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Kapitelsalen i Vadstena Munkkloster. 

Några byggnadshistoriska undersökningsresultat. 

Av 

BERTIL BERTHELSON. 

(ännedomen om klosteranläggningen i Vadstena grun
dar sig förnämligast på de noggranna om också inte 
alltid så klara föreskrifter Birgitta själv givit såväl be
träffande det helas allmänna plan som de enskilda 

byggnadernas mera detaljerade utformning. Klosterkyrkan läm
nar visserligen även i sitt nuvarande skick möjligheten öppen 
att någorlunda tillfredsställande rekonstruera det ursprungliga ut
seendet. Men de övriga byggnaderna ha under tidernas lopp 
blivit föremål för så genomgripande omgestaltningar att den ti
digaste anläggningen endast med stor svårighet är möjlig att 
klarlägga. Det sistförflutna året har emellertid lämnat rätt avse
värda bidrag till kännedomen om Vadstenaklostret. Vid schakt-
ningsarbeten i samband med införandet av värmeledning i Kloster
kyrkan påträffades väster om korgaveln, alltså mellan de ännu 
kvarstående delarna av munk- och nunneklostren, ett helt sy
stem av grundmurar, vilka sedermera i stor utsträckning fram
grävts. F. n. kunna dock undersökningarna ej anses vara slut
förda. En särdeles önskvärd fortsättning nästkommande är skulle 
med all säkerhet lämna definitivt besked om mycket, som f. n. 
är oklart. Det vill emellertid synas, som om de påträffade mu
rarna skulle på ett mycket betydelsefullt sätt öka kännedomen om 
klosteranläggningens huvudsakliga utseende. 

Samtidigt med dessa utgrävningar har företagits en under-
25 — Fornvännen 1926. 
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sökning av Kapitelsalen i Munkklosterbyggnaden, som är belägen 
omedelbart söder om det utgrävda området. Kapitelsalen jämte 
ett par angränsande smärre rum har sedan ett antal år tillbaka 
disponerats av Birgittamuseiföreningen i Vadstena, som dragit 
försorg om att lokalens byggnadshistoria blivit föremål för en 
utredning. Den närmaste anledningen härtill har varit föreningens 
önskan att sätta salen i stånd för museiändamål, varvid man 
funnit tillfället lämpligt att samtidigt företaga den ytterst önsk
värda undersökningen, vilken i sin mån bidrager till att kasta 
ljus över Vadstenaklostrets byggnadsproblem. Helt visst skulle 
ett noggrannt studium även av klosterhusets övriga partier ge 
åtskilliga värdefulla resultat. Men Kapitelsalen är dock en i sig 
själv så avslutad anläggning att dess gestaltning rätt fullständigt 
kan konstrueras fram ur en separatundersökning. Jag avstår 
dock t. v. från en mera omfattande utredning i hopp om att 
sedermera få tillfälle att återkomma till frågan och meddelar 
här endast några faktiska resultat, vilka framkommit vid arbetet. 

"Diarium Vazstenense"' innehåller år 1398 bl. a. följande 
passus: "Den femte dagen i november månad, vid pass, full
bordades valvet i Vadstena kor, och samma vecka lades först 
grunden till brödernas konventstuga." Detta datum är det tidi
gast kända i munkklosterhusets tillkomsthistoria. Konventstugan 
var belägen i den numera försvunna och" med en ny anläggning 
ersatta norra flygeln. Härifrån synes arbetet hava fortsatt utmed 
den i nord-sydlig riktning löpande huvudlängan. C. M. KJELLBERG2 

uppger, att munkarnas talehus (locutorium) var fullbordat 1403 
och deras sovhus (dormitorium) senast 1408. Båda uppgifterna 
stödja sig på diariet. Sålunda talas det år 1408 om en viss 
Joan Murmästare, som avled den 27 april och bl. a. hade murat 
brödernas sovstuga.8 Dormitoriet var beläget i byggnadens hu-

1 Vadstena Klosters Minnesbok ("Diarium Vazstenense"), utgiven 1918 
av Birgittamuseiföreniugen i Vadstena under redaktion av ANDREAS LINDBLOM, 
sid. 27. 

2 C. M. KJELLBERG: Vadstena i forntid och nutid, 1918, sid. 129. 
8 Vadstena Klosters Minnesbok, sid. 63. 
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vudparti, som sträcker sig söderut från den ovannämnda kon
ventstugan. Sålunda kan den i södra flygeln belägna Kapitel
salen ej gärna vara äldre än dormitoriet. Av undersökningarna 
har även framgått att den måste dateras något senare än kloster
husets övriga delar, ehuru tidsintervallen torde hava varit jäm
förelsevis obetydlig. Sannolikt har väl salen varit fullbordad vid 
den stora invigningen 1430. 

Munkklosterbyggnadens historia är växlingsrik. Den användes 
för sitt egentliga ändamål till 1540-talet, då munkarna vid den 
slutliga upplösningen lämnade densamma. KJELLBERG upplyser, 
att Kapitelsalen under Johan III:s tid begagnats som förvarings
rum för hertig Magnus under hans sinnessjukdom1. Då kallades 
den "gröna salen" eller "consistorium". Sedermera togs munk
klostret i bruk för krigsmanshusets behov och 1760 påbörjades 
en genomgripande om- och påbyggnad. Härvid försågs huset 
med ytterligare en våning och erhöll i sin helhet en 1700-tals-
mässig herrgårdsprägel, som i och för sig är dekorativ men i 
exteriören fullständigt döljer varje' spår av det medeltida ur
sprunget. Snart nog indrogs dock krigsmanshusinrättningen och 
byggnaden användes från 1790-talet för sjukhusändamål. Klart 
är att dessa växlande öden lämnat betydande spår efter sig. Be
träffande Kapitelsalen kan man också med full tydlighet följa 
flera olika perioder, vilka var och en i sin mån bidragit lill att 
skapa om den gamla munksalen till vad den var närmast före 
Birgittamuseiföreningens tid, en i två smärre rum delad kurin
rättning med kakelugnar och allsköns profana anordningar. 

Rummets allmänna gestaltning framgår av den här med
delade planen (fig. 253). Det mäter drygt 13 meter i längd och 6 
meter i bredd. Taket utgöres av tre gotiska korsvalv, vilka äro 
av jämförelsevis tidig typ. Den i fig. 254 återgivna valvribbspro-
filen har ursprungligen förekommit i samtliga valv, ehuru man 
efter ett tydligtvis rätt snart inträffat ras delvis övergått till enk
lare profilering. Till förmån för den relativt tidiga dateringen 

i anf. arb. sid. 133. 
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talar även formen på de ursprungliga fönstren och fönster
nischerna. (Se bl. a. den schematiska genomskärningen fig. 255). 

De företagna undersökningarna ge vid handen, att Kapitel-

^ j t ^ t b o ^ n/26. 

Fig. 253. Plan över Kapitelsalen med angränsande rum. 

salen (fig. 256) efter sin tillkomst 
undergått betydande förändringar 
vid åtminstone tre olika tillfällen. 
Det torde för överskådlighetens 
skull vara lämpligast att först 
lämna en redogörelse för dessa 
förändringars huvudsakliga inne
börd, varigenom det blir möjligt 
att redan från början indela sa

lens byggnadshistoria i fyra från varandra tydligt avgränsade 
perioder. Detta tillvägagångssätt bereder möjlighet att vid gransk
ningen av de vid undersökningen framkomna detaljerna genast 
insätta dessa i deras rätta sammanhang. 

Period 1. Rummet hade ursprungligen vitkalkade väggar 

Fig. 254. Profiler till valvstrålar (t. v.) 
och sköldbägsribbor (t. h). 
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och tak. En förmodan att teglet å väggarna i förstone lämnats 
fritt måste snart nog övergivas på den grund att fogarna endast 
äro strukna från en sida, vilket torde få betraktas som ett rent 
tekniskt handgrepp vid murningen och ej kan anses tyda på 
någon medveten avsikt att släta till murbruket ä en för direkt 
beskådande beräknad väggyta. Vidare ha massor av kalkstänk 
fastnat på tegelväggarna vid behandlingen av taket. Detta hade 
man med säkerhet sökt undvika, om inte väggarna avsetts för 
vitkalkning samtidigt som taket. I övrigt avvek rummets utseende 
högst väsentligt från dess senare gestaltning. Utmed nord- och 
sydväggarna (långväggarna) funnos i västra och mellersta tra-
véerna djupa fönslernischer, som löpte ända från golvet och upp
till avslutades i spetsbägsform. Dessa nischer upptogo ungefär 
två tredjedelar av murtjockleken, som uppgår till något mer 
än en meter. Inuti nischerna sutto de likaledes spetsbågiga 
fönstren. De voro delvis enkla, delvis dubbla. På västra gavel
väggen fanns en ingång, och östra traven var försedd med dylika 
på alla tre sidorna, av vilka de på långsidorna ledde ut i det 
fria. östra kortväggen torde med sannolikhet ha haft två in
gångar. KJELLBERG återger en från 1600-talet härstammande plan1 

över större delen av klosterbyggnaden, där det vill synas som 
om huvudförbindelsen mellan Kapitelsalen och husets övriga 
delar ägt rum genom en dörr, belägen å samma plats som den 
nuvarande, d. v. s. å norra delen av gavelväggen. Strax söder 
om denna fanns en direkt ingång till konfessorns kammare, den 
s. k. "Garnera confessoris". Å planen fig. 253 betecknas platsen 
för denna dörr medelst ett i motsatt rikning mot å de övriga mur
delarna streckat parti. 

Golvet var täckt av kalkstensplattor. KJELLBERG uppger att 
Kapitelsalen hade värmeledning2. Jag citerar: "— — — en ugn 
fanns under golvet, över vilken låg en stor fyrkantig sten med 
fyra hål, som på 1600-talet "låg på gården och fördärvades". 
Varje hål var betäckt med ett malmlock. När locken öppnades, 

1 anf. arb. sid. 128. 
2 anf. arb. sid. 132. 
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"så gick en lagom värme upp genom hålen", heter det i en 
gammal anteckning." 

Period III. Som ovan anförts kallades Kapitelsalen "gröna 
salen", då hertig Magnus under Johan III:s tid satt förvarad där. 
De förändringar, som böra hänföras till period II, hava skett 
senast samtidigt med grönmålningen. Härigenom få vi åtminstone 
en dateringsgräns framåt i tiden för åtgärderna under denna 
period. De djupa fönsternischerna igensattes nu, så att endast 
djupa smygar, direkt anslutande sig till fönsterformen, återstodo. 
Västra gaveldörren, vilken tidigare fyllt ut hela bredden av en 
nisch, förminskades och inmurningar gjordes kring det nya dörr
hålets 'sidor. Vissa förändringar beträffande dörrarna å östra 
travens långsidor härröra möjligen från denna lid. Den förmo
dade dörren å östra kortväggen torde nu ha igensatts. Ty å en 
av Cronstedt utförd uppmätningsritning från 1760, av vilken två 
kopior förvaras i antikvariskt-topografiska arkivet, finns endast 
en ingång upptagen, nämligen den, som förde till "camera con-
fessoris". Cronstedts ritning är dock beträffande södra delen av 
byggnaden ytterst summarisk, varför dess upplysningar härvidlag 
böra tagas med en viss reservation. Som ett allmänt känne
tecken för period II kan sägas alt alla icke ursprungliga partier, 
som ligga under den gröna färgen, måste räknas dit. 

Period III. Kapitelsalen hade länge använts som annex till 
krigsmanshuset, när de förändringar ägde rum, vilka skola föras 
till period III. Det skedde vid den av Cronstedt ledda genom
gripande om- och påbyggnaden under 1760-talet. Exteriörens vid 
denna tidpunkt sinsemellan säkert ganska olikartade partiers in-
tvingande under en gemensam formel av typisk 1700-talskarak-
tär såväl som påbyggandet av en övervåning blev naturligtvis av 
betydelse för Kapilelsalens omgestaltning. 1 samband med på
byggnaden uppsattes kakelugnar med tillhörande murar i södra 
flygelns båda våningar. För Kapitelsalens vidkommande place
rades de båda kakelugnarna och deras mur mitt på golvet och 
åstadkommo sålunda ett högst betänkligt avbräck i det helas 
rumsverkan. Särskilt kännbart är emellertid att de efter exteriörens 
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krav anpassade stora 1700-talsfönstren såväl genom utseende 
som placering våldföra sig på medeltidsinteriörens stil och or
ganiska sammanhang. En följd av de nya fönstrens insättande 
blev att alla spår av den gamla fönsteranofdningen kommo att 
sopas bort för alla, som inte till äventyrs ville kosta på sig 
mödan att befria väggarna från puts och målning för att däri
genom komma det gamla in på livet. Sålunda igensattes mellersta 
travens fönster helt och hållet. Den återstående dörren på öst
gaveln fick lämna plats för en ny sådan, som upphöggs på 
samma ställe, där den ursprungliga huvudförbindelsen med dor-
mitoriet enligt det ovan sagda antages ha varit belägen, alltså 
strax norr om den samtidigt igensatta. Ingångarna på nord- och 
sydsidorna slopades nu. Möjligt är dock att dörren på norra 
väggen redan tidigare ersatts med en nischartad anordning. Åt
minstone tyder den ovannämnda 1600-talspIanen på något dylikt. 
Men några faktiska spår efter ett sådant mellanstadium ha dock 
ej påträffats vid undersökningarna. 

Trägolv inlades i stället för det gamla av kalksten. I sam
band med denna omgestaltning överdrogos väggarna med röd 
och mörkblå stänkputs. Period III betecknar Kapitelsalens defi
nitiva uppgivande av den enhetliga medeltidsstilen, som hädan
efter endast mera sporadiskt lyckas göra sig gällande bland de 
nya tillsatserna. 

Period IV. Inte minst gäller detta, sedan man sannolikt på 
1790-talet, då klosterbyggnaden togs i anspråk som kurhus, upp
fört en tvärvägg av tegel, som delade den gamla salen i två 
mindre rum, vilkas väggar och tak målades ljust gråblå. Seder
mera hava inga mera betydande åtgärder vidtagits. Rummet har 
stått i stort sett oförändrat, tills Birgittamuseiföreningen fått hand 
om det och sökt i möjligaste mån återge det något av dess 
gamla stämningsfulla prägel. 

Ovanstående allmänna utvecklingsgång har utan större svå
righet kunnat utläsas ur de vid undersökningarna gjorda iakt
tagelserna, sammanställda med ovan meddelad» kända fakta rö
rande salens och hela byggnadens historia. Härnedan skola de 
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framkomna resultaten närmare belysas i den mån de kunna bi
draga till att motivera ovan lämnade framställning. Jag väljer 
därvid metoden att genomgå varje del av rummet i ett samman
hang, oavsett till vilken tid de olika detaljerna äro att hänföra; 
detta för att undvika onödig splittring. 

Fig. 257. Den upphuggna dörren å östväggen. 
Därovan bågen till det ursprungliga fönstret 

å 'camera confessoris." 

Östra traven. Den mot klosterhusets äldre del vettande 
gavelväggen visar ett annat utseende än salens övriga väggar. 
Den är mindre regelbundet murad samt gör ett betydligt grövre 
intryck. Teglet, som i regel här liksom beträffande salens övriga 
äldre delar mäter 28 x 14 x 8 ä 9 cm., är ställvis uppblandat 
med grovhuggen kalksten, vilket ej förekommer annorstädes i 
rummet med undantag av ett par senare insatser å västgaveln. 
Sedan väggen knackats ren, upptäcktes tydliga spår av två rund-



Kapitelsalen i Vadstena Munkkloster. 367 

Fig. 258. Den upphuggna dörren, sedd frän rummet utanför kapitelsalen, jämte 
en del av smygen till det ursprungliga fönstret. 

bågar i omedelbar närhet av varandra, den ena belägen något 
högre. Murytan under bågarna visade sig naturligt nog vara en 
senare gjord insättning, vilken avlägsnades (fig. 257). Som väntat 
var framgick det härvid att den nedre rundbågen härrörde från 
den gamla dörren till konfessorns kammare. Spår av den gamla 
karmen finnas å den sida av öppningen, som vetter mot för
rummet, vilket numera intager den nämnda kammarens plats (Se 
fig. 258). Bågen ovanför dörröppningen tillhör ett fönster, som 
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varit placerat i ytterväggen till "camera confessoris", innan Ka
pitelsalen tillbyggdes. Översta delen av yttersmygen synes å 
fig. 257. Innersmygen är starkt spolierad av den senare insatta 
dörren men kan iakttagas jämförelsevis väl å fig. 258. Fönstret 
har tydligen varit rundbägigt och mätt närmare 70 cm. i bredd. 

Valvet i östra (travén har delvis förstörts och sedermera 
restaurerats, varvid man dock nöjt sig med en ytterst enkel 
och provisorisk profilering av valvstrålarna. Övergången mellan 
de skadade och oskadade partierna framträder särskilt väl å 
fig. 259. De östligaste delarna av nord- och sydväggarna hava i 
samband härmed förnyats. 

Att med absolut visshet uttala sig om nordväggens gestalt
ning i denna trave är omöjligt. Dock torde sannolikt ha funnits 
en dörröppning, vars begränsning åt öster sammanfallit med 
skarven, som framträder till höger under det nuvarande fönstret 
(fig. 259). Denna skarv betecknar emellertid också med all säker
het gränsen för den i samband med valvraset förnyade delen av 
väggen. Även å exteriören framträder skarven. Har då inte här 
funnits en nisch liknande dem i de båda övriga travéerna? Det 
enda, som skulle kunna tyda härpå, är det faktum, att den 
nämnda gränslinjens horisontala avstånd från valvbågens spets 
ungefär sammanfaller med halva bredden hos en sådan nisch. 
Emellertid är det i första hand frånvaron av alla spår i vägg
ytan efter en dylik nisch, som gör antagandet osannolikt. Nästa 
stadium i utvecklingen består däri, att dörröppningen flyttas om
kring 85 cm. längre åt väster. Spär efter den nya dörrens östra 
begränsning kunna visserligen ej iakttagas i interiören men 
framträda tydligt å ytterväggen. I det inre ser man däremot en 
del av bågen samt västra begränsningen. Å fig. 259 framträder 
imurningen efter dörrhålet särdeles klart. Detta dörrhål mätte 
omkring 110 cm. i bredd, vilket framgår av de å ytterväggen 
tydligare än i det inre markerade begränsningslinjerna. Någon 
bestämd datering står här ej att vinna. Men om man antar den 
sista dörren vara tillkommen redan före period II, skulle den 
ovannämnda eventuella mindre nischanordningen i sin tur kunna 
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hänföras till denna period. Den definitiva igensättningen skedde 
först i samband med upphuggandet av de nya fönstren under 
period III. Ty inga som helst sår eller skarvar i isättningen stå 
att upptäcka, och sådana skulle otvivelaktigt vara för handen, 
om fönstren senare upphuggits. 

Fig. 259. Norra väggen i östra traven med det 
insatta 1700-talsfönstret och spär av tidigare 

dörranordningar. 

På sydsidan har från början funnits en dörr. Här är utveck
lingsgången betydligt enklare. Dörren har varit försedd med trä
karm samt sannolikt igenmurats först under period III. 

Mellersta traven. De djupa fönsternischerna å nord- och 
sydsidorna ha vid undersökningen fullständigt upphuggits, vari
genom det blivit möjligt att i detalj följa utvecklingsgången av 
de förändringar, som vidtagits. I nordväggens nisch satt ett 
smalt spetsbågsfönster med inner- och yttersmyg. Den gamla 
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putsen å nischens väggar är väl bevarad (fig. 260). Fönsterbredden 
uppgår till inemot en halvmeter. Nischen mäter ungefär 160 cm. 
i bredd och äger ett djup av 70 cm. Fönstret var placerat 80 cm. 
över golvet och dess höjd uppgick till 220 cm. Under period II 

Fig. 260. Den upphuggna nischen i mellersta 
travens nordvägg. Spår av den gamla vit-

kalkningen. 

igenmurades som ovan antytts nischerna i så stor utsträckning, 
att endast en öppning, svarande mot fönstrets egen form, kom 
att återstå. Dessa imurningar inklusive de gamla fönstersmygarna 
grönmålades nu. Då man vid period III fullständigt igensatte 
fönstret, bortrevs först den övre delen av imurningen från period 
II, varefter en ny, sammanhängande tegelfyllning anbragtes i 
hela den djupa fönsteröppningen och övre delen av nischen. 
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Fig. 261. Södra längväggen med den igensatta nischen i mellersta traven. 

Det från period II härrörande, åter urtagna teglet användes här
vid ånyo samt insattes även å andra ställen, där nymurning under 
period III förekom. Härav förklaras förekomsten av gröna färg-
spår å tegel, som bevisligen är yngre än period II. Väggytans 
utseende efter de olika imurningarna framgår av fig. 261. 

En fullständigt likartad utveckling har fönsternischen å syd
väggen genomgått. Här fanns ett dubbelfönster, vars mittpost 
dock spolierats, ehuru spår efter densamma kunna iakttagas så
väl mellan de kvarvarande delarna av bågarna som vid fönstrets 
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bas. Fragment av en mittpost har även anträffats. På grund av 
fönstrets storlek-blev inmurningen under period II i detta fall 
mindre omfattande än i norra nischen. Fönsterbredden uppgår 
här till i det närmaste en meter. 

De redan tidigare omnämnda kakelugnarna, som under pe
riod III uppfördes i Kapitelsalen, voro placerade i denna trave 
å västra och östra sidorna om en mur, som sträckte sig upp 
till taket och dels tjänstgjorde.' som rökavledare, dels i någon 
mån som stöd för kakelugnarna i övervåningens sal. I det före
gående daterades tvärväggen, som skapade två rum av Kapitel-
salen, så sent som till period IV. Skälet härtill är att spår av 
den röda och mörkblå stänkputsen från period III kunnat iakt
tagas å de partier av muren mellan kakelugnarna, som blottades, 
då ifrågavarande tvärvägg revs ner. 

Västra traven. Fönsternischen och fönstret å nordsidan hava 
ursprungligen varit identiskt lika med dem i mellersta travens 
nordvägg. Spåren efter nischen finnas schematiskt inlagda å 
fig. 255. Även här hava imurningarna skett efter samma principer 
som i föregående fall. Under period III förvanskades dock hela 
väggpartiet därigenom att de nya fönstrens läge bestämdes med 
hänsyn till exteriörens krav. Sålunda har här ifrågavarande fönster 
placerats så långt åt öster att dess övre högra hörn tangerar 
valvkappan. Och dessutom har man måst göra en extra intag
ning i yttre delen av muren för att trots valvet kunna anbringa 
fönstret på rätt avstånd från blindfönstret i mellersta traven. Imur
ningen från period II synes i samband med det nya fönstrets 
tillkomst i någon mån ha ersatts med ny. Genom att taga ur 
en del av isättningen har det varit möjligt att konstatera att det 
ursprungliga fönstret varit enkelt. 

Sydväggens tidigaste anordning var fullständigt överens
stämmande med mellersta travens angränsande vägg. Genom 
samma tillvägagångssätt som i föregående fall har det visat sig 
att det gamla fönstret här varit dubbelt. I övrigt ha åtgärderna 
under perioderna II och III varit de samma som beträffande tra
vens nordvägg. 
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Västra gavelväggen har till en början haft en större ingång, 
upptagande hela nischens bredd (fig. 262). Sannolikt hava här 
funnits såväl yttre som inre dörrar. Nischens väggar visa väl 
bibehållen puts och vitkalkning intill ett jämnt avgränsat bälte 

Fig. 262. Nischen ä västväggen med spår av 
de gamla dörranordningarna. Den senare tc-

gelisättningen delvis borthuggen. 

mot murens yttersida, där tydligen den gamla karmen suttit. 
Under period II gjordes denna dörr smalare. Nere vid golvet 
anbragtes två kantställda kalkstensplatlor, vilka skjuta ett stycke 
längre fram än spåren efter den gamla karmen och därigenom 
bevisa att de ej kunna hava något att göra med den äldsta an
ordningen. Ovanför dessa plattor finnas insatta i imurningen 
två större bitar av kalksten. Framför dessa fortsatte sedan imur
ningen ända fram till innerlivet, närmast vilket dock finnes en 
25 — Fornvännen 1926. 

K. VTTTERHETS HISTORIE 
OCH ANTIKVITETSAKADEMIENS 
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intagning, avsedd för träkarmen. Den nuvarande anordningen 
hänför sig till period III. 

De av Birgittamuseiföreningen disponerade förrummen till 
Kapitelsalen hava erhållit sin nuvarande gestaltning under period 
III. De höra till den del av byggnaden, som ursprungligen var 
upptagen av dormitoriet. Detta bestod av två medelst en korri
dor skilda rader av celler, var och en enligt den ovannämnda 
1600-talsplanen försedd med ett korsvalv. Ovan dessa sträckte 
sig över husets hela bredd större korsvalv, vilka delvis ännu 
kunna iakttagas. Längst mot söder i den västra raden befann 
sig "camera confessoris", av vars ursprungliga gestaltning dock 
intet återstår. Dess utrymme ingår nu i Kapitelsalens förrum. 
Av intresse är emellertid att å väggen mot Kapitelsalen finna 
märken efter den gamla välvningen. Det nuvarande tunnvalvet i 
såväl detta rum som det intilliggande har fullständigt avlägsnat 
alla spår av det äldsta taket. 

Sedan undersökningen av Kapitelsalens byggnadshistoria 
slutförts, vidtogos åtgärder för densammas iståndsättande enligt 
ett av arkitekten Erik Fant uppgjort förslag. Arbetet härmed har 
i stort sett fullbordats. Man har i möjligaste mån sökt återge 
tak- och väggytor deras gamla utseende, varvid iakttagits att alla 
senare imurade partier behandlats med slätare avputsning och 
väl markerade skarvar. De gamla nischerna i mellersta traven 
ha bibehållits öppna. Däremot har det ej ansetts lämpligt att 
helt återställa den gamla fönsteranordningen, vilket skulle ha 
betytt en brytning med den konsekventa 1700-talsstilen.i ex
teriören. Frågan är, huruvida vinsten för interiörens vidkom
mande skulle vara så avgörande att den kunde motivera åtgärden 
trots dess följder för det yttre. I så fall finge man räkna med 
att avlägsna de nuvarande blindfönstren i övervåningen och låta 
hela sydflygelns norra och västra sidor, som härvidlag äro be
tydelsefullast, ge intryck av en självständig tillbyggnad med två 
smala spetsbågsfönster i undervåningen och en slät, obruten 
väggyta i övervåningen. Tanken synes ej alldeles orimlig. 

Beträffande övriga åtgärder för Kapitelsalens vidkommande 
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må nämnas, att den upphuggna dörren å östra kortväggen med 
hänsyn till sin synnerligen spolierade form ej bibehållits som 
ingång. Den har dock endast satts igen medelst en tunn tegel
vägg. En eventuell inläggning av nytt kalkstens- eller tegelgolv 
har ifrågasatts men ännu ej beslutats. Frågan om upptagandet 
av ingången å västra kortsidan står likaledes öppen. Men med 
tanke på salens egenskap av blivande museum skulle det vara 
en betydande vinst, om direkt entré kunde åvägabringas, vari
genom den nuvarande ingången genom sjukhuset bleve över
flödig. 

Undersökningen av kapitelsalen har fört till någorlunda klar
het åtminstone beträffande en detalj i munkklostrets byggnads
historia, som i sin helhet utgör ett av problemen i den stora 
klosteranläggningen. Vad som hittills har skett, är närmast ett 
framläggande av en serie tämligen detaljerade fakta, men det 
föreliggande materialet är ännu långt ifrån tillräckligt för en 
sammanhängande behandling av det svenska Birgittinerklostrets 
arkitektur. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

B. Berthelson: Der K a p i t e l s a a l i m M ö n c h s k l o s t e r in Vadstena. Einige 
bauh i s to r i s che U n t e r s u c h u n g s r e s u l t a t e . 

Während des verflossenen Sommcrs wurden innerhalb Vadstenas Kloster-
gebiet teils gewisse Ausgrabungen, teils eine bauhistorische Untersuchung des 
Kapitelsaales im Mönchskloster gemacht. Uber den Kapitelsaal verfiigt seit 
einer Anzahl von Jahren der Birgitta-Muscumsverein in Vadstena, welcher die 
Untersuchung veranstaltet und nachher den Raum fiir Museumszwecke in Stånd 
gesetzt hat. 

Die friiheste bekannte Jahreszahl in der Entstehungsgeschichte desMönchs-
klosters ist 1398, wo der Grund zu der im nördlichen Fliigel gelegenen Kon-
ventstube gelegt wurde. 1408 war das Dormitorium in der nord-sildlichen 
Hauptreihe vollendet. Erst nachher känn der Kapitelsaal im Slidfliigel gebaut 
worden sein. Er war wahrscheinlich bei der grossen Klostereinweihung 1430 
vollendet. Das Klosterhaus wurde im 17. Jahrh. als "Invalidenhaus" in Ge-
brauch genommen und am Ende des 18. Jahrh. als Krankenhaus aptiert. Im 
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Zusammenhang hiermit wurden eine Menge Veränderungen durchgefuhrt, die 
man was den Kapitelsaal betrifft bis in's Detail verfolgen känn. 

Periode I. Das rektanguläre, von drei gotischen Kreuzgewölben iiber-
dachte Zimmer hatte urspriinglich weiss getiinchte Wände und Decke. An den 
Längsseiten befanden sich Nischen mit Spitsbogenfenstern. 

Periode II. Während der Zeit Johanns III. wurde das Zimmer "dergrune 
Saal" genannt. Es diente damals eine Zeit läng als Verwahrungsstelle fiir den 
geisteskranken Herzog Magnus. Während dieser Periode wurden die Nischen 
leilweise vermauert. 

Periode III. In den 1760er Jahren wurde eine umfassende Restauration 
unternommen. Neue grosse Fenster des 18. Jahrh. wurden ausgehauen und 
die noch iibrigen Teile der Nischen zugemaucrt. Wände und Decken wurden 
mit gespritztem Putz iiberzogen. 

Periode IV. In den 1790er Jahren wurde der Kapitelsaal in zwei kleinere 
Krankenräume geteilt, die durch eine Querwand aus Ziegelsteinen voneinander 
getrennt wurden. 

An der Kurzseite der östlichen Travée wurden bei der Untersuchung 
Spuren eines alten rundbogigen Fensters, aus der Zeit vor dem Hinzukommen 
des Kapitelsaales gefunden. Unmittelbar darunter entdeckte man den Bogen 
zu einer Tur, die aus der sogen. "camera confessoris' gefiihrt hat. An der 
Nordwand scheinen sich zuerst swei sich zeitlich ablöscnde Turen befunden 
zu haben, worauf die jetzige Anordnung mit Fenster gefolgt ist. 

In der mittleren Travée wurden in den Fensternischen die Zusätze späterer 
Zeiten ausgehauen, wodurch die alte Fensterform in ihren Einzelheiten studiert 
werden konnte. An der Nordseite gab es ein einfaches Fenster, an der Siid-
seite ein doppeltes. Spuren eines Mittenpfostens wurden beobachtet. 

Die Nord- und Sudwände hatten urspriinglich ahnliche Nischen wie in der 
angrenzenden Travée. Aber diese sind durch die Fenster des 18. Jahrh. ganz 
zerstört worden. An der westl. Kurzwand befand sich ein Eingang, der nachher 
vermindert und schliesslich durch ein Fenster ersetzt worden ist. 

Die Untersuchung hat ein Detail in der Baugeschichte des Mönchsklosters 
klargelegt, liefert aber noch nicht genligend Material fiir eine vollständige Lösung 
des Architektur-historischen Problemes. 


