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Ur Vadstena klosters byggnadshistoria. 

Av 

BERTIL BERTHELSON. 

I. 

)en märkligaste epoken i det minnesrika Vadstenas hi
storia sammanföll med Birgittinerkloslrets dagar. I 
och med dettas tillkomst under senare delen av 1300-
talet skapades här en av det medeltida Sveriges and

liga brännpunkter. Klosterkyrkan står ännu i dag som det ståt
ligaste yttre vittnesbördet om denna storhetstid. Men även andra 
delar av klosteranläggningen ha bevarats, om också till stor del 
i starkt förändrad form eller t. o. m. endast i ruiner. 

I sin märkliga personlighet förenade Birgitta medeltida mysti
cism med ett utpräglat sinne för praktiska ting. När hon instif
tade sin orden, nöjde hon sig därför ej med att gjuta sin ande 
i dess former, hon lämnade även detaljerade föreskrifter om 
klosterbygget som sådant. Det är visserligen alltid värdefullt att 
få nya bidrag till vetskapen om den medeltida klosterarkitekturen 
i vårt land, men i detta speciella fall bör man dessutom komma 
ihåg alt snart sagt varje iakttagelse rörande kloslerbyggnaderna 
för oss elt steg närmare kännedomen om Birgittas avsikter rö
rande hela hennes orden i såväl inre som yttre hänseende. På 
mer än en punkt märker man, hur stiftarinnans bestämmelser 
erhållit en nästan symbolisk mening, stundom direkt påvisbar 
genom deras ordalydelse. 

Man frågar sig gärna, hur det varit möjligt för denna vis-
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serligen högt begåvade men dock inte byggnadstekniskt fackut-
bildade kvinna att så väl kunna behärska detaljerna i det stora 
maskineri, som anläggningen med alla dess praktiska krav ut
gjorde. Det räcker naturligtvis inte att avfärda frågan med en 
hänvisning lill uppenbarelserna, ty som bakgrund för dessa 
måste dock förutsättas en på andra vägar förvärvad kunskap i 
många av de frågor, där Birgitta sedan uttalar sig i uppenba
relsernas form. Nu veta vi, att hon omedelbart före Romresan 
någon tid uppehöll sig i Alvastraklostret. Där tog hon med sä
kerhet tillfället i akt att sätta sig in i cistercienserordens allmänna 
förhållanden, inte minst ifråga om själva klostrets gestaltning. 
Det råder också en påtaglig överensstämmelse i cisterciensernas 
och Birgittas gemensamma smak för en enkel och värdig bygg
nadsstil med undvikande av onödiga prydnader och sirater. 
Även i de djupare religiösa frågorna torde Frälsarordens blivande 
stiftarinna redan under sin Alvastratid ha tagit intryck av bl. a. 
sin medhjälpare och ledsagare under de kommande färderna, 
priorn Petrus Olafson. Under resan till Rom gjorde Birgitta na
turligtvis också iakttagelser av praktisk art. Hon såg måhända 
under färden ner genom Tyskland mer än en kyrka, som genom 
sitt vida, ljusa rum syntes henne lämpad för den orden, som 
föresvävade hennes tankar. Kyrkan i Vadstena byggdes enligt 
hallkyrkoprincipen, och denna har ju spelat en avsevärd roll sär
skilt i västra Tyskland. HANS HILDEBRAND1 har framkastat anta
gandet att nägra gamla romerska kyrkor givit uppslaget till att 
placera koret i Vadstena mot väster. Att Birgitta även på denna 
punkt kan ha sett direkta förebilder förnekas inte, men det av
görande skälet till korets placering torde fä sökas i en önskan 
att åt nunnorna reservera den främsta platsen i gudstjänstrum
met, något som HILDEBRAND även medger. 

Att byggnadsbestämmelserna trots en stor inblick i ämnet 
dock givits ur lekmannasynpunkt framgår mångenstädes av de
ras formulering. Detta medför också i sin tur att det stundom 

1 "Sveriges Medeltid", III, s. 1028. 

14 — Fornvännen 1928. 
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ät svårt att få klarhet i förordningarna och deras egentliga in
nebörd. Därtill kommer att åtminstone vissa partier av bestäm
melserna om kyrkans inredning synas stå i strid med varandra; 
troligt är att dessa uppenbarelser tillkommit med någon tids 
mellanrum och att nya, förändrade planer under tiden kunna ha 
vuxit fram.1 Med tanke på att ordensstiftarinnan alltså ägnat 
sitt direkta intresse åt klosterbyggnaderna i och för sig och på 
ett avgörande sätt ingripit i deras gestaltning inser man, som 
ovan framhållits, att just Vadstenaklostrets arkitekturhistoria äger 
ett betydande intresse. Emellertid måste betonas att man natur
ligtvis inte kan återföra varje detalj till Birgittas egna önskemål. 
Tvärtom är det möjligt att på flera punkter påvisa direkta av
vikelser från de givna direktiven. Men trots detta kvarstår dock 
själva faktum. 

Birgittas orden erhöll namnet "Ordo Sancti Saivatoris" och 
dess stadga anslöt sig i stort sett till den helige Augustini re
gel. Ett av de utmärkande dragen i "Den Helige Frälsarens 
Orden" var, att den skulle bereda plats för såväl nunnor som 
munkar, varvid de förstnämnda dock skulle intaga den främsta 
platsen. Birgitta säger: "Denna orden vill jag alltså instifta till 
min allra mest älskade moders ära, först och huvudsakligast ge
nom kvinnor, vilken ordens inrättning och stadgar jag med min 
egen mun skall alldeles fullständigt kungöra och förklara." Det 
heter vidare, att stiftelsen skall bli "en ny vingård till Vår Frus 
ära, i vilken Guds vänner, män och kvinnor, skola verka sam
man". Och ytterligare heter det: "Systrarna skola vara sextio 
och ej flera. De skola hava präster, vilka dagligen skola sjunga 
mässan. — Och de skola vara fullständigt skilda från syst
rarnas kloster och hava en gård ensam för sig, i vilken de skola 
bo, och från gården ingång i kyrkan." Dubbelklosterprincipen 
måste naturligtvis få en stor betydelse vid uppgörandet av bygg
nadsplanen. De båda konventen skulle ju hällas strängt avskilda 

1 Denna uppfattning uttalas bl. a. av VILH. LORENZEN i "De danske 
Brigittinerklostrers Bygningshistorie", Köbenhavn 1922. 
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från varandra, samtidigt som en viss förbindelse dock måste 
kunna äga rum; annars hade ju också själva grundidén med an
ordningen endast till hälften kommit till sin rätt. En närmare 
skildring av anläggningen kommer också att visa, i hur hög grad 
denna princip inverkat på det helas utformning. 

När man från sjösidan nalkas Vadstena, ser man den lilla 
idylliska stadens silhuett på ömse sidor begränsas av de båda 
monumentalbyggnaderna slottet och klosterkyrkan. Numera har 
stadsbebyggelsen trängt fram ända till den sistnämndas omedel
bara grannskap, men under medeltiden utgjorde klosterområdet 
en i sig själv avslutad enhet, omgiven av en delvis ännu kvar
stående mur. Kyrkan ligger helt nära stranden, och dess kor 
är, som Birgitta förordnat, riktat mot sjön. Öster därom utsträc
ker sig den treskeppiga hallkyrkan med kvadratiska valv i alla 
tre skeppen. Interiören har undergått många förändringar, och 
ett flertal av de anordningar, som en gång givit den sin sär
skilda prägel, äro nu helt försvunna och delvis svåra att rekon
struera. Men rummets sällsynt ädla och harmoniska proportioner 
äro av samma mäktiga verkan än i dag.' 

Efter ordensstadgarnas stadfästande 1370 och Birgittas död 
1373 dröjde det några år, innan arbetena med klosterbygget på 
allvar kommo igång. Men 1384 hade man hunnit så långt, alt 
46 nunnor kunde invigas.1 Då funnos naturligtvis vissa bygg
nader nödtorftigt iordningställda. Bl. a. stod ett provisoriskt trä
kapell på den senare kyrkans plats. Men redan 1388 härjades 
anläggningen av en eldsvåda, som klosterdiariet skildrar på föl
jande sätt:2 "Dagen före martyrerna Vitus' och Modestus' hög
tid omkring midnatt uppkom en farlig och mycket häftig våd-
eld, som nedbrände hela träkapellet och båda stenhusen samt 
en stor del av systrarnas bostad. Under denna vådeld förbrän
des jämväl helt och hållet en av lekbröderna vid namn Ingolv. 
Denne älskade mycket den heliga jungfrun, ty då kapellet höll 

1 Vadstena klosters Minnesbok, "Diarium Vazstenense", utgiven under 
redaktion av ANDREAS LINDBLOM, Stockholm 1918, s. 5. 

2 Anf. arb. s. 8. 
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på att brinna, störtade han, av kärlek till den bild av henne, 
som han hade medfört, då han ingick i klostret, mitt in i lå
gorna och ryckte åt sig bilden, men då han skulle återvända, 

Fig. 131. Schematisk plan över klosterkyrkan samt övriga 
kvarstående delar av klostret. Pä norra sidan nunnekonven

tets byggnader, pä södra sidan munkkonvenlets hus. 

omvärvdes han av lågorna. Hans själ, må vi fromt tro, har den 
heliga Jungfrun, av kärlek till vilken han gick i döden, fört till 
himlen." Vid sidan av den för medeltida klosterfromhet så ka
rakteristiska berättelsen om broder Ingolv säger oss redogörelsen 
för branden att jämte träkapellet två stenhus samt delar av syst
rarnas bostad gingo till spillo. Det är möjligt, att härmed av
ses ett stenhus för vardera av de båda konventen. 
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Nunnornas byggnader befunno sig norr om kyrkan (fig. 131). 
I den länga, som löper nästan parallellt med kyrkan, voro bl. a. 
dormitoriet och refektoriet inrymda. Den byggnad, som från syd
västhörnet av detta hus sträcker sig i sydlig riktning, innehöll 
förmodligen bl. a. en samlingssal, avsedd för "höviskt samtal" 
mellan systrarna. Gården, som omgavs av dessa båda- anlägg
ningar i norr och väster (fig. 132) samt av kyrkan i söder, be
gränsades mot öster av tre smä byggnader, ett förrådshus, ett 
hus för biskopen och ett sjukhus, placerade i rad och samman
bundna av en gång, som förmedlade förbindelsen mellan kyrkan 
och nunnornas sovstuga.1 

Den under 30-åriga kriget stiftade krigsmanshusinrättningen, 
som hade till uppgift att sörja för krigsinvalider, tog under se
nare delen av 1600-talet de då kvarstående klosterbyggnaderna 
i anspråk. I samband därmed om- och påbyggdes de olika husen. 
Vid dessa omgestaltningar upphöggos och t. o. m. omplacera
des också fönstren. 1799 reparerade man åter byggnaderna. Nu
mera utgöra de som bekant en icke oväsentlig del av Vadstena 
hospital. 

Om nunneklostret vet man egentligen föga utöver vad som 
synes ännu i dag. Uppgifterna om munkarnas byggnad sydväst 
om kyrkan äro betydligt klarare och fullständigare, delvis be
roende på de senaste årens arbeten. Under sommaren 1926 
företogs en separatundersökning av den i munkkonventshusets 
sydflygel inrymda kapitelsalen. Undertecknad har tidigare i Forn
vännen2 redogjort för de därvid vunna resultaten och samtidigt 
lämnat några upplysningar rörande klosterhusets byggnadshisto
ria i den mån den varit känd genom äldre uppgifter. Här ne
dan skola endast vissa huvudpunkter i denna framställning 
längre fram åter vidröras i den utsträckning de äro av vikt för 
bedömandet av de nya fakta, vilka framkommit vid de under-

1 Beträffande nunnekonventets byggnader hänvisas i övrigt till C. M. 
KJELLBERG: "Vadstena i forntid och nutid", s. 136 ff. 

2 Fornvännen 1926, s. 357 ff. 
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sökningsgrävningar, som under åren 1926 och 1927 bedrivits 
under en sammanlagd tidrymd av nio å tio månader. 

I sin monumentalt anlagda kulturhistoriska skildring "Sveri
ges Medeltid" lämnar HANS HILDEBRAND en utförlig framställning 
av Birgittinerordern och speciellt Vadstenaklostret. På tal om 
dettas yttre, arkitektoniska utformning säger han bl. a.:1 "Då 
Vadstena kloster var en betydande anstalt och dessutom av rent 
svensk upprinnelse, skulle det vara av det största intresse att få 
en närmare redogörelse för hela klosterområdet, med dess äbygg-
nader och dess begränsning. Det är möjligt att omfattande un
dersökningar, vilka förutsätta grävningar på olika ställen, skola 
kunna lämna mera än vad vi nu veta, men till utförande av så
dana undersökningar saknar jag nu tid." Det har dröjt inemot 
25 år, sedan detta skrevs, innan några sådana grävningsunder
sökningar kommit till stånd. Nu kunna vi i varje fall giva 
HILDEBRAND rätt i hans förmodan att därigenom viktiga upplys
ningar skulle stå att vinna. Och dock ha undersökningarna hit
tills ej på långt när omfattat alla de partier, där man har rätt 
att vänta iakttagelser av vikt. 

HILDEBRANDS skildring av klosterbyggnaderna är alltjämt yt
terst värdefull som allmän orientering. Att hans förmodanden rö
rande vissa av de byggnader, som påträffats vid grävningarna, 
inte fullt visa sig motsvara de faktiska förhållandena är å andra 
sidan föga ägnat att förvåna. 

En tillfällighet gav uppslaget till de sedan så omfattande 
arbetena. Sedan länge hade planer varit ä bane att förse klos
terkyrkan med värmeledning för att möjliggöra dess begagnande 
även under vintermånaderna. Men först våren 1926 hade förbe
redelserna framskridit så långt att arbetet kunde igångsättas. Till 
en början utfördes grävningar för grunden till värmekammaren, 
som skulle uppföras i hörnet mellan södra sidoskeppet och koret. 
Vid dessa arbeten påträffade man massiva murar, som tydligen 
härrörde från den byggnad, vilken förr varit belägen i detta hörn 

'Sveriges Medeltid' III s. 1040. 
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och under 1700-talet benämnts "beläteskammaren". Tidigare 
har här inrymts munkarnas bibliotek. Givetvis var det nödvän
digt att avlägsna ifrågavarande murrester.1 

Emellertid skulle betydligt mera omfattande upptäckter än 
dessa komma att göras i samband med schaktningen förvatten-
och avloppsledning till värmekammaren. Avloppsledningen var 
avsedd att föra i rak linje ner mot Vättern, men det visade sig 
snart nog nödvändigt alt göra smärre avvikelser från den fast
ställda planen för att kunna kringgå de betydande murrester, 
som nu trädde i dagen. Först och främst råkade ledningen, 
som grävdes i riktning från sjön mot kyrkan, föra rakt på den 
gamla "S:t Britas källa", som ursprungligen försett munkarna 
med vatten och sedermera använts för krigsmanshusets räkning. 
Därpå fann man ett särdeles väl bibehållet golv av kalkstens
plattor. Slutligen stötte man på en till synes svårförklarlig an
läggning av tegel, som emellertid senare visade sig vara en bak
ugn av ganska imponerande dimensioner. Klart är att intet av 
allt detta på minsta sätt fick spolieras. När arbetet fortskridit 
så långt, framhölls för Riksantikvarien önskvärdheten av alt få 
företaga en noggrannare undersökning av området utanför det 
gamla munkklostrets nordflygel, där de redan påträffade läm
ningarna voro belägna. Genom anslag från byggnadsstyrelsens 
kulturhistoriska byrå blev det också möjligt att påbörja en mera 
omfattande utgrävning, som under sommaren 1926 sedermera 
kunde fortsättas tack vare av Kungl. Maj:t beviljade medel samt 
tillmötesgående av enskilda personer i Vadstenaorlen. 

Ju längre tiden skred fram, desto tydligare blev det, att de 
bevarade ruinernas omfång var betydligt mer imponerande än 
man ursprungligen tänkt sig. Ligger det då något förundrans-
värt i förekomsten av byggnadsrester från en anläggning som 
denna? I och för sig naturligtvis inte. Men dels hade man vid 
skilda tillfällen i rält sen tid lagt ner rörledningar här utan att 

1 Dä pä detta tidigare stadium någon kulturhistorisk kontrollant ännu ej 
hunnit förordnas att pä platsen följa arbetena, beskrevos och uppmättes dessa 
partier av amanuensen BENOT CNATTINGIUS, Linköping. 
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därvid fästa något avseende vid gjorda upptäckter. Snarast sy
nes man med en viss ängslan sökt dölja alla spår av misstänkt 
slag. "Annars blir vi hindrade", hette det. Dels visste man 
inte att marknivån höjts så väsentligt att dessa relativt höga 
grundmurar kunnat gömmas under jordytan. I regel tyckas mu
rarna ursprungligen ha varit ganska obetydligt sänkta under den 
samtida omgivande marknivån, som sedan under århundradenas 
lopp oupphörligt höjts. Närmast kyrkan är höjningen avse-
värdast, längre ner mot sjön avtar den högst väsentligt. Först 
och främst har man att räkna med de rester, som hopade sig 
kring murarna när byggnaderna raserades. Den undanförda fyll
ningen har till mycket stor del varit bemängd med tegelskrot 
och annat byggnadsavfall. Vidare utfördes beaktansvärda kvan
titeter av fyllning i samband med kyrkgolvets sänkning vid re
staureringen på 1890-talet. Slutligen har påförts matjord i an
senlig mängd. Sålunda är det ej orimligt att på sina ställen 
tänka sig en nivåhöjning betydligt överstigande en och en halv 
meter. 

För att på ett lämpligt sätt kunna begränsa utgrävningsom
rådet avsågs till en början att endast utforska det parti, vilket 
tillhört munkarnas konvent, under det att nunnornas byggnader 
skulle lämnas orörda. Men även denna begränsning övergavs 
snart nog. Der var allt för frestande att inte söka utforska om
rådet i sin helhet. På hösten 1925 var dock ingalunda allt ännu 
klarlagt. Under sommaren och hösten 1927 ha arbetena därför 
åter pågått. Under denna sista period har det dels gällt att av
sluta de egentliga grävningsundersökningarna, dels också att 
göra förberedelser till det blottade områdets framtida gestalt
ning. 

Vilka resultat ha då vunnits genom undersökningarna? Sva
ret blir i kortast möjliga form: Det har varit möjligt att i huvud
sak klarlägga planen för de byggnader, tillhörande klostret, som 
legat inom det område, vilket begränsas av kyrkan i öster, f. d. 
munkklostret i söder, den utmed sjön löpande gamla kloster
muren i väster samt nunneklostret i norr (fig. 133). Dessa bygg-
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Fig. 133. Södra delen av området väster om kyrkan, före utgrävningarna. 
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nåder ha endast delvis varit kända genom beskrivningar och 
äldre planer. 

C. M. KJELLBERG har i " Vadstena i forntid och nutid" pub
licerat en 1655 upprättad karta över Vadstena, vilken han på
träffat i Kungl. krigsarkivet (fig. 134). Här är klosterområdet sär
deles utförligt behandlat, och den till kartan hörande förkla
ringen, "Wadstena Stadz och Schlolz förteckningh Anno 1655", 
lämnar upplysning om de meddelade detaljernas betydelse. Kyr
kan och nunnekonventets huvudbyggnader äro återgivna i det 
närmaste exakt. För övrigt synas uppgifterna delvis vara grun
dade på otillförlitliga uppmätningar av vid tidpunkten för kar
tans upprättande ännu kvarstående men numera helt raserade 
partier, samtidigt som kännedomen om de redan då förstörda 
delarna av byggnaderna också varit ganska bristfällig. Sålunda 
hade munkklostrets norra flygel 1655 i själva verket ännu inte 
erhållit den enkla,' rektangulära plan, som kartan återger, och 
den mot öster löpande utbyggnaden har felaktigt givits karak
tären av en med huvudlängan intimt sammanhängande flygel. 
Det parti, som å kartan betecknas med nr 13 kallades då "Be-
lätz cammaren" och kvarstod till 1807. Dess utsträckning är 
emellertid något för kraftigt tilltagen, särskilt mot söder. Nr 23, 
"Klåster Bryggiehuset", kvarstod till 1815. Så vitt det hittills 
varit möjligt att konstatera, kan dess plan mycket väl ha sam
manfallit med den å kartan givna. Från denna byggnads syd
östhörn sträcker sig i östlig riktning mot kyrkan en anläggning, 
som endast ytterst svagt erinrar om de grundmurar, vilka de se
naste årens grävningar bringat i dagen. Och allra mest iögo
nenfallande är, att hela den till munkkonventet hörande södra 
halvan av partiet väster om korgaveln lämnats fullständigt orört. 
Här synas alla lämningar redan 1655 ha varit utplånade, liksom 
traditionen förefaller att mycket tidigt ha upphört att sysselsätta 
sig med vad som en gång funnits på denna plats. 

Av betydligt yngre datum är nästa mera anmärkningsvärda 
karta över klosterområdet i sin helhet. På rådhuset i Vadstena 
förvaras originalet till "Plan och Profilritning af Wadstena Klos-
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Fig 134. Detalj av karta över Vadstena frän 1655. Originalet i Kungl. Krigsarkivet. 
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ter med därtill hörande Byggnader, Trädgårdar, m. m., efter 
äldre och nyare Chartor, och egna mätningar 1822, Författad af 
Joh. F. Kock" (fig. 135). Planen är beträffande det centrala par
tiet ännu mera summariskt återgiven än å 1655 års karta. Det 
ovannämnda "Klåster. Bryggiehuset" återfinnes dock i ungefär 
samma skick som på den äldre planen. Det betecknas här "Malt
hus m. m., borttagit 1815". Av talehuset finns inte ett spår an
tytt. Endast en från "malthusets" sydösthörn direkt mot kor
gaveln löpande mur har medtagits. Tydligen har man varit fullt 
medveten om den gamla uppdelningen av området väster om 
kyrkan, fastän alla detaljer fallit i glömska. Däremot är det 
ganska förvånande att Kocks plan bl. a. upptager en liten ut
byggnad intill malthusets sydsida, vilken man 1655 fullständigt 
negligerat och som inte heller någonsin torde ha varit av större 
vikt. Munkklostret har behandlats på ett sätt, som är ganska 
belysande för den äldre uppfattningen av dess nordpartis gestalt
ning. Tydligen har man tänkt sig en ursprunglig flygel av 
samma regelbundna plan som den södra. Intill denna skulle 
då senare på norra sidan ha uppförts en tillbyggnad, vilken i 
varje fall emellertid måste tänkas riven i samband med den 
genomgripande om- och påbyggnad av hela huset, som Carl 
Cronstedt företog på 1760-talet. I själva verket är det dock så, 
att den föregivna tillbyggnaden är en del av den allra äldsta 
anläggningen, som av Cronstedt helt och hållet ersattes med en 
nyuppförd nordflygel. Till dessa frågor återkomma vi senare i 
annat sammanhang. 

Sitt största intresse äger 1822 års karta genom den bild 
den skänker oss av partiet omkring beläteskammaren. Det visar 
sig att denna varit oberoende av övriga byggnader väster om 
kyrkan. Ty KOCK återger dess murar på ett sätt, som otvety
digt är avsett att klargöra, att de ej direkt sammanhängt med 
de närmast intill gränsande anläggningarna. Väster om belätes
kammaren ser man sålunda en antydan till de båda sidomu
rarna i en gång, som från munkklostrets nordösthörn fört i 
nordlig riktning. Och från samma hörn utgår enligt kartan mot 
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Fig. 135. 'Plan och Profil-ritning af Wadstena kloster" av J. F. Kock, 1822. 
Originalet ä Vadstena Rådhus. 

öster en enda mur, vilken likaledes givits en fristående karaktär. 
Dess funktion synes här visserligen ganska oklar, men de nu 
företagna undersökningarna ha bekräftat tidigare förmodanden på 
denna punkt, som senare närmare skall vidröras. 
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Som redan av ovanstående framgått, har man i äldre tider 
endast ganska oklart ägt kännedom om bebyggelsen inom det 
område, som under de sista åren utgrävts. Och dock utgör just 
detta komplex väster om kyrkan av skäl, som tidigare antytts, 
en särdeles viktig del av klosteranläggningen. Gränsområdet 
mellan de båda konventen måste bebyggas sä, att det på samma 
gång både åtskilde och förenade. Slumpen fick inte avgöra, 
hur området skulle gestaltas. En bestämd plan måste ha funnits 
utarbetad redan på ett mycket tidigt stadium. Birgitta hade ju 
själv givit bestämmelser om anordnandet av en taleport för brö
der och systrar. Hon hade också angivit dess ungefärliga läge. 
Med utgångspunkt härifrån har sedan grundplanen utarbetats. 
Genom studiet av de framgrävda murarna visar det sig även, 
att de i stort sett binda samman hela byggnadskomplexet. Man 
har fullbordat omfattande partier utan avbrott. Den eljest ej säll
synta metoden att bygga den ena detaljen efter den andra utan 
omedelbart sammanhang har här fått lämna rum för en betyd
ligt mera enhetlig princip. De viktigare murarna fortsätta utan 
avbrytande fogar genom större delen av området, och även där 
direkta murförband inte kunna framdragas som bevis för den 
sammanhängande uppbyggnaden, konstaterar man stundom en 
så ändamålsenlig plangivning att en gemensam tankegång än
dock måste förutsättas bakom det hela. 

Centrum i det byggnadskomplex, som framgrävts (fig. 136), 
utgöres av själva talehuset, en byggnad, bestående av två rum, 
det norra avsett för nunnorna, det södra för munkarna. Det förra 
stod i förbindelse med nunnekonventets huvudbyggnader genom 
en tegelmurad gång, under det aft munkarna på motsatta sidan 
ägde möjlighet att nästan direkt bege sig från dormitoriet till de
ras rum i talehuset. Med kyrkan förenades nämnda anläggning 
genom en kort tvärmur, som samtidigt utgjorde skiljemur mel
lan de båda konventen. Väster om talehuset fortsatte denna 
skiljemur i riktning mot sjön till den parallellt med stranden 
löpande stora, yttre klostermuren. Inom de sålunda uppdelade 
områdena funnos byggnader av skilda slag, vilka närmare 
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Fig. 136. Huvuddelen av det utgrävda området, sett frän klosterkyrkans korvind. 
I förgrunden talehuset. 
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skola beröras i den mera detaljerade framställning, som på grund
valen av den här lämnade allmänna översikten fortsättningsvis 
kommer att ägnas åt resultaten av de senaste årens utgräv
ningar. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Bertil Berthelson: Aus der Baugesch ich te des Klosters Vads tena . I. 

Als das Birgittinerkloster während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun
derts in Vadstena gegriindet wurde, war damit dort zugleich einer der geistigen 
Brennpunkte des mittelalterlichen Schwedens geschaffen. Bei der Stiftung ihres 
Ordens begniigte sich Birgitta indessen nicht damit, den Formen desselben 
ihren Geist einzuflössen, sie gab auch ins einzelne gehende Vorschriften fiir 
den Klosterbau selbst, wodurch die Kenntnis der alten Anlagen ein specielles 
Interesse iiber das allgemeine hinaus erhält. 

Birgitta diirfte bei der Ausformung der Bestimmungen fiir die Gestaltung 
des Klosters Einflusse seitens des Zisterzienserordens, den sie in Alvastra ken
nen lernte, erfahren, aber auch während ihrer Reise nach Rom Gelegenheit 
erhalten haben, wertvolle Studien för die Wadstenaer Pläne anzustellen. Man 
merkt jedoch, dass die Bauvorschriften von einem Laien gegeben worden sind, 
was sie bisweilen schwerverständlich macht. Der Orundgedanke des Ganzen 
war das Doppelklosterprincip, das natiirlich auf die äussere Ausformung ein-
gewirkt hat. 

Im Jahre 1384 war der Klosterbau so weit fortgeschritten, dass 46 Nonnen 
eingeweiht werden konnten. Vier Jahre später wurde die Anlage durch eine 
Feuersbrunst verheert, danach aber wurden die Arbeiten mit erneutem Eifer 
wiederaufgenommen. Nördlich von der Klosterkirche befanden sich die Baulich-
keiten des Nonnenkonvents, hauptsächlich bestehend aus zwei Hauptgebäudcn 
sowie drei kleineren Häusern, die alle zusammen mit der Kirche einen ge-
schlossenen Hof umgaben. Die beiden Hauptgebäude bestehen noch heute, 
obwohl in stark veränderter Gestalt. Sie sind eine länge Zeit fur die Zwecke 
der sog. "Krigsmanshusinrättningen" (Invalidenanstalt) verwendet worden und 
gehören nunmehr zu der Irrenanstalt in Vadstena. 

Siidlich von der Kirche hatte der Mönchskonvent sein Hauptgebäude. 
Die Geschichte desselben ist verhältnismässig gut bekannt; sie ist vom Verf. 
friiher in Fornvännen 1926, S. 357 ff. behandelt worden. 

Während der letzten zwei Jahre ist das Gebiet westlich von der Kirche 
zwischen den Hauptgebäudcn der beiden Konvente ausgegraben worden. Diese 
Partie ist zuvor relativ unbekannt gewesen. Die Arbeiten wurden auf Grund 
gewisser Entdeckungen begonnen, die bei den Erdarbeiten fiir die Zentral-
heizungsanlage der Klosterkirche gemacht worden waren, und sollten der ur
is — Fornvännen 1928. 
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spriinglichen Absicht nach in recht unbedeutendem Umfang geschehen. Indessen 
erwies es sich als wiinschenswert, das fragliche Gebiet in seiner Gesamtheit 
auszugraben. Nachdem die Arbeiten nun im wesentlichen zum Abschluss gelangt 
sind, ist es auch möglich, der Hauptsache nach den Plan fiir die Bebauung 
dieses wichtigen Gebietes anzugeben. Unsere friihere Kenntnis in dieser Be-
ziehung griindet sich u. a. auf eine im Kgl. Kriegsarchiv befindliche Karte von 
1655, wo die nördliche Hälfte des Platzes westlich von der Kirche ziemlich 
delailliert, wenn auch nicht völlig korrekt, behandelt ist. Ein aus dem Jahre 
1822 herruhrender Plan gibt gewisse Details, u. a. die Ecke zwischen dem 
Chor und dem siidlichen Seitenschiff der Kirche, auf eine richtige Weise wieder, 
ist aber im iibrigen noch summarischer gehalten als der ältere. 

Die vorgenommenen Ausgrabungen haben die Grundmauern des unmittel-
bar westlich von dem Chorgiebel gelegenen "Sprechhauses" blossgelegt, das, 
nach Birgittas Vorschriften angelegt, das Zentrum der Bebauung des ganzen 
Qebiets bezeichnete. Eine ausfiihrlichere Darstellung der bei den Untersuchungen 
gewonnenen Resultate wird in einem späteren Aufsatz geliefert werden. 



Ur Vadstena klosters byggnadshistoria. 

Av 

BERTIL BERTHELSON. 

II. 

det föregående har lämnats en orienterande fram
ställning av Vadstena klosters yttre gestaltning, var
vid särskild uppmärksamhet ägnats åt det utgrävda 
området väster om klosterkyrkan. Men det bör icke 

vara helt utan intresse att något mera i detalj taga del av un
dersökningarnas resultat.1 

För att äga en fast utgångspunkt vid behandlingen av de 
framgrävda partierna är det lämpligast att först omnämna de 
iakttagelser, som gjorts beträffande munkklostret och bebyggelsen 
närmast därintill (fig. 155 samt 156: b, d, y och z). Vad man 
vetat om det ännu kvarstående husets historia, har undertecknad 
som förut sagts tidigare relaterat i Fornvännen.2 Det först kända 
datum i dess tillblivelse sammanhänger med nordflygeln (rester 
av dess grundmurar synas å fig. 156: z). 1398 påbörjades den 
där inrymda måltidsstugan. 1408 dog Johan Murmästare, som 
bl. a. murat dormitoriet, d. v. s. husets huvuddel. Det har där
för antagits att nordflygeln tillhört de äldsta partierna. Men man har 
också haft klart för sig att den vid Cronstedts ombyggnad pä 1760-
talet revs till grunden och nyuppfördes (fig. 156: y). En från tiden 

1 Sedan förra delen av denna uppsats skrevs, ha undersökningarna pågått 
ytterligare en sommar. Till härunder nyvunna resultat tages naturligtvis hänsyn i 
det följande. 

2 Fornvännen 1926, s. 357 ff. 
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för dessa arbeten härstammande ritning av Cronstedt1 förekom
mer i två något olika exemplar i Neschers "Ritade kyrkor i Wad
stena län" (Kungl. Bibi.). Ritningen är närmast att betrakta som 
ett ombyggnadsförslag, vilket dock i ganska väsentliga punkter 
anslöt sig till vad som verkligen fanns kvar av det gamla kloster
huset. Bl. a. synes Cronstedt ha ämnat bibehålla norra flygeln 
efter i stort sett oförändrad grundplan. Vid närmare studium av 
husets tillstånd har man emellertid tydligen märkt att det mesta 
av det gamla var tämligen illa åtgånget. Sålunda måste planerna 
på en restaurering av nordflygeln uppges. Varken dennas något 
oregelbundna form eller den då ännu kvarstående utbyggnaden 
därintill (fig. 156: d) överensstämde f. ö. med den vid om- och 
påbyggnaden härskande smakriktningen. Allt detta revs ner och 
ersattes med en flygel av samma enkla, rektangulära grundplan 
som kapitelsalen i söder. Beträffande husets övriga partier kan 
man delvis spåra de ursprungliga valven i huvudvåningen (dor-
mitoriet), men förnyelsen har även här varit genomgripande. 
Bl. a. ha provknackningar i samband med en 1927 företagen 
ommålning av exteriören lämnat besked om detta. 

Johan Murmästares dödsår utesluter naturligtvis inte möj
ligheten av att hans arbete med murningen av dormitoriet varit 
igång redan före 1398, då nordflygeln påbörjades. De blottade 
grundmurarna till klosterhusets nordsida ha också givit vid han
den att huvudlängan (d. v. s. dormitoriet) åtminstone grundlagts 
tidigast och utan samband med flygeln. Ingenstädes ligga mu
rarna i förband med övriga partier. Vad som sedan tillkommit har 
däremot skapats i större inbördes sammanhang. Från huvudlängans 
(fig. 156: b) nordöstra hörn utgår en mur i nordlig riktning. Tvä och 
en halv meter från hörnet avbrytes den av en dörröppning men 
fortsätter på andra sidan om denna dels mot norr, dels också i 
vinkel mot väster. Denna västra gren löper fram till sydöst
hörnet av "S:t Britas källa" (fig. 156: e) och bryter där av i nordlig 

1 Landsarkivanen C. M. KJELLBERG, Vadstena, påvisade i "Vadstena Läns 
Tidning" den 8 maj 1926 denna ritnings "betydelse för kännedomen om husets 
ursprungliga utseende. 
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Fig. 155. Norra väggen av munkkonventets numera starkt restaurerade huvud
byggnad, jämte det därintill gränsande partiet av de utgrävda ruinerna. 

H 



Fig. 156. Plan över det utgrävda området väster om klosterkyrkan, a klosterkyrkans kor, b munkkonventets 
ännu kvarstående huvudbyggnad, y samma byggnads på 1760-talet nyuppförda nordflygel, c den västra av 
nunnekonventets alltjämt befintliga båda huvudbyggnader. Beträffande övriga beteckningar hänvisas till texten. 

Vid x fortsättning ä fig. 157. 

Fig 157. Östra delen av munkarnas förbindelsegäng mellan dormitoriet och kyrkan samt den i gångens fortsättning utmed kyrkans sydsida 
löpande muren. Mellan muren och kyrkan spår av en rännsten. 

Vid x fortsättning frän fig. 156. 
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riktning. I hörnet av källan tillstöter en annan mur, vilken ej 
ligger i förband med den nyssnämnda. Denna mur bildar först 
källans sydvägg, viker därpå av mot söder och lämnar därunder 
plats för en dörr samt återtager slutligen en ungefär västlig rikt
ning. Som av planen (fig. 156: d) framgår, bilda dessa murar be
gränsningen av ett långsmalt rum omedelbart norr om huvud
byggnaden. Västra delen av den sist nämnda muren utgör na
turligtvis en rest av den ursprungliga norra flygeln. Hur får man 
då tänka sig tillkomsten av detta komplex? Tydligt är att det 
måste vara utfört i ett enda sammanhang eller åtminstone inte 
byggts i skilda sektioner, avsedda att var för sig tagas i bruk. 
Man torde få tänka sig utvecklingen så att två olika arbetslag 
samtidigt sysselsatts vid var sin del av den gemensamma an
läggningen. Snart nog hava lagen utökats till tre. Det första bör
jade i nordöstra hörnet av huvudlängan. Det andra grep sig 
verket an pä någon punkt av flygeln längre mot väster. De 
båda lagen uppförde murar, vilka stötte samman vid källans syd
östhörn. Det tredje laget har satt in sina krafter på att föra den 
först påbörjade muren i nordlig riktning åt samma håll. Inom 
det område, som sålunda bestämts för den byggnad, vilken skulle 
komma att direkt anslutas till den gamla huvuddelen av munk-
klostret, uppfördes snart nog vissa inre detaljer. Rumsfördel-
ningen inom flygeln i väster är dock numera ej möjlig att fast
ställa, emedan 1700-talsanläggningen ju till större delen står på 
den gamlas plats. Den norra delen av tillbyggnaden har där
emot aldrig innehållit mer än ett rum, som närmast synes ha 
använts som kök och i sin östra del stått i förbindelse med 
en på norra sidan belägen bakugn (lig. 156: f). Nära ugnen 
ser man ännu i dag en i golvet uthuggen rännsten, som fört 
vattnet till en ordentlig avloppsränna, vilken lett i västlig rikt
ning ut i det fria ner mot sjön. I senare tid revs den östligaste 
delen av det köksliknande rummet och fick åt detta håll en ny 
yttermur av grovhuggen sten fem meter väster om den ursprung
liga. I denna sin förminskade utsträckning fanns rummet kvar, 
då Cronstedt började sin nybyggnad. 

19 — F o r n v ä n n e n 1928. 
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Bland de praktiska detaljer, som voro en omedelbar och 
nödvändig följd av att såväl munkar som nunnor skulle rymmas 
inom klostret, spela naturligtvis anordningarna för den ound
gängligen erforderliga förbindelsen mellan de båda huvudavdel
ningarna en betydande roll. I sina uppenbarelser säger också 
Birgitta, att en s. k. taleport skall byggas mellan kyrkan och 
den yttre muren nere vid sjön. 'Och i densamma taleporten 
måga systrarna och bröderna tala sins emellan om deras nöd
torft." Ytterligare bestämmelser om såväl denna som andra an
läggningar hava givits av Birgitta, men den detaljerade utform
ningen har dock överlämnats åt byggmästarna själva. 

I äldre tider hade man stundom anlagt nunne- och munk
kloster i närheten av varandra, dock utan någon inbördes för
bindelse. Redan detta hade emellertid en och annan gång med
fört oro. Därför är det föga förvånande att i Vadstenaklostrets 
diarium återfinna följande anteckning, gjord 1422:1 "Omkring 
Botolphusdagen kom från kurian i Rom en transumt eller en 
avskrift av vår herre påvens påbud, varigenom han föreskrev, 
att bröderna av vår orden skulle alldeles skiljas från bostad, 
gränsande intill systrarnas, såsom hittills varit iakttaget ifrån 
nämnda ordens instiftande." I fortsättningen heter det att man 
skulle söka förmå påven återkalla denna hotfulla dom. Att för
hållandena dock alltjämt blevo föremål för ogillande från den 
högsta kyrkomyndighetens sida framgår av en i diariet några år 
senare förekommande upplysning:2 "Samma år, nämligen 1428, 
åttonde dagen efter apostlarna Petrus' och Paulus' dag, kom till 
oss från Rom en del allra strängaste stämning, sådan, som ej 
hörts allt ifrån ordens ursprung, angående dubbelkloslren i vår 
orden och allt, som rörde denna ordning." Emellertid torde det 
ha stannat vid de hotfulla orden; något upprivande av Birgittas 
bestämmelser genomfördes då ej från påvens sida. Men Vad-

1 Vadstena klosters Minnesbok, "Diarium Vazstenense", utgiven under 
redaktion av ANDREAS LINDBLOM, Stockholm 1918, s. 104 (citeras i det följande 
"Diarium"). 

2 "Diarium", s. 114. 
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stenaklostret hade ju också lyckats förvärva konungen som med
lare i Rom. Han skrev till "påven och kardinalerna, att de skulle 
låta oss vara i fred", säger diariet. 

Enligt en av HILDEBRAND i Sveriges Medeltid meddelad upp
gift1, vilken jag dock f. n. ej kunnat verifiera, skall diariet för 
1428 innehålla en anteckning om att talehuset detta år var byggt 
intill kyrkan "med valv på ömse sidor av en tjock och hög mur, 
utan dörr, som delar huset mitt itu". Denna anläggning skulle 
vara belägen vid kyrkan på gränsen mellan de båda konvents-
områdena. Följaktligen har man alltid antagit att den befunnit 
sig omedelbart väster om korgaveln. Nu anser HILDEBRAND att i 
denna korgavel redan under klostertiden fanns en dörr, genom 
vilken bröderna trädde in i sitt kor. Alltså, menar han, måste 
talehuset ha legat något längre mot norr för att giva plats åt 
nämnda dörr. Vidare framhålles att biktnischerna i norra kor
muren mäste ha varit belägna vid gränsen mellan de båda kon
ventsområdena, varför HILDEBRAND förmodar att talehusets skil
jande tvärmur ungefär skulle ha bildat fortsättning på kormuren. 

Hur stämmer nu detta med de faktiska förhållandena? An
tagandet att parlatoriet. skulle befinna sig väster om korgaveln 
har ju visat sig fullt riktigt. Men detaljerna ge en delvis annan 
bild än den HILDEBRAND trott sig böra framkonstruera. Grund
planen har helt och hållet klarlagts (fig. 156: i och j samt fig. 
158). Man ser tydligt de båda rum, som voro avsedda för respek
tive nunnor och munkar. Nunnorna passerade under sin vandring 
mellan huvudbyggnaden i norr och deras rum i talehuset östra 
ändan av en större anläggning, varom nedan ytterligare skall talas. 
För att göra förbindelsen så ostörd som möjligt uppförde man se
dermera en särskild tegelmur parallellt med den nyssnämnda an
läggningens gavelvägg och ett stycke väster om denna, så att 
nunnorna till sitt förfogande fingo en ungefär l1/--' meter bred 
gång (fig. 156: k). Från gångens norra ändpunkt förde emellertid 
intill det ännu kvarstående husets vägg en trappa (fig. 156: 1) mot 

1 Sveriges Medeltid, III, s. 1045. 
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öster ner till gårdsplanen därutanför. Och omedelbart vid foten 
av trappan befann sig en dörr, som från husets källarliknande 
jordvåning ledde ut till samma gård. Från denna kunde man 
ursprungligen också komma direkt in i talehuset genom en dörr 
(fig. 156; m) mitt emot den nyssnämnda, ett litet stycke öster 

Fig. 158. Talehuset, sett frän sydväst. I förgrunden skiljemuren mellan brö
dernas och systrarnas rum, i fonden spär efter de båda ingångarna frän nunne-

konventets sida. 

om den plats, där den tegelmurade gången mynnade ut i parla-
toriet. Sedermera fann man tydligen denna dubbla förbindelse 
onödig och uppförde ytterligare en mur från det stora huset till 
parlatoriets nordvägg. Muren lades ett par meter öster om den 
tegelmurade gängen. Det sålunda erhållna långsmala utrymmet 
delades i två mindre förrådsrum (fig. 156: n och o), varav det 
ena blev tillgängligt från talehuset och det andra från den 
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större byggnaden. Men sinsemellan saknade de små rummen 
förbindelse.1 

Munkarna hade en lång gång (fig. 156: p), som från deras 
byggnads nordösthörn förde i nordlig riktning ända fram till 
den korta vägg, vilken förband korväggen med talehuset (fig. 159). 
Gången stötte med sin västra sida direkt intill andra byggnader 

Fig. 159. Munkarnas förbindelsegäng frän dormitoriet lill talehuset (bildens 
vänstra halva). Muren längst till höger har tillhört klostrets bibliotekshus. 

men begränsades mot öster av en självständig yttermur. I norra 
ändan av den västra väggen var ingången till munkarnas rum 
i parlatoriet. Sålunda visar det sig att talehuset ej stod i direkt 
förbindelse med korväggen, varigenom det ej skulle ha löpt 
någon som helst risk att kollidera med porten till brödernas kor, 

1 Beträffande tolkningen av de framgrävda murarna norr och nordväst om 
talehuset stär förf. i förbindelse till Riksantikvarien SIGURD CURMAN för flera 
värdefulla uppslag. 
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om en sådan funnits på denna plats. Detta har dock näppeligen 
varit fallet. Hildebrands skäl att vilja placera denna byggnad 
tämligen långt mot norr bortfaller således. I själva verket ligger 
parlatoriet i det allra närmaste mitt för korgaveln. 

När HILDEBRAND säger att parlatoriets avgränsande inre mur 
ungefär torde ha bildat en fortsättning på norra kormuren, drar 
han en alltför långt gående slutsats av ett faktum, som endast 
bevisar att platsen utanför biktcellerna i den norra korväggen 
måste ha legat på systrarnas område. Ingenting hindrar att detta 
sträcker sig ytterligare ett stycke mot söder, och så har ju även 
visat sig vara förhållandet. Den stora skiljemuren mellan syst
rarnas och brödernas områden, som från parlatoriet löper rakt 
väster ut ner mot gatan, bildar en linje, som med sin förläng
ning skulle komma att dela kyrkan i två så gott som lika stora 
delar. Det ligger nästan någonting symboliskt i denna stränga 
uppdelning av området utanför kyrkan. 

Planen över talehuset har vanställts av de avloppsledningar, 
vilka för några årtionden sedan dragits genom murkomplexen 
och delvis raserat dessa. Men man ser dock att inga flera in
gångar än de nämnda fört in till nunnornas och munkarnas rum. 
I den av tegel uppförda väggen mellan dessa märkas senare 
imurningar i de små bågöppningar, vilka från början tydligen 
varit försedda med galler och träluckor. Enligt Birgitta skulle 
för förbindelsen mellan de båda konventen anordnas s. k. vin
dor eller tunnor, vilka voro ställda i vertikalriktning och löpte 
kring en mittaxel. En del av tunnans vägg var avlägsnad, så 
att föremål kunde ställas in och genom tunnans vridning föras 
över till rummet på motsatta sidan. Platsen för en dylik vinda 
kan också med tydlighet iakttagas omedelbart öster om talöpp
ningarna (fig. 160). Under tunnan har legat en kalkstenshäll, som 
ännu visar märken efter mittaxeln. På sidorna ha funnits kalkstenar, 
som inåt nunnornas sida huggits efter tunnans cirkelform, var
emot de åt motsatta sidan bibehållits i rät vinkel. Längst österut 
i skiljeväggen ha på ömse sidor varit låga, murade diskar, som 
täckts med tunna sand- eller kalkstensplattor och åtskilts genom 
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en tegelvägg, i vilken måhända funnits anbringad en större trä
lucka för överförandet av mat m. m. 

Hildebrand omtalar, hur förbindelsen mellan de båda kon
venten skulle förmedlas i parlatoriet:1 "En syster skulle tjänst
göra i brödernas talport, d. v. s. den, i vilken bröder och systrar 
kunde vid vissa tider tala med varandra. Hon ensam hade rätt 
att tala med bröderna genom de i skiljemuren förekommande 
vindorna eller hjulen, och genom dem mottaga eller inskicka 
föremål." 

Mellan parlatoriet och den förut behandlade delen närmast 
munkklostret befinner sig ett större rum (fig. 161 samt 156: h), 
vars karaktär varit svår att bestämma. Jag tror dock att man 
kan våga framlägga en lösning även av denna fråga. Men dess
förinnan är det nödvändigt att utreda några därmed samman
hängande problem. Jag har tidigare nämnt att munkarnas biblio
tek var beläget i hörnet mellan koret och södra sidoskeppet. 
Vid schaktningarna våren 1926 påträffades här utomordentligt 
kraftiga grundmurar, som inte gärna låta sig förklaras enbart 
med hänsyn till biblioteket. Nere i jordvåningen" måste också ha 
funnits lokaler av betydande vikt. Kan det möjligen ha varit den 
skattkammare, om vilken diariet i nästan obegripliga ordalag 
talat 1442?2 Det heter bl. a.: "Broder, märk noga, och håll dolt, 
och förmäl ej för flera, att under stenläggningen finns 
ett förvaringsställe eller ett välvt rum, som är gjort för den skull 
att, under det någon tvedräkt råder i riket och kyrkans oantast
lighet kränkes, eller under det utlänningars infall eller krig 
befaras, där då må säkert och försiktigt förvaras böcker, kyr
kans klenodier och andra saker, nämligen relikgömmor, kalkar 
o. s. v. ." En gammal tradition vill visserligen förlägga 
detta hemliga gömställe till någon plats norr om kyrkan,3 men 
det sannolikaste är naturligtvis att bröderna, så länge de funnits 
kvar i klostret, haft hand om åtgärderna till skydd för kyrkans 

1 Sveriges Medeltid, III, s. 1021. 
2 'Diarium', s. 143. 
3 Jfr WlLH. THAM: Beskrifning öfver Linköpings Län, I. 1854. 
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dyrbarheter, som ju till större delen i vanliga fall förvarades av 
dem. Under sådana förhållanden talar åtskilligt för att de kraf
tiga murarna under biblioteket verkligen tjänat detta ändamål. 
Men därtill kommer ett annat faktum. I den närmare beskriv
ningen över skattkammarens läge talar den hemlighetsfulle mun-

Fig. 160. Parti av talehusets skiljevägg med plats för en i enlighet med Bir
gittas föreskrifter utförd s. k. vinda. 

ken bl. a. om att den skulle befinna sig "mellan de fyra dör
rarna, nämligen sovstugans, matsalsförstugans, nya sjukstugans 
och kyrkans dörr". Sovstugans läge känna vi. Den var inrymd 
i munkklostrets huvudlänga. Matsalen ha vi redan placerat i 
nordflygeln; dess förstuga kan rimligen tänkas ha utgjorts av 
rummet ovanpå det framgrävda partiet närmast intill klosterhuset. 
Både från dormitoriet och matsalsförstugan har man naturligtvis 
kunnat komma ner till sydändan av gången, som förmedlade 



Ur Vadstena klosters byggnadshistoria. 297 

förbindelsen med talehuset. Trapprester kunna f. ö. ännu iakt
tagas. Den fjärde av de nämnda dörrarna kan ha varit identisk 
med någon av de båda ingångarna på korets sydvägg eller 
södra sidoskeppets västvägg. Men den tredje kunna vi inte utan 
en viss konstruktion lokalisera. Var låg den nya sjukstugan? 

Fig. 161. Den s. k. "nya sjukstugan"; rummet i förgrunden till höger torde ha 
inrymt klostrets tryckeri. 

Har den måhända varit identisk med det nyssnämnda rummet 
vid parlatoriets sydsida? 

C. M. KJELLBERG1 har velat göra gällande att den å 1655 
års karta upptagna byggnaden, vilken då gick under namnet 
"Klåster Bryggiehuset", skulle varit identisk just med nunnornas 
nya sjukhus. Han påpekar att detta sjukhus ofta omtalas under 

1 C. M. KJELLBERG: Vadstena i forntid och nutid, s. 149. 
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medeltiden, "särskilt 1485, då dess tak avbrann jämte övre vå
ningen i talehuset för bröder och systrar, vilket visar att dessa 
byggnader lågo intill varandra". Men nu har det av våra under
sökningar framgått att de båda åsyftade anläggningarna ej direkt 
gränsat till varandra. Därtill kommer att systrarna redan tidigare 
hade ett sjukhus, under det att något sådant för brödernas vid
kommande aldrig uttryckligen finns omnämnt. Då är det mera 
sympatiskt att ansluta sig till HILDEBRANDS uppfattning1 att det 
eldhärjade sjukhuset var beläget inom brödernas område. 

För att gå till botten med denna fråga är det lämpligt att 
citera diariets egna ord om branden 1485:2 "Klockan tio på 
natten uppkom eldsvåda i huset, som var över tal
rummet mellan systrarna och bröderna, vilken ingen varsnade 
inom vår inhägnad, förrän folket från staden med stort rop och 
buller bröt upp porten till brödernas trädgård och väckte brö
derna, och inom en timme var den med Guds hjälp och största 
möda släckt. Och intet hus, mer än detta enda, nedbrändes, 
utom en tillstötande del av taket på sjukstugan och södra glas
fönstret i brödernas kor. Gudi vare tack!" Anteckningen om att 
södra glasfönstret i brödernas kor skadades är av värde, emedan 
den gör det sannolikt att elden härjat svårast mot söder. Då är 
det också ganska naturligt att tänka sig sjukstugan ät detta håll, 
vilket f. ö. blir den enda tänkbara möjligheten, om vi hålla fast 
vid att vilja lokalisera den till brödrakonventet. Det dröjde inte 
länge, förrän elden åter skulle göra sig påmint. 1495 berättar dia-
riet::! "Under natten efter Sankt Calixtus'dag uppkom häftig vådeld 
i nya sjukstugan omkring klockan ett och förtärde och lade i 
aska allt, vad som i detta hus förvarades, jämte taket och innan-
redet. Då uppbrändes där bland annat en tunna, full med sju 
exemplar av vår heliga moder Sankta Birgittas himmelska uppen
barelser, vilka en viss lybsk borgare låtit ställa in hos oss för 
försäljning av hans böcker. Likaså brunno därstädes åtskilliga 

1 Sveriges Medeltid III, s. 1045. 
2 "Diarium", s. 233. 
3 "Diarium", s. 252. 
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redskap för boktryck, fullt färdiga och redan under ett halvt år 
i bruk tagna, nämligen en press jämte tenntyper i kursiv- och 
textstil, med stora kostnader och besvär inköpta." Det är ju 
ytterst sannolikt att munkarna skötte såväl affärsförbindelserna 
med lybska borgare som ifrågavarande boktryckeriarbete. I detta 
sammanhang bör påpekas, att söder om talehuset funnits två rum, 
varav det mindre (fig. 156: g) mycket väl kan tänkas ha inrymt 
tryckeriet. Men om vi alltså konstaterat att den s. k. nya sjuk
stugan verkligen var munkarnas tillhörighet, ha vi därmed dock 
ej bevisat dess identitet med den 1485 brunna, vilken var be
lägen intill talehuset. Ty i diariets berättelse om branden är be
teckningen "nya" ej medtagen. Men den äldre sjukstugan låg 
inom nunnekonventets område. Den finns också omnämnd i Bir
gittas byggnadsföreskrifter och anges där skola ligga samman
bunden med muren, som på östsidan begränsade nunnornas 
gård norr om kyrkan. 

Från den sålunda till sin karaktär bestämda anläggningen 
söder om talehuset förde en dörr ut till munkarnas förbindelse-
gång mellan dormitoriet och parlatoriet. Läget av denna dörr 
kan mycket väl bringas i överensstämmelse med beskrivningen 
av den omdiskuterade skattkammarens läge. 

Förutom de hår omnämnda byggnaderna, vilka uppförts i 
direkt sammanhang med varandra, finns åtminstone ännu en an
läggning, som tydligen planlagts gemensamt med dem. Ty västra 
delen av talehusets norra vägg ingår också i en länga, som 
sträcker sig mot väster ända ner till den yttre klostermuren och 
i vars östra ände den ovannämnda gången från nunnornas rum 
i talehuset varit inrymd. Att döma av bevarade spår efter trappa och 
trapphus torde denna länga haft två våningar. Golvnivån i bygg
nadens östra halva (fig. 156: q) har redan frän början varit be
tydligt högre än i allmänhet inom det utgrävda området. I 
västra halvan har inrymts bryggeriet (fig. 156: r). Diariet säger 
1459 därom:1 "Bagarstugan och det ställe, där öl beredes, full-

1 "Diarium", s. \i 
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bordades under denna sommar med hänsyn till de omkring var
dera varande murarna." På 1655 års karta betecknas den bygg
nad, vilken bl. a. innehållit här ifrågavarande utrymme, "Klåster 
Bryggiehuset". Här kan ej bli fråga om "brygghus" i vår me
ning, så mycket mer som Kocks karta från 1822 har benäm
ningen "malthus". Vissa detaljer bland de ännu befintliga resterna 
peka också i samma riktning. Och att nunnorna handhaft öltill
verkningen framgår bl. a. av följande diarieanteckning år 1411:1 

"På den tjuguförsta dagen i april månad, sent om aftonen, av
led en from kvinna, som var syster utanför, vid namn Dotter. 
— — — hon själv förestod alltid — — —, nästan ända till sitt 
sista levnadsår, brygden ." Av de båda ovannämnda 
kartorna att döma torde vid något senare tillfälle, måhända först 
efter klostertidens slut, västra delen av det hus, där bryggeriet 
var inrymt, ha förenats under samma tak som det från början 
mera självständigt uppförda partiet söder därom (fig. 156: s) 
och den fullständigt fristående anläggningen på norra sidan 
(fig. 156: t). Av flera tecken att döma är denna tillkommen 
väsentligt senare än det stora huset med väst—östlig utsträck
ning. Dess användning kan f. n. ej närmare anges, enär under
sökningarna av praktiska skäl ej kunnat göras så fullständiga 
som önskvärt. Däremot torde man få antaga att rummet på 
södra sidan om bryggeriets huvudlokal tjänat samma ändamål 
som denna och att även den egendomliga härden eller ugnen i 
rummets nordösthörn kommit till användning vid brygden. 

Utrymmet mellan sistnämnda rum och talehuset har upp
tagits av en inre gård, söderut begränsad av den stora skilje
muren mellan de båda konventsområdena. Denna mur, som ur
sprungligen varit fullständigt obruten, försågs sedermera med en 
ingång till ett litet rum (fig. 156: u) i hörnet mellan skiljemuren 
och den söderut löpande stora yttermuren. Här var tydligen en 
smedja eller annan verkstad, som först stod i förbindelse med 
munkarnas stora gård. Då lokalen av ett eller annat skäl upp
låts åt systrarna, igensaltes öppningen från munkarnas sida. 

1 "Diarium", s. 72. 
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Begreppet "munkarnas stora gård" syftar på den öppna 
plan (fig. 156: v), som söderut begränsades av klosterhusets 
nordflygel, österut stötte intill nya sjukstugan och en del av 
talehuset, norrut begränsades av skiljemuren mellan konvents-
områdena och västerut sträckte sig till klostrets yttermur. I syd
västra hörnet stod denna gård i förbindelse med klostrets yltre 
anläggningar. 

Alla här berörda byggnadslämningar ha stått i ett mer eller 
mindre intimt beroende av varandra. Men grävningsundersök
ningarna ha även omfattat mera fristående delar. Sålunda har 
påträffats den gång (x å fig. 156 och 157), genom vilken brö
derna begävo sig från dormitoriet till sitt kor i kyrkan. Den 
utgick från nordligaste delen av klosterhusets östmur och var 
uppförd i två våningar, varav den nedre närmast är att betrakta 
som en källarliknande jordvåning, medan den övre utgjort själva 
förbindelseleden. Gången har stundom något oegentligt kallats 
"brödernas korsgång" och därigenom medverkat till föreställ
ningarna om en korsgång, som bl. a. skulle ha löpt utmed hela 
sydsidan av kyrkan. J. F. Kock har på sin karta lagt in denna 
korsgång. Helt och hållet på fria fantasier vilar dock ej hans 
antagande. Ty munkarnas gäng fortsattes verkligen av en mur 
(fig. 157), som på fem, sex meters avstånd från kyrkan ur
sprungligen synes ha gått ända fram till den alltjämt till större 
delen befintliga mur, vilken från kyrkans sydöslhörn dragits i 
sydlig riktning. Muren ifråga härrör dock efter allt att döma ej 
från någon korsgång, emedan utrymmet mellan densamma och 
kyrkan delvis upptagits av en kraftigt byggd rännsten, som torde 
ha varit avsedd för dagvattnet från kyrkans tak och gör tanken 
på ett korsgångsgolv ytterst osannolik.1 

I byggnadsföreskrifterna stadgade Birgitta bl. a. att en mur 
skulle gå från kyrkans norra vägg till östra gaveln av det stora 
huset på norra sidan om nunnornas gård. I samband med denna 

1 Professor ANDREAS LINDBLOM har fäst min uppmärksamhet på att denna 
mur sannolikt utgör ett led i en avgränsning av platsen för kyrkobygget och 
att den sälunda efter kyrkans fullbordande ej längre haft någon uppgift att fylla. 
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mur skulle, som i förra delen av denna uppsats också i förbi
gående nämnts, tre små byggnader uppföras: ett hus för bisko
pen, ett sjukhus och ett förrådshus. Dessutom skulle här pla
ceras den s. k. "världsporten", som var avsedd för nunnornas 
samtal med yttervärlden.1 I själva verket kom den stadgade 
muren att utföras som en gång i två våningar, genom vilken 
nunnorna kunde bege sig direkt från sitt dormitorium till läk
taren i kyrkan. Gången var sålunda en direkt motsvarighet till 
munkarnas förbindelse med brödrakoret. Vid den sista somma
rens undersökningar ha blottats murarna till den tvåvånings
byggnad, i vilken gången mynnade ut omedelbart intill kyrkan. 
Såväl takspåren som de kvarvarande nischerna efter en dörr uppe 
på kyrkväggen och en större bågöppning snett nedanför denna 
ge besked om husets höjd. Den framgrävda grunden visar en 
relativt liten anläggning, vars nedre våning ej kunnat tjäna mer 
än ett ändamål. Snarast förefaller den att vara identisk med 
"världsporten". Den övre våningens huvuddel torde ha legat 
ungefär i jämnhöjd med den stora bågöppningen på kyrkans vägg. 

Även på kyrkans östra sida ha undersökningar företagits. 
Där framgrävdes grunden till den lilla utbyggnad utanför mitt
skeppet, av vars tak spår ännu synas. Byggnaden är otvivel
aktigt av medeltida ursprung. Detta bevisas bl. a. av märkena 
efter en drygt fyra meter över kyrkans golv befintlig dörr, som 
tydligen fört från den under klostertiden befintliga läktaren inne 
i kyrkan till en övre våning i utbyggnaden, som troligen tjänat 
som sakristia. Övervåningen skulle då ha varit avsedd för Maria
korets behov. Och i bottenvåningen fingo måhända de främ
mande präster residera, vilka hade att läsa mässor vid de tal
rika altaren, som befunno sig i den åt allmänheten upplåtna 
delen av kyrkan.2 De nu synliga fönstren på mittskeppsgaveln 
hava intet med den äldsta anordningen att göra. De upphöggos 
i senare tid för att skaffa ljus åt den inbyggda sakristia, vilken 
under en följd av år befann sig på den nuvarande orgelns plats. 

1 Jfr C. M. KJELLBERG, anf. arb. s. 145. 
2 Jfr C. M. KJELLBERG, anf. arb. s. 160. 
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Då var altaret också placerat i öster. Menv id restaureringen på 
1890-talet blevo de små fönstren onödiga och igensattes åter.1 

För förståelsen av anläggningarna omkring klosterkyrkan är 
det nödvändigt att taga de medeltida nivåförhållandena i betrak
tande. I öster är skillnaden mellan den gamla och den nuva
rande markytan relativt obetydlig. Men i väster får man räkna 
med en så småningom skeende höjning, som på sina ställen 
uppgått till drygt en och en halv meter. Sålunda får man ej 
beteckna de framgrävda murarna som rester av källarvåningar. 
Tvärtom ha ju i vissa fall synnerligen viktiga lokaler varit in
rymda där. Och på sina ställen torde endast ha funnits denna 
våning. Detta gäller bl. a. den nya sjukstugan, vars tak antändes, 
då elden härjade övre våningen i talehuset. 

Helt visst vore det möjligt att genom ytterligare undersök
ningar nå en rätt fullständig bild av bebyggelsen inom kloster
området i dess helhet. Men de här behandlade partierna påkalla 
dock en viss uppmärksamhet, emedan de utgöra en betydelsefull 
del av klosteranläggningen. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Bertil Berthelson: Aus der Baugesch ich te des Klosters Vadstena . II. 

Auf die vorhergehende (S. 208 ff.) orientierende Darstellung folgt hier ein 
detaillierterer Bericht iiber die Ergebnisse der Ausgrabungen der letzten Jahre 
innerhalb des Kloslergebiets von Vadstena. 

Neben dem im Siiden gelegenen Mönchsklosterhause (Fig. 155 sowie 156: b 
und y), das Verf. frUher in Fornvännen 1926 behandelt hat, sind die Grund-
mauern des urspriinglichen, in den 1760er Jahren abgebrochenen und durch 
eine neue Anlage (Fig. 156: y) ersetzten Nordflugels (Fig. 156: z) sowie eines 
länglich schmalen Anbaus vor dem Nordende der Hauptreihe des Klosterhauses 
(Fig. 155 sowie 156: d) angetroffen worden. Dieser Anbau blieb ebenso länge 
erhalten wie der älteste Fliigel und findet sich auch nebst diesem in einer 
Zeichnung aus der Zeit des Umbaus eingetragen. Die Mauern, die der Anlage 
dem grossen Klosterhause zunächst angehören, ziehen sich nach Norden hin 
weiter und deuten darauf hin, dass ein einheitlicher Plan fur die Bebauung 
des ganzen Gebiets schon friihzeitig vorhanden gewesen ist. 

1 Jfr i Vadstena kyrkoarkiv förvarade handlingar rörande kyrkorestaure
ringen 1892—1898. 
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Unter den praktischen Details, die mit dem Charakter des Klosters als 
Doppelkloster zusammenhingen, spielten die Einrichtungen fiir die Verbindung 
zwischen den beiden Konventen eine wichtige Rolle. Nach den Vorschriften 
Birgittas wurde westlich von dem Chorgiebel der Kirche das sog. "talehuset" 
(Sprechhaus) errichtet, geteilt in zwei Räume (Fig. 156: i und j sowie Fig. 158), 
einer fur jeden Konvent. In der Scheidewand fanden sich Sprechfenster sowie 
Vorrichtungen zum Attstausch von Waren (Fig. 160). Die Nonnen hatten direkte 
Verbindung (Fig. 156: k) von einem ihrer Hauptgebäude im Norden zum 
Sprechhause hin, und die Mönche konnten ihren Raum in derselben Anlage 
durch einen Gäng (Fig. 159 und 156: p) erreichen, der von ihrem Dormitorium 
in dem Hauptgebäude im Siiden ausging. 

Siidlich vom Sprechhaus fand sich eine Anlage (Fig. 161 und 156: g, h), 
die durch Zusammenstellttng verschiedener Angaben des Klosterdiariums als 
ein fiir die Briider bestimmtes Krankenhaus zu identifizieren sein diirfte, in 
welchem, wie es scheint, auch die Klosterdruckerei (Fig. 156: g) untergebracht 
gewesen ist. Möglich ist ferner, dass in dem Kellergeschoss unter dem Biblio-
theksgebätide, das sich an der Ecke zwischen dem Chor und dem siidlichen 
Seitenschiff befunden hat, ein im Diarium erwähntes Verstcck fiir die Kost-
barkeiten des Klosters vorhanden gewesen ist. 

Nördlich und nordwestlich vom Sprechhaus hat ein grösseres Gebäude 
gelegen, das in seinem westlichen Teil die Klosterbrauerei (Fig. 156: r) belier-
bergt hat. Diese Braucrei ist in späterer Zeit unter einem Dach mit gewissen 
Anlagen nördlich (Fig. 156: t) und siidlich (Fig. 156: s) davon vereinigt wor
den, wodurch ein in nord-siidlicher Richtung sich crstreckendes Haus entstand, 
das erst 1815 abgebrochen wurde. 

Von der Nordostecke des Dormitoriums der Mönche fiihrte nach Osten 
hin ein Qang (Fig. 156: x und 157: x), der eine Verbindung mit dem Briider-
chor in der Kirche herstellte. Dieser Gäng wurde nach Osten hin durch eine 
Mauer (Fig. 157) fortgesetzt, die in einigen wenigen Meter Abstand von der 
Stidwand der Kirche verlief und anfangs wahrscheinlich aufgefiihrt worden war, 
um den Platz fiir den grossen Kirchenbau abzugrcnzen. Nördlich von der Kirche 
ist u. a. das Fundament eines zweistöckigen Gebäudes ausgegraben worden, 
dass die Verbindung von dem Dormitorium der Nonnen zu ihrem Chor in der 
Kirche hin vermittelt und ausserdem wahrscheinlich die sog. "weltliche Pforte" 
gebildet hat, bestimmt fur die Qespräche der Schwestern mit der Aussenwclt. 
Schliesslich ist im Osten das Fundament eines kleinen Ausbaus an der Qie-
belwand des Mittelschiffs der Kirche festgestellt worden. Hier sind offenbar in 
zwei Stockwerken Sakristeien fiir den Marienaltar auf einem Chor in der Kirche 
und fiir die "fremden Geistlichen" eingeräumten Altare im öffentlichen Teil 
der Kirche vorhanden gewesen. 

Fortgesetzte Untersuchungen wiirden wahrscheinlich Klarheit iiber weilere 
Punkte der Baugeschichte des Klosters bringen, aber auch schon die bislang 
gewonnenen Resultate haben auf ein gewisscs Interesse Anspruch, da sie einen 
bedcutungsvollen Teil der Klosteranlage betreffen. 


