
maktstiden, som statsmakten förordnade, att 
antikvariska hänsyn skulle bestämma arbe
tena på en kronans byggnad, vilken i och för 

sig kunnat användas för andra ändamål. 
Bakgrunden var följande. Sedan den siste 

gratialisten lämnat krigsmanshuset 1784, 
hade det stått i huvudsak tomt och fått för
falla. 1795 hade krigsrådet Nils Lorich be
siktigat de byggnader som fortfarande stod 
under Krigskollegii förvaltning (munkklost
ret hade samma år överlämnats till kurhus
inrättningen) och i en utförlig redogörelse 
till kollegiet föreslagit nödvändiga repara
tioner för att hejda det fortskridande för
fallet, såvida man — som det meddelats 
honom — ville, "det dessa forntidens min
nes märken, hvaraf en aldrig nog prisvärd in
rättning för fattiga Krigsmän bär sit namn, 
ej måtte gå förlorade". Förslaget förutsatte 
för övrigt rivning av tre byggnader, bland 
dem det medeltida s. k. långgångs- eller av-
trädeshuset och det likaledes medeltida 
mindre brygghuset. Lorich föreslog emeller
tid icke, att själva klosterbyggnaden skulle 
bevaras intakt, utan ansåg, att de båda 
längornas tak och skorstenar borde sänkas. 
(Krigskoll. krigsmanshuskont. F V . ) Kolle
giet anslöt sig till Lorichs förslag och rege
ringen biföll det i princip, men svårigheter 
att finansiera arbetena och finna dugliga 
hantverkare ledde till att saken drog ut på 
tiden. Reparationerna skulle inskränkas till 
vad som vore absolut nödvändigt till före
kommande av husens totala förfall, d. v. s. 
taken skulle lagas. (Prot. 27.3.1797, krigs
exp. A I I I a:57; k. br. 25.2.1796, 27.3.1797, 
Krigskoll, kansliet E I . ) I ett slutligt utlå
tande den 4 april 1797 med särskilt yttrande 
av Lorich föreslog kollegiet en lösning av 
kostnadsfrågan, varigenom de tidigare före
slagna, mer omfattande arbetena skulle kun
na utföras; tanken att sänka taken vidhölls 
alltså fortfarande (Skr. t. K. M:t, Krigskoll., 
vol. 219). 

Regeringen tog mycket god tid på sig att 
besluta i ärendet, mer än ett år. När beslutet 
slutligen fattades, innebar det, att förslaget 
om taksänkning underkändes. Norra längan 
skulle som nämnt bevaras intakt som forn
minne, medan västra längan och det s. k. 
stora brygghuset däremot skulle få inredas 
till sädesmagasin, eftersom de inte ansågs 
ha samma antikvariska värde. Den västra 
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längan skulle dessutom skiljas från den norra 
genom en ny trappa i den förra. (Krigsexp. 
A I I I a:62, k. br. 16.4.1798 Krigskoll. kansliet 
E I . ) Arbetena skulle alltså omfatta mer än 
enbart takreparationer, men den antikvariska 
inställningen hade skärpts under beredningen 
i Kanslikollegium. (Syftet med den 1799 på
började reparationen är således klart. Jfr An
derson 1972 s. 159 n. 2.) 

Det är tydligt, att det inte var av ekono
miska skäl som norra längans utseende och 
konstruktion skulle lämnas orubbade, utan 
att beslutet är grundat på en insikt om den 
åldriga byggnadens värde. En sådan renod
lat antikvarisk syn har icke mött tidigare i 
de genomgångna handlingarna, även om det 
under hela handläggningen stått klart för 
alla, att klosterbyggnaden skulle bevaras. Ej 
heller antyder de undersökta akterna, varför 
Kungl. Maj:t år 1798 så oförmedlat uttryc
ker en helt modern antikvarisk princip. 

Förklaringen kan möjligen sökas hos den 
föredragande statssekreteraren, Carl Lager
bring, som personligen synes ha satt sig in i 
ärendet; därpå tyder att han redan somma
ren 1797 själv avhämtade ritningarna över 
krigsmanshuset (prot. 20.6.1797 Krigskoll. 
civ. dep. A I ) . Lagerbring, framträdande äm
betsman och gustavian, var son till den 
kände historikern i Lund Sven Lagerbring. 
En lärjunge till Sven Lagerbring var den på 
inånga sätt egenartade akademiadjunkten, 
sedermera professorn och antikvitetsinten
denten Nils Henrik Sjöborg. Han utgav 1797, 
d. v. s. när ärendet var under beredning, ett 
arbete kallat Inledning Til Kännedom af 
Fäderneslandets Antiquitcter, vilket "var för 
sin tid en uppseendeväckande nyhet" och 
snabbt synes ha blivit slutsålt (Hildebrand 
1937 s. 157). Det inleds med en versifierad 
dedikation till Gustaf IV Adolf, där det på 
tal om vården av våra fornminnen bl. a. he
ter: "Den fordna Idrott, som war glömd, 

/ än af Monarkens skydd kan lifwas ." I 
skriften harangeras den äldre Lagerbring för 
sina forskningar (s. 15), och Sjöborg för
summar givetvis inte att nämna Vadstena 
kloster, "som war det märkwärdigaste och 
rikaste i hela Riket" (s. 179). 

Det är väl ej osannolikt, att Sven Lager

brings son tagit intryck av det uppvaknande 
antikvitetsintresse som Sjöborgs skrift repre
senterar, när han för konungen skulle före
draga ärendet om nunneklostrets ombyggnad. 
I vad mån intresset i så fall varit knutet till 
byggnadsverket i sig eller till minnet av den 
heliga Birgittas person, går ej att avgöra med 
hjälp av föreliggande material; formuleringen 
av beslutet synes snarast tyda på det förra 
men är alltför kortfattad för att kunna ges 
beviskraft. Det kan nämnas, att Sven Lager
bring i sin rikshistoria delade upplysnings
tidens förakt för klosterväsendet men undan
tog Birgitta (Lindroth 1978 s. 685), medan 
det hos Sjöborg finns en påtaglig motsätt
ning mellan å ena sidan fornminnesintresset, 
som inbegriper medeltiden, och å den andra 
den negativa synen på den katolska kyrkan 
(jfr Hildebrand 1937 s. 157 ff.). 

Hur härmed än förhåller sig, förebådar 
1798 års kungabrev ae ansatser till en för
nyad fornminnesvård som gjordes under 
Gustaf IV Adolfs återstående regeringstid 
och bland vilka fridlysningen av Visby ruiner 
1805 (t .ex. Bohrn 1977 s. 10) kan ses som 
den närmaste parallellen. Man kan tillägga, 
att Sjöborgs påstående (1814 s. 29), att han 
redan 1797 anmält behovet av en ny forn-
vårdsförfattning hos konungen (jfr Hilde
brand 1937 s. 172; Schuck 1943 s. 197 f.), 
kanske kan få en ny dimension, om det an
tagna sambandet är riktigt. 

1816 upphävde alltså regeringen skyddet för 
nunneklostret och gav Krigskollegium fria 
händer att omgestalta byggnaden. När Adler
beth fick se förslaget om nyinredningen av 
den s. k. Birgittas bönekammare och förstö
relsen av nunnecellen (rummet har inte va
rit en cell utan en förstuga enligt Anderson 
1972 s. 156), mottog han det "med vämjel
se", författade en promemoria och kunde 
den 21 juni notera i sin dagbok: "Af Netzel 
[protokollsekreterare i krigsexpeditionen] fick 
jag den hugnande tidning att de hittills 
skyddade rum i Vadstena krigsmanshus äfven 
nu böra bevaras." (30.5.—21.6.1816 F 850 a; 
jfr Lindblom 1961 s. 43 f.). 

Att Adlerbeth var upprörd, är förståeligt, 
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särskilt mot bakgrund av de initiativ till en 
bättre fornminnesvård som regeringen då 
tagit och bakom vilka även Adlerbeth och 
andra ledamöter av Götiska förbundet legat. 
Just klosterrummen i Vadstena hade två år 
tidigare i förbundets tidskrift Iduna — f. ö. 
mest känd genom Geijers och Tegnérs med
verkan — utpekats bland sådana monument 
som borde bevaras (s. 126). Det skedde i en 
uppsats, som bär titeln "Tankar om sättet 
att uppsöka och wårda Fäderneslandets 
Fornlemningar" och som var författad av 
Adlerbeths vän och förbundsbroder Leonard 
Fredrik Rääf. Samma år hade en annan göt, 
den tidigare omtalade Sjöborg, fått kunglig 
instruktion som antikvitetsintendent; i den 
nyskapade befattningen ingick bl. a. att ha 
inseende över alla "Riks Monumenter". Upp
giften betraktades som ett första steg på vä
gen mot en ny fornminnesförfattning, som 
skulle ersätta 1666 års obsoleta plakat (vil
ket dock skedde först 1828). I arbetet på 
Sjöborgs instruktion hade både Gudmund 
Jöran och Jacob Adlerbeth varit verksamma, 
och Rääfs uppsats är likaså ett led i strä
vandena att skapa ett effektivt fornminnes-
skydd. (Göt. förb:s o. Jac. Adlerbeths arkiv 
vol. 6; Schuck 1943 s. 332 f.). 

Sett i denna belysning torde det ha varit 
desto bittrare för Jacob Adlerbeth att få 
kännedom om projektet till den profaneran-
de ombyggnaden, även om det icke — såsom 
framgått — var helt rättvist att kasta skul
den enbart på Krigskollegium och den stac
kars kaptenen Rabin, vilken t. o. m. fått sitt 
födelseår tillagt i Götiska förbundets proto
koll. Adlerbeths ingripande fick framgång: 
samma regering som i mars uttryckligen hade 
befallt Krigskollegium att ej taga hänsyn till 
1798 års beslut, fattade i juni beslut om att 
bevara de två rummen. 

Den ovan citerade dagboksnotisen av den 
21 juni tyder emellertid på att Jacob Adler
beth var medveten om att nunneklostret tidi
gare åtnjutit ett bättre skydd. Hans prome
moria (avtryckt av Lindblom 1961 s. 43) är 
också ganska modest: kärnan i framställ
ningen är, att de båda rummen kan bevaras, 
om man bara gör smärre omdispositioner i 
Rabins förslag. Det är givet, att Adlerbeth 

knappast hade haft möjlighet att med någon 
framgång yrka på att byggnaden skulle läm
nas helt orubbad som 1798. Det kan emeller
tid ifrågasättas, om göternas fornminnesin-
tresse över huvud sträckte sig så långt. Det 
är betecknande, att den högtidliga notisen i 
Götiska förbundets protokoll endast talar om 
rummens betydelse som minnen från den 
heliga Birgittas dagar. I Rääfs uppsats finns 
samma tendens att som skyddsvärda endast 
se byggnader, som varit platsen för märkliga 
handlingar eller personer, såvida det inte rör 
sig om kyrkor (1814 s. 125 f.). 

De två rummen har förblivit bevarade till 
våra dagar. Efter mindre än tio år lades 
arbetsinrättningen ned (Wieselgren 1895 s. 
361), och nunneklostret ombyggdes ånyo för 
att tjäna som hospital. Denna gång var om
byggnaden mycket mer genomgripande; den 
innebar t. ex. en helt ny fönsterindelning 
(Anderson 1972 s. 158 f., 190). Det synes ej 
längre ha varit tal om att som 1798 respek
tera utseende och konstruktion. Inte heller 
tycks Jacob Adlerbeth ha reagerat, trots att 
han knappast kan ha varit okunnig om de 
nya arbetena. Samtidigt med ombyggnaden 
spreds 1828 års fornminnesförordning i lan
det, men den gav intet skydd åt brukbara 
profana hus från medeltiden. För Adlerbeth 
och hans samtid var det stämningsfyllda 
historiska minnet av Birgitta det väsentliga 
hos nunneklostret. 
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