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Två nyfunna planer av Vasaslottet i Uppsala. 

Av 

A U G U S T HAHR. 

ien arkitekturhistoriska forskningen har beträffande 
jden gamla historiska Vasaborgen i Uppsala, som den 
(16 maj 1702 förhärjades av elden och kort därefter 
till vissa delar revs ner, hittills varit i saknad av 

fullt arkitektmässiga, pålitliga och exakta planritningar. Vis
serligen har förelegat Lars Hoffstedts generalplan av Uppsala 
slott och trädgård (från år 1702) i Kungl. Lantmäterikontoret, men 
den ger ingen upplysning om rumsfördelning vare sig i kallar- eller 
bottenvåning. Det kan likaså invändas, att vi äga de av konstforsk
ningen ofta använda s. k. "Rudbeckska planerna", ett i Uppsala 
universitetsbibliotek förvarat band med i färger laverade planer, 
fasad- och detaljritningar, även föreliggande i ett duplettexemplar i 
Kungl. Biblioteket (Suecia Topographica) i den under 1700-talet hop-
bragta Tilas'ska samlingen, vilket exemplar bär följande titel: "Rit
ningar med planer och fasader över Upsala slott. Författade före 
1702 Ars Brand, förmodligen uppä Professor Olof Rudbeck den 
äldres anstalt och ämnade, om icke till Atlantiska Werket, likväl till 
någon annan av Trycket tillärnad Berskrifning. Originale Hand-
ritningarna har Cancellie-Rådet och Riddaren af Kungl. N. O. Johan 
Ihre öfverlämnat till Hans Kongl. Höghet Printz Gustaf 1768, i hvars 
Biblioteque de nu förvaras." Dessa två band äro de enda kända 
exemplaren, och det kan ju då sättas i fråga, att det i Uppsala är 
originalet. I varje fall inropades det på auktionen efter Carolina 
Redivivas byggnadsledare, överstelöjtnant Nordencreutz, varom an
teckning gjorts i bandet. Ritningarna ha av allt att döma tillkommit 
genom den mångsidige och mångfrestande Olov Rudbeeks försorg 
och torde ha någon av hans ritare till upphovsman. Rudbeck kun-
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de nämligen bl. a. berömma sig av att ha restaurerat Uppsala slott. 
Vid en brand 1651 förstördes delvis sydvästtornet (det äldsta rund
tornet, som till en höjd av sex meter ännu kvarstår, fastän gömt i 
Gröna kullens innandöme), och samtidigt hade i södra flygeln, det 
s. k. Tvärslottet eller Vasaborgens tidigare parti, betänkliga sprickor 
visat sig. Allt restaurerades dock under ledning av Rudbeck 1662 
•—1664, varvid även över nämnda flygel ett nytt och lättare tak upp
fördes. Men ej nog härmed. Han renoverade också östra huvud
längans tak, förändrade den genom Kristina tillkomna kungl. 
slottsträdgården (n. v. Botaniska trädgården) och förband den 
medelst terrasser med borggården, lade en stenbro framför 
norra slottsporten m. m. Allt gick till en summa av 9,000 
daler s. m., då "konungens arkitekter" endast för slottets 
södra tak hade beräknat 16,000 daler s. m. Men hans planer 
gingo ännu längre, nämligen att uppbygga en nordlig flygel som 
motsvarighet till den södra och alltså skapa en regelbunden, mot 
väster öppen slottsanläggning med rundtorn i hörnen, ett projekt, 
som senare upptogs av Carl Hårleman vid slottets återuppbyggnad, 
men aldrig annat än genom en tydlig anvisning å det s. k. Lång
slottets västfasad bragtes till verkställighet. De s. k. Rudbeckska 
ritningarna äro naturligtvis särdeles upplysande om slottets forna 
utseende, raen de äro mycket naiva, oartistiska och schematiserade. 
Murarna äro nästan överallt lika tjocka, både ytter- och innermu-
rar. Om murytornas, särskilt tornens rustik- och stuckbehandling 
ge de ringa eller ingen föreställning i jämförelse med Erik Dahl-
berghs i Kungl. Bibi. bevarade originalteckningar (detalj- och för-
lagstockningar till Sueciaverket), vilka just i detta hänseende givit 
oss märkliga upplysningar, för övrigt bekräftade vid de år 1913 
företagna försöksgrävningarna i Gröna kullen. Fönstren äro för 
stora i förhållande till murytan, delvis orsakat av de oerhört kraf
tigt tilltagna omramningarna. Längorna verka alltför låga, tryckta 
och tunga o. s. v. över huvud taget är det endast ett "ungefär", 
till vilket dessa teckningar nätt fram, sä uppmätningsritningar de 
ändå åsyfta att vara. De ha därför uppenbarligen ett ganska 
dilettantiskt ursprung. Jag bar i elt annat sammanhang visat, 
huru synnerligen onöjaktigt barocktiden i teckningar, gravyrer och 
målningar avbildar byggnadsverk, när den vill, enligt sitt sätt att 
se, vackert presentera dem och go en allmän föreställning. Dahl 
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berghs "Suecia" bl. a. är i sina utsiktsbilder av städer, slott etc. ett 
välbekant exempel.1 När det åter är fråga om rena arkitekturrit
ningar, där matematisk precision fordrades, går man däremot fram 
på en annan bog. I sin verksamhet som fästningsingenjör och arki
tekt följer även den store generalfälttygmästaren och "Suecias" 
skapare häri allmänt gällande regler. Det framgår ju tydligt av 
flera "Suecia"-bilder. 

Utom de Rudbeckska planerna av Uppsala slott finnas emellertid 
ett par dylika frän 1500-talet, som avse den då under byggnad va
rande södra slottsdelen, båda i Kammararkivet, nämligen en mycket 
primitiv plan av den av Gustaf Vasas byggmästare Pavel Schiitz 
utförda västra vinkelbyggnaden med den sydvästra rundeln, samt 
en mera utförlig "scharaplun" från tiden från Franciscus Pahrs 
anställning som slottsbyggmästare (1572—1580) och innebärande 
både något verkligt och något avsett.* 

Här vill jag likväl fästa uppmärksamheten vid ett par f r å n 
1 6 0 0 - t a l e t s s e n a r e h ä l f t härrörande, av kvalificerad hand 
gjorda u p p m ä t n i n g s r i t n i n g a r a v s l o t t e t s b å d a 
h u v u d v å n i n g a r (fig. 40 och 41). Blott en flyktig jämförelse 
med de på Rudbeeks initiativ tillkomna planerna, lämnar oss icke i 
ringaste tvivel om deras stora noggrannhet och arkitekturarkeolo
giska värde och betydelse. Do tillhöra Nationalmuseum, där jag 
funnit dem i den då ännu föga ordnade samlingen av arkitekturrit
ningar. De äro, som vi av våra avbildningar se, särdeles distinkt 
och elegant utförda, nästan bättre i detta hänseende än den i Natio
nalmuseum förvarade besläktade, av J e a n D e l a V a l l é e och 
hans medhjälpare utförda planritningen över Stockholms slott. De 
närma sig även den likaledes på Nationalmuseum befintliga planen 
över Svartsjö slott, nedbrunnet tio år före Vasaslottet i Stockholm, 
alltså 1687. Den senare har antagits vara tidigare, men står kanske 
i något samband med de här behandlade. 

Man vet, när planerna av Stockholms slott utfördes. Uppmätnin
gen av översta våningen fullbordades sålunda den 17 mars 1660. 

1 Vasatidens borgar I. Vasatidens kungaborgar i Dahlberghs tecknin
gar till "Suecia", Sthlm 1917. 

2 Båda dessa 1500-tals ritningar ha av mig utförligt behandlats i "Studier i 
Johan III :s renässans", del I (1907), "östeuropeiska slildrag" (1915) och 
"Studier i Vasatidens konst" (1920). 
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Fig. 40. Uppsala slott vid mitten av 1600-talet. Bottenplan. Nationalmuseum. 

De tillkommo i sammanhang med de ändringsförslag av slottsbygg
naden, med vilka De la Vallée på konungens uppdrag sedan 1654 
varit sysselsatt. Genom Ragnar Josephsons forskningar äro dessa 
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numer ganska väl kända. Jämte mycket annat han utfört prägla 

dessa förslag De la Vallée som en uppslagsrik och personlig arkitekt 

O 

Fig. 41. Uppsala slott vid milton av 1600-talet. övre plan. Nationalmuseum. 

med impulser från Italien, F rankr ike , men nog mest från holländsk 

klass ic ism. 1 

1 R. J o s e p h s o n , Jean De la Vallées slottsförslag (mod 25 avbild
ningar) i Samfundet Sankt Eriks Årsbok 19&3. 
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De la Vallée intog ställningen av ett slags överintendent. I hans 
förordnande som kunglig arkitekt 1651 heter det bl. a., att han 
skulle "hava inspektion och inseende med all Vår och Kronans 
civila byggnad". Sina ämbetsuppgifter likmätigt måste han även 
för den nödvändiga renoveringen av Uppsala kungliga slott varit 
anlitad. Rudbeck omtalar ju, att "Konungens arkitekter" blott för 
den södra flygelns nya tak beräknade 16,000 daler s. m. Hänvis
ningen till de kungliga arkitekterna kan syfta både på De la 
Vallée och Nicodemus Tessin d. ä.1 Uppdragets officiella natur 
ligger dock närmare den förre. Nu övertogs alltsammans av den 
vittfamnande Rudbeck. Men otvivelaktigt bar han för sitt restau
reringsarbete, dit tydligen bl. a. hört förstärkning och renovering 
av den arkad åt borggården, som redan förut fanns, haft anvis
ningar av en expert att hålla sig till och då av flera skäl att döma 
De la Vallée. Denna stod, som man vet, rikets och universitetets 
kansler Magnus Gabriel De la Gardie, som var Rudbeeks vän och 
gynnare, mycket nära. Pelararkadens stil med bägarna närmast 
uppspringande från småkolonner vid pelarna, de senares och hela 
borggårdsfasadens beklädnad med genomgående lisenpilastrar, 
södra flygelns höga, branta tak m. m. äro för övrigt stildrag, som 
hänvisa till den nämnda kungliga arkitekten. Den av Rudbeck 
utförda restaureringen bygger tydligen på De la Vallées förslag, 
liksom det måste vara denne, som är upphovsmannen till de bär för 
första gången publicerade ritningarna. 

Vi ha några skriftliga underrättelser om slottels utseende från 
denna tid, men dock gjorda tidigare än Rudbeeks restaurering och 
de troligen i samband med denna tillkomna planerna och avbild
ningarna i Carolinabiblioteket i Uppsala. Ar 1660 besöktes näm
ligen staden av den danske läkaren Gerhard Stalhoff, som givit en 
skildring även av slottet. Den långa östra flygeln kallar han det 
"förnämsta huset". Det är spånklätt och har jämte de båda om
fattande rundtornen ej mindre än 34 skorstenar. "Thet andre huus 
er bredt, mens mochet stecbere med 2 taak bos, hver andie i leng-
den lige höge, haffer skorstene dem jag kunde see 17. Här är 
kyrchen. Thette huus är tegeltechet." Taket torde antagligen 
ha varit ett tungt dubbeltak med vertikal mollandel. Det bar be-

i Jmfr A. Hah r, Studier i Vasatidens konst, Upps. 1920, sid. 56. 
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lastat murarna för mycket och måste ersättas med ett lättare. I 
do s. k. Rudbeckska ritningarna är det just detta nya tak flygeln 
visar. Skorstenarna kröna nu takåsen och äro till antalet endast tre. 
Resenären säger vidare, att det västra tornet saknar spets och är 
till en del avbränt. Längor och torn äro vita. Även omtalas det 
låga norra stenhuset, "genom huilchet porten gaar, ved enden aff 
en brygge", bastionen i norr, som kallas "et muret baterie aff 
legelsteen med 6 stiicher paa", den med vapenstuckaturer m. m. 
smyckade portalen i söder, stenmuren, som kringgärdar de ej be
byggda delarna av borggården, o. s. v. I slottets inre beskrives 
närmare endast konstkammaren i norra tornet. Där stod bl. a. 
det berömda konstskåpet, som Gustaf II Adolf erhöll av staden 
Augsburg, och som nu utgör de akademiska konstsamlingarnas 
största dyrgrip.1 Mycket av vad som i den allmänna konturteck
ningen av slottet anges, återfinnes ä våra ritningar såväl de De 
la Valléeska som de s. k. Rudbeckska. Beskrivningen har sitt 
givna intresse och värde dels som ett ögonvittnes enkla och av 
allt att döma sannfärdiga berättelse vid viss tid, dels därigenom 
som ett dateringsinstrument i avseende pä nämnda arkitekturteck-
ningar. Jag nämnde ovan, att taket på sydflygeln eller Tvär
slottet i Rudbecksbilderna måste härröra från Rudbeeks restaure
ring, då Stalhoff 1660 beskriver det på ett helt annat sätt. Syd
västtornet har vidare återfått sin spira. Men märkligt är, att 
Långslottet i dessa avritningar har ett ovanligt lågt tak med en 
mängd skorstenar. Utseendet stämmer över ens med vad den dan
ske läkaren har att säga om detsamma, men icke med den här 
(fig. 42) återgivna Dahlberghska teckningen, som visar ett tak i 
stil med den södra längans, alltså betydligt högre och försett med 
några få takkupor och ett fåtal nu på takåsen placerade skorste
nar. Förut hade en mängd dylika uppstigit invid yttermurarna. 
Terrasserna ned till den kungliga trädgården äro likaledes fär
diga. De teckningar, som på den oförskräckte och mångkunnige 
restauratorns initiativ tillkommo, ha alltså utförts e f t e r 1 6 6 4, 
det år sydlängans tak fullbordades, terrasserna och trädgärden hade 
anlagts o. s. v. men dock f ö r e den tid då Dahlbergh i totalvyer 

1 Reseskildringen är avtryckt och kommenterad av E u g é n o Lewen-
h a p t under titeln "Uppsala och dess omgifningar 1660" i Upplands Forn
minnesförenings Tidskrift, III. 
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och detaljer avtecknade Uppsala slott. När detta skedde vet man 
icke precis, men det bar skett på 1600-talet och före 1667. Detta 
är överlämnades nämligen för kostnadsberäkning ett större antal 
teckningar av hans hand, bland vilka även de för Suecia-verkel av
sedda större Uppsala-bildcrna befunno sig.1 De nämnda Rud-
beckianska planerna och fasaderna skulle alltså setl dagen in e I-

Arx Ke-S.a. 

" • • » » T T : 

!i!SH¥iiais m i m 

Fig. 42. Uppsala slott från sydost. Handteckning av Erik Dahlbergh. 
K. Biblioteket 

l a n 1 6 6 4 o c h 16 6 7 under förutsättning att Erik Dahlbergh 
avtecknat nägot verkligt existerande, något som vi i detta speciella 
fall ba allt skäl att tro. 

Vända vi oss sedan till de här för första gången publicerade 
ritningarna, som jag redan tillskrivit Jean De la Vallée, så är det 
dessutom tvenne frågor, som intressera och måste besvaras: 1) 
äro de äldre eller yngre än de föregående, och 2) uppvisa de i 
samband därmed några skiljaktigheter, som äro av värde att veta? 

1 E r i k W e n n b e r g , text till den sonaste upplagan av "Suecia An
tiqua", Stockholm 1920—1Ö24. 
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Då de icke visa ett spår av några terrasser, utan tvärtom å den 
l:sta planen den höga stenmur markeras som i väster avgränsade 
borggården, måste de utförts f ö r e 1 6 6 4. Bron upp till infar
ten i norr är längre och anger sannolikt den i beskrivningen om
nämnda brygga av trä, som av Rudbeck ersattes med en kortare 
stenbro. Man frågar sig naturligtvis, om icke här allra tidigast 
varit en vindbrygga. Utom den långa spetsiga bastionen i sydväst 
(Gräsgårdsbastionen) samt den korta pilspetsformiga tegelmurade 
nordbastionen i norr jämte det lilla runda vakttornet vid sidan, 
upptar ritningen inga andra utanvärn — det lilla åttkantiga tor
net, vars grund ännu återstår i sydöstra hörnet av västra bastio
nen, lämnas ur räkningen, liksom porthuset i söder, landshövdinge
huset, slotts- och kungsköken eller andra å den yngre grundrit
ningen angivna utanför liggande byggnader. 

Pelararkaderna, i nedre våningen med de grova stödpelarna samt 
ingången från borggården med den lilla kvadratiska vestibulen, 
den lilla trappan upp till tvärgången utefter slottskyrkan konsta
tera vi å samtliga planer. Denna tvärgång, som står i direkt 
förbindelse med trapporna upp i slottet, men i den övre våningen 
avbrytes av en tjock mur, kan man säkert betrakta som en re
miniscens från de äldre "fasta husen", där en dylik gång både i 
försvarets och kommunikationens tjänst brukade avskilja och i 
tvenne grupper avdela och isolera rummen. 

Ingen äldre beskrivning, ingen gammal ritning har förut tydligt 
omtalat, att mitt i kyrkan stodo f y r a å t t k a n t i g a p e l a r e , 
delande den i tre lika höga skepp och uppbärande nio kryssvalv, 
men samtidigt stödjande de läktare, som man visste ha i norr och 
söder varit anbragta. Redan förut har jag i en skildring av slotts
kapellels överflödande stuckaturrikedom, varav ännu märkliga 
minnen, fastän nu dolda av träpaneler bevarats, uttalat:1 "Kyr
kan har synbarligen varit övervälvd av korsvalv. Fragment av 
anfang finnas ännu. Om fria pelare eller kolonner funnits, har 
hittills ej uppvisats, men jag håller för sannolikt att dylika varit 
engagerade så väl för de båda läktarnas som för valvens stödjan
de". Detta antagande har genom de nu funna ritningarna erhållit 

i "Vasastuckaturorna på Uppsala slott" i Studier i Vasatidens konst, Upp
sala 1920, sid. 74. 
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sin fulla bekräftelse. Kapellet, som upplystes av två rader kopp
lade gotiska bågfönster, tillhör F r a n c i s c u s P a h r s bygg
nadsperiod 1572—1580, den målade, förgyllda och försilvrade stuck-
dokorationen i en blandningsstil av sengotik och renässans, huvud
sakligen don efterföljande byggmästaren gipssnidaren A n t o n i u s 
W a t z från Breslau. Även bibliska figurscener ha funnits. Un
der 1600-talet blev emellertid hela denna utsmyckning vitkalkad. 
Planen av bottenvåningen visar oss även predikstolens plats vid 
den nordöstra pelaren, likaså det stora altaret vid östväggen samt 
ett par detsamma omgivande sidoaltaren. De senare äro uppen
barligen en rest från Johan I lLs dagar. På något annat sätt är 
det svårt förklara deras därvaro. Vid dennes död (1592) var slot
tet icke färdigbyggt. Långslottet saknades. Nordosttornet full
bordades 1614, och föga av rikssalspartiet med östra tornrundeln 
torde, om också planerat, varit fulländat. Vi observera även å 
planerna den östra kyrkväggens oerhörda tjocklek, som synes röja 
ett tydligt avbrott i byggnadsverksamheten. Varje tanke på att 
föra planerna till konung Johans tid vore alltså endast av det nu 
anförda fullkomligt absurd. Slottskapellet torde i sina glansda
gar med sin dekorativa prakt visserligen tett sig nästan exotiskt 
och barbariskt, men avspeglade då och även senare i sin all
männa anordning likväl det i Tyskland vanliga protestantiska 
slottskapellet. 

I väster gränsar till kyrkans övre våning ett rum, som att döma 
av det vid östväggen anbringade altaret likaledes varit kyrkligt, 
synbarligen ett bönkapell, avsett för kungafamiljens enskilda an 
dakt. Det torde tillkommit under Johan III:s dagar, närmast som 
ett kapell för drottning Katarina Jagellonicas katolska gudstjän
ster. Ett liknande anordnades ju ocksä å Stockholms slott. 

Kasta vi en blick på slottets västra partier, d. v. s. Gustaf Vasas 
gamla vinkelbyggnad, som återvänder så väl ä Pavel Schiitz' som 
mäster Franciscus' plan, samt det under Johans dagar i vinkeln 
inbyggda trapphuset, finna vi mellan de äldre och de yngre 1600-
talsritningarna all överensstämmelse i större drag, men de äldre 
(De la Valléeska) äro som alltid mera precisa och exakta. 

Enligt Pavel Schiitz' ritning lågo här några gemak, som enligt 
vad dokumenten berätta, blevo förnämligt utsmyckade med pane
ler och stuckaturer, nämligen "runda konungsgemaket", åt borg-
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gården konungssalen, åt söder "drottningssalen". Man kan vara 
tveksam om de legat i första eller andra våningen. Antagligen 
lågo de under konung Gustafs tid i den första våningen. Den 
Pahr'ska för jämförelses skull här avbildade planen (fig. 43) visar 
samma våningsfördelning som mäster Påvels, men torde säkert 
återge våningen en trappa upp, dels sådan den i väster verkligen 
var, dels sådan den åt öster planerades. At det hållet skiljer ju 
den sig märkligt från slottets senare karaktär. Kyrkan är ä den 
Pahr'ska planen orienterad i norr och söder i stället för i öster 
och väster. Dot därigenom erhållna större utrymmet upptages av 
en sal med läktare och tron, en festsal om icke en rikssal, samt 
söder därom av några smärre gemak. Denna gamla grundritnings 
dokumentariska värde får en intressant belysning genom de ny
upptäckta planerna. Jämföra vi de västra gemaken å denna med 
motsvarande å den De la Valléeska planen av övre våningen, obser
vera vi sådana överensstämmelser, att det knappast kan vara fråga 
om annat än en och samma våning. Detta bekräftas också av de 
Rudbeckska ritningarna (fig. 44). Ingången till det runda prakt-
gcmakel från mellanrummet ligger å samma plats. Däremot har 
dörren från det lilla södra rummet igenmurats, enär detta och torn
gemaket i stället slå i förbindelse genom det i sydöstra hörnet in
byggda karnappet. Till det undre tornrummet har man blott kom
mit genom en liten i muren inlagd trappa från det lilla öster därom 
belägna rummet. Redan innan trapphuset byggdes, korresponde
rade den undre och den övre våningen genom en å ritningarna 
angiven vindeltrappa, som bibehölls även sedan de nya raka trap
porna lillkommo. Dessa ha återgått till Franciscus Pahr. Dels 
se vi dem å planen från hans dagar, dels omtalas de redan i bygg-
nadsräkenskaperna för 1577. Den 8 oktober detta år uppmättes 
niimligon "5 murar som uppmurade äro samt med en byggning, där 
som trapporna och liten vindelsten uppgå igenom" och befunnos 
hälla 1,476 klafft murverk. De parallellt löpande trapporna om
fatta, som vi se, även en spiraltrappa, som kunde spelaren roll i 
försvaret, i händelse en fiende lyckats intränga i slottet. Från 
korridoren i nedre våningen steg man emellertid uppför den breda, 
raka trappan och från ett mellanplan därpå å den andra stora trap
pan till övre tvärgången. Visar De la Vallées plan ett enda rektan
gulärt mellanplan, har Franciscus tecknat tvä kvadratiska hörn-

< 
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Fig. 44. Uppsala slott på IGOO-talot. Planer av "Tvärslottet" (södra längan). 
Uppsala Universitetsbibliotek. 

plan med en kortare mellantrappa. Men här kan ju en förändring 
ha skett. Rudbeeks ritare har mycket summariskt antytt dessa för
hållanden. A teckningen av borggärdsfasaden har han innanför 
och under inskärningens väldiga valvbåge angivit de stora snett 
stigande fönster, som upplysa det övre trapploppet. Det åt mot
satt håll stigande bakre loppet på andra sidan vindeln har ändock, 
som planen säger oss, fått del av det från detta håll kommande 
ljuset. 

Södra flygeln, det gamla Tvärslottet, bar vidare två källarvåningar, 
båda uppnratta av nyssnämnda ritare, men nu mera ganska förändra-



112 August Hahr. 

de. Den plan, som skulle motsvara den De la Valléeska första planen, 

bär beteckningen "Tridie wåningen (C 3) på Tuär-Slottet." Dess 

öst l igaste par t i s tämmer föga överens med vad vi se å De la Vallées 

r i tn ing . A ena sidan ett myl ler av rum, k a m r a r och k ryp in (13 

st.), å den andra endast fyra gemak, därav ett med t re fönster åt 

öster och en spisel vid föns terväggen. Det bredvidl iggande av 

samma bredd, upplys t av två fönster i norr , nå r man upp till ge

nom en liten t r appa från nedre arkaden. De båda åt söder lig

gande äro hälften så s tora . I det ena ses en vindel t rappa. 1 

I övre våningen l igger den s tora r ikssalen, till vi lken man kom 

dels över de båda ky rk l äk t a rna , som genom praktful la , s tuckatur-

ornorade delvis ännu bevarade por ta le r stodo i förbindelse med 

salen, dels genom den övre arkadon eller den s. k. t rumpetargån

gen, dels slutligen genom t rapporna i längslottet och mellanlig

gande gemak. Den högt idl iga processionsvägen var emellert id den 

över l äk ta rna . Salen h a r icke, såsom Busser och andra ä ldre 

förfa t tare uppge2 , anordna ts av drot tn ing Kr i s t ina för festl igbe

torna vid hennes krön ing , u lan ä r al t döma av fragmenten av 

s tuckorner ingen k r i n g por ta le rna till k y r k a n tydligen äldre. De

korationen ä r besläktad med den av Antonius Watz utförda delvis 

ännu bevarade å östra ky rkväggen . E n annan sak är, att den kan 

ba sakna t ful ls tändig inredning och att s tora t i l l rus tn ingar gjordes 

för kröningen.3 

En jämförelse mellan de Rudbeckska och de De la Val léeska • 

p lanerna i avseende på det under Gustaf I I Adolfs tid av C a s p a r 

v a n P a n t e n fullbordade långslottet lägger slutligen i dagen, 

att de förra (fig. 45) visa en långt slörre uppdelning av sa la rna 

genom tunna re mel lanväggar i smär r e rum, k a m r a r och gångar . 

Nu vet man, at t under Kar l XI :s fö rmyndar rege r ing och även se

na re under dennes egen r ege r ing slottet ej blott till det y t t re sat tes 

i stånd, u tan även inreddes för att kunna tjäna som ett fullt be-

1 Vid anordnande 1928 av lokaler för Lantmäterikontorot i n. v. halv-
våningen härstiides, upptäcktes i fönsternischerna märken efter nischvalv-
bågarna för tidigare, men lägre liggande fönster, vilkas platser planerna 
ange. 

2 J. B u s s e r , Beskrifning öfver Upsala. Upsala 1773. 
• B u s s e r anf. a. I sid. 127. På samma ställe säges, att bredvid rikssalen 

tillreddes i samma flygel en kyrka. Donna tillhör dock bevisligen Johan 
I l l a tid. 
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boeligt och med tillräckliga och bekväma utrymmen försett kung
ligt slott, när konungen, drottning Ulrika Eleonora eller änke
drottningen Hedvig Eleonora här vistades, vilket var ofta nog. En
ligt ett kungligt brev av 1680 var Uppsala slott anvisat åt drott
ningen som residens och säte. I övrigt återfinna vi flera gemen
samma detaljer å de båda planredaktionerna, t. ex. van Pantens 

VUocfte jKnrnwn i i (OMCASW ̂  t m t n s "Vfeffei' 

'fem'—:-.— • • i;:^r.T" - - - - - - — — - . 
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Fig. 45. Uppsala slott på 1600-talet. Planer av "Långslottct" (östra längan). 
Uppsala Universitetsbibliotek. 

dubbla fritrappa under ett yttertak — en likartad byggde han vid 
Gustavianums västra gårdssida —, trapprummet där framför, kar
nappet å östra rundtornet m. m. 

I sin helhet ba de nyfunna ritningarna givit oss en klarare och 
precisare uppfattning av Uppsala slott vid 1600-taIols mitt och 
framför allt av dess intressantaste parti, den södra flygeln, med 
dess planfördelning, arkader, trappor, kyrka, gemak och rikssal. 
De ha varit den osökta anledningen till att vi här i korta drag 
kunnat erinra om det gamla slottets länga byggnadshistoria och 
restaureringar i äldre tid samt dess egendomliga arkitektoniska ka
raktär och utseende. 

8 — Förmännen 1929. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

A u g u s t H a h r : Zwei ncugofundcnc Pläne des Wasaschlosscs in Uppsala. 

Der Verf. veröffentlicht und kommcntiert zwei neugefundene, im National
museum in Stockholm aufbewahrte Pläne von dem Schloss zu Uppsala (Fig. 
40—41), Pliine, die, wie er nachweist, von dera Architekten Jean De la 
Vallée herruhren und um 1G60 herum angcfertigt sein mössen; jedenfalls 
sind sie älter als die auf Olof Rudbeeks Initiativc entstandenon, in der Uni-
versitätsbibliothok zu Uppsala und in der Kgl. Bibliothek zu Stockholm 
befindlichen Zeichnungen zu dem Schlosse, mit denen sie hier verglichcn 
werden (Fig. 44—45). Dos wciteren wird ein Vergleich angestcllt mit einem 
Grundriss aus don 1570cr Jahren, der Franciscus Pahr zugeschrieben und im 
Kammerarchiv aufbewahrt wird (Fig. 43). Die neugefundenen Pläne geben 
uns das bisher beste und zuverlässigste Bild von der Anordnung und Ein-
teilung des Schlosses um die Mitte des 17. Jahrhunderts, vor allom von 
seiner interessantesten Partie, dem Siidfliigel, mit seiner Planvcrteilung, sei
nen Arkaden, Treppen, dor Kirche — kein zuvor bekannter Plan zcdgt z. B. 
dio vier Mittelpfciler der Kirche, Chor, Kanzel und Altar derselben — 
weiter den königlichen Gcraächern und dera Reichssaal des Fltlgels. Im 
Anschluss an dio Pläne erinnert schliesslich der Verf. in kurzen Ziigen an 
dio länge Baugeschichte des alten Schlosses, an seine Restaurierung durch 
Olof Rudbeck 1062—1664 sowie an seinen eigentiimlichen Charakter im 
iibrigen. Unzwoifelhaft war die urspriingliche Absicht die, dass De la 
Valloo das Schloss renovieren sollte, vorschiedenes ftihrto aber dazu, dass 
er durch Rudbeck crsetzt wurde. 


