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Vadstena slott
1545—1620.

Af

Gustaf Upmark.

I.

När man omkring år 1615 från Vadstena stad med de ståtliga 
medeltidskyrkorna och de små oansenliga trähusen, genom trånga 
och knaggliga gator närmade sig slottet, passerade man först den 
nyss (1613) anlagda »nya stallgården». Till venster mellan denna och 
slottsträdgården utbredde sig den stora öppna rännarbanan. Fram
för sig hade man en liten portbyggnad med spåntak och lanternin, 
spira och flög, hvilken betecknade ingången till slottets område. Man 
befann sig nu på den s. k. »slottsplatsen» eller »förborgen», en 
långsträckt landremsa mellan Vettern å ena sidan och slottsgrafven 
å den andra. Platsen var stenlagd och inhägnades af ett »wärcke», 
en palisad eller ett plank, som förmodligen var rödfärgadt. Mot n., 
och i ungefär rät vinkel mot slottet, sträckte sig en lång brygga 
ut i det grunda vattnet, slutande med tvänne i vinkel mot hvar
andra stälda vågbrytare. Härute lågo »slotzens skep och galejer» 
förtöjda. Å den motsatta kortsidan begränsades slottsplatsen åter 
af en palisad, och utanför denna låg den »gamla stallgården». 
Afven här fanns ett porttorn af trä, förmodligen detsamma som Hans 
snidkare år 1604 »flyttade från slottsplatsen på dammen vestan till 
åt stallgården». Förborgen var för öfrigt ej någon fri och öppen 
plats. Flere af slottets folk hade här fått sig tomtplatser upp
låtna; här lågo också åtskilliga af slottets ekonomibyggnader. På 
stenkar utefter bryggan voro uppförda kök, bagarstuga, brygghus, 
visthus, måhända äfven pörtet eller badstugan, flere omtalade redan
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1552 med anledning af en reparation, sedan de under en storm 
»flytt utth på siönn». Å ömse sidor örn brohufvudet reste sig åt
minstone vid 1600-talets slut den s. k. »drottningbyggningen» (mot 
ö.), i hvilken Hedvig Eleonora, riksenkedrottningen, föredrog att 
bo, samt »hauptmansbyggningen» (mot v.) med det härinvid belägna 
»hauptmansköket». Här låg väl äfven någonstädes den »stenhuggare
stuga», som timmermännen uppbyggde 1556. Samtliga dessa bygg
nader voro af trä.

Fig. 1. Vadstena slott.
Efter »Swensche Plante-Booken» 1637. K. Fortifikationsarkivet.

På södra sidan om slottsgrafven, hvars vatten ej då som nu stod 
i direkt förbindelse med Vettern, utan stagnerade, uppfyldt af ätja 
och vassruggar, reste slottet sina tunga allvarliga massor (pl. 1).1 
I ö. och v. flankerades det af de grofva undersätsiga rundlarna, nu 
(1615) lika höga, sedan den n.ö. några år förut blifvit delvis rifven 
och den n.v. påbygd. Den väldiga byggnaden, af en längd, som in- 
beräknadt hörntornen föga understiger Stockholms slott (520 mot 
550 fot), visade sig då ej blott genom fönstergrupperingen och i 
grundplanen (pl. 2), utan troligen äfven genom takanordningen,

1 Pl. hänvisar här och i det följande till 6:te häftet af »Svenska 
konstminnen från medeltiden och renässansen».
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bestå af tre olika delar: det mellersta och äldsta, det östra, och 
det vestra, eller yngsta stenhuset (jfr fig. 1 här ofvan). De båda 
senare torbundos liksom nu genom låga utbyggnader med närmast 
liggande rundel. Ofver det östra höjde sig mot staden den rika gafvel, 
som tor några år sedan blifvit fulländad och nu bar hertig Johans, 
slottsherrens, vapen och inskrift JOH.DVX GOTH.ORIENTALIS. 
Den motsatta vestra, var ännu under arbete och uppsattes först fem 
år senare, efter hertigens död, -samt fick då det kungliga namn- 
skiffret G.A.R.S. med årtalet 1620 (pl. 4). Kraftiga listverk upp
bära en sirlig dorisk och deröfver en jonisk pilasterställning, hvilka 
omsluta nischer med bilder åt ö. af tron, kärleken och hoppet, åt v. 
af hofsamheten, rättvisan och styrkan. Den öfre pilasterställningen 
krones af ett röste med riksvapnet, å den nedre ser man mot ö.

Fig. 2. Vadstena slotts midttorn.
Uppteckning af Helene Holck efter en målning i pelarsalen.

Östgötahertigarnes vapen, mot v. likaledes riksvapnet. Vinklarna 
mellan pilasterställningarna äro utfyllda med volutor, pilastersock
larna prydas med groteska hufvud och vid foten, å toppen och sidorna 
af hvarje gafvel afteckna sig mot luften fem fristående krigarstoder.

Öfver det mellersta stenhuset höjer sig det tunga, fyrkantiga 
slottstornet, vid denna tid förmodligen försedt med en högre och 
rikare öfverbyggnad, i hvilken äfven synes hafva ingått en torn
altan omgifven af en balustrad (jfr fig. 2). Muren afslöts upptill af 
ett enkelt listverk, men inga pilasterställningar, inga gördelgesimser 
mellan de olika våningarna indelade för öfrigt de gråa ytorna. En
formigheten mildrades likväl genom de tre fönsterräckorna, ordnade
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i ej fullt symmetriska grupper — 5 på ö., 4 på v. sidan örn midttornet, 
— genom dessas präktiga infattningar af linhuggen kalksten, genom 
de många höga skorstenarna i takets yttre kant samt genom en 
mängd af flöjlar på jernspira]- med förgylda knappar, som gnisslade 
och svängde i vinden från bygguingens tak och torn.

Fasadens praktstycke är hufvudportalen (pl. 3), den enda 
ingången till slottet. Den halfrunda bågöppningen infattas af doriska 
kolonner på höga maskaronprydda socklar. På dessa kolonner hvilar 
ett bjelklag med förkroppningar, som uppbär en mindre tafla med

Fig. 3. Fönster i mellanvåning
Uppteckning af F. Lilljekvist.

hertig Magnus’ af riks- och vasa-vapnen, samt Östergötlands drake 
och Dalslands oxe sammansatta vapensköld och devis: AVXIL1VM 
MEVM A DOMINO. I bågsvicklarna ses medaljonger med bröst
bilder af en man och en qvinna — konung Gustaf Vasa och 
Katarina Stenbock? — jemte årtalet 15-63. Framsidans arkitek
toniska dekoration utgöres för öfrigt af de huggna fönsterinfatt- 
ningarna, helt enkla i den nedra våningen, i de båda andra bildade 
af pilastrar, som utgå från breda konsoler och i Öfversta våningen 
uppbära tresidiga krön, i mellanvåningen sluta i egendomliga refflade
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knoppar. (Fig. 3, 4.) Portal och fönster, gaflar och fönstergruppering 
ge byggnaden en utpräglad renässanskarakter af snarast flamsk 
hållning. Men mot denna afsticka på ett egendomligt sätt de 
båda höga spetsbågsfönstren och den ornerade fönsterrosen der 
ofvan, hvilka ge ljus åt slottskapellet, som upptager midttornet i 
hela dess bredd. Medeltidens gotiska traditioner bibehålla sig här, 
karakteristiskt nog, ännu på den kyrkliga konstens område, ett
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Fig. 4. Fönster i öfre våningen. 
Uppteckning af F. Lilljekvist.

slugs motsvarighet till konung Johans liturgi, och liksom denna ett ut
tryck af den katolska motreformationen midt uppe i protestantismens 
och renässansens tidehvarf.

Förbindelsen mellan slottet och förborgen uppehölls genom 
den på stenkar hvilaude slottsbron med dess rödmålade träräcke. 
Ett litet torn reste sig vid brohufvudet, men bron af bröts närmast 
slottet af en vindbrygga, som kunde dragas upp medelst tre kedjor, 
och då hvilade mot de tvenne grofva bälsunda stenpelare, som
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ännu qvarstå på omse sidor örn hufvudportalen. Hålen efter ked
jorna, som löpte samman i ett vindspel i rummet midt öfver port- 
hvalfvet, äro ännu synliga. När man hade passerat vindbryggan, 
befann man sig i portgången, der sittnischer för »portknektarne» 
äro anbragta i sidoväggarna, och dörrar föra in till ett ruskigt 
»fångehus» på ena sidan och ett föga behagligare corps de garde 
eller vaktrum på den andra. Ofver sig i hvalfvet har man det 
murade hål, genom hvilket handgranater, sjudande beck eller dyl. 
kunde kastas ned på en anstormande fiende.

Man stod nu på den inre fyrkantiga borggården. Utsigten 
begränsades på tre håll af de höga fästningsvall arna, bakom sig 
hade man slottet. Vallarna voro bevuxna med gräs eller besådda 
med korn, råg, hafre; senare växte här också ett eller annat träd. 
I vallens inre vinklar reste sig två höga tornlika byggnader, de 
redan af konung Gustaf anlagda »stenhusen på vallen», ett slags 
slutvärn afsedda för försvarsändamål och försedda med prydliga 
svängda renässansgaflar, korta kroppåstak, höga skorstenar och flöjlar. 
Trappor eller sluttande träbroar, ett slags »landgångar» ledde från 
borggården upp på vallen, utefter hvars krön bröstvärnen sträckte 
sig, afbrutna af embrasurer, öppningar för kanonmynningarna. Fyra 
på hvardera kortsidan, fem på s. långsidan, hvilade de här i sina 
klumpiga trälavetter och stirrade ut öfver slätten. Från vallen såg 
man utför den branta yttre sluttningen ner i »rundgatan» eller vakt- 
gången, som genom en låg sträck- eller ring-mur var skild från 
grafven. I de båda yttre hörnen mot s.o. och s.v. reste sig två 
massiva, starkt framspringande, armerade rundlar, lika de två vid 
slottets båda ändar. Hvälfda, under vallen löpande gångar för
enade rundlarna med de ofvannämnda slutvärnen. Utomkring be
fästningarna utbredde sig den ungefär 75 fot breda slottsgrafven, 
och bortom denna låg åt s.o. slottsträdgården, der ett af hertig 
Johan nyligen (1613) anlagdt lusthus med torn och spira höjde sig 
öfver löfmassorna och plankverket. Måhända ledde någon mera 
tillfällig spång här öfver slottsgrafven. Vallens höjd motsvarade 
ungefär hälften af slottets och ett par smärre portar ledde från trapp- 
tornen direkt ut på vallkrönet. Den stöddes utåt och inåt af en fot
mur, af hvilken den inre synes hafva varit försedd med sträfpelare.

Borggården i sig sjelf företedde ej något synnerligen tilltalande 
utseende. De höga vallarna hämmade ej blott utsigten, men 
hindrade äfven solljuset och luftens tillträde. Här var qvaft och
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instängdt om sommaren, mörkt ock fuktigt under den kallare års
tiden. Platsen var dessutom starkt belamrad med byggnader. 
Redan 1552 upphöggo timmermännen här en »borgerstuga», en 
samlingsplats för besättningen och tjenarne, för vaktknektar och 
utlöpskuektar, båtsmän, embetsdrängar och hvad de hette. En

Fig. 5. Östra trapptornet.
Uppteckning af F. Lilljekvist.

annan byggnad från 1500-talets midt synes hafva gjort tjenst som 
kansli eller gårdskontor. År 1595 uppfördes här i vinkeln mellan 
slottet och ö. vallen en liten vaktstuga med två rum, hvilken 
qvarstod ännu i slutet af förra århundradet; ett »kök med kors- 
verksmur» restes 1604, och på en planritning från 1655 upp-
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tages hela gårdens fond af ett ammunitionshus, inom hvilket då 
äfven slottsbrunnen hade sin plats.1

Anblicken af slottet från vallarna var visserligen mindre im
ponerande än från förborgen, men lifligare, rikare på detaljer. 
Midtpartiet, slottstornet, skiljer sig här genom ett ända till marken 
gående framsprång tydligt från sidolängorna, de båda trapptornen 
med sina sirliga betäckningar (fig. 5) träda kraftigt fram i vinklarna 
mellan det »mellersta stenhuset» och dess tillbyggnader. Massan 
delas upp i tydliga grupper; men äfven en bestämdare horisontal
indelning gör sig gällande genom rikt profilerade listverk vid tak
foten, mellan första och andra våningen samt mellan den förra 
och källarvåningen. Murytorna äro omsorgsfullare behandlade, 
midtpartiet helt och hållet, sidopartierna åtminstone till sin nedre 
del klädda med finhuggen sten. Fönsterarkitekturen är i hufvudsak 
densamma som å yttre sidan, ehuru åtskilliga smärre fönster af 
olika former, jemväl runda, och med synnerligen eleganta om
fattningar, refflade pilastrar, volutkrön, tillkommit för att ge ljus 
åt trappgångarna.

De stora praktstyckena äro äfven här portalerna: vid hufvud- 
ingången samt till de båda trapptornen (pl. 3). Den förstnämnda 
är årsbarn med yttre hufvudportalen och af beslägtad anordning, men 
med smärta doriska pilastrar i stället tor kolonner, och den öfre 
uppställningen, vapentaflan infattad af små joniska pilastrar. År
talet 1563 läses i votivtaflor i svickelmedaljongerna. — Ofver por
talen till ö. trapptornet läses konung Johan lilis devis: DEVS 
PROTECTOR NOSTER. Portöppningen infattades här af eleganta 
joniska pilastrar och hade sin plats högt upp på väggen i jemn
höjd med törsta våningen. Af en högst pittoresk verkan var den 
höga, raka, af konung Johan III anlagda fritrappa, som här ledde 
upp från gården, buren af två kraftiga bågar med rusticeradt mur
verk och mellan dessa en rusticerad halfkolonn. — Midt emot 
denna trappa öppnade sig i det vestra trapptornet den tredje och 
yngsta af de tre borggårdsportalerna. I de kraftiga rusticerade 
sidokolonnerna, i frisens ornament, öfverhufvud i de tyngre, massi
vare formerna uttalar sig en yngre tids smak, en förkänsla al den

1 Borggårdens utseende på 1780-talet, ses af J. F. Martins gravyr. 
Annu tidigare är en teckning af J. E. Relin af slottet från v., utförd 
1753 och förvarad på Drottningholms slott. Dahlbergs teckning i 
Suecia är otillförlitlig.
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annalkande barockstilen. Tvenne små dörröppningar å ömse sidor 
om kufvudportalen med utanför dem liggande fritrappor med hvil- 
plan, »bislag», leda upp till det mellersta stenhuset. På ett par 
från väggen framspringande konsoler, huggna i sten, stodo bär vid 
denna tid måhända ett par byster eller stöder. Högt upp i luften 
ofvan dem framsköt som en altan den på konsoler hvilande gång 
med »svarfvareverk», d. v. s. svarfvade balustrader, som i öfre vå
ningen ledde förbi slottskyrkan och i hvardagslag uppehöll förbin
delsen mellan den ö. och v. delen af denna våning. Ofvan taklisten 
höjde sig ett par vindskupor med framspringande hissbjelkar och 
pilasterinfattningar af huggen sten.

Från den inre borggården för en rad af dörrar ned till de 
olika afdelningarna af jordvåningen, som utgjorde slottets försvars
verk mot n. sidan, men under dessa föga ömsinta tider väl delvis 
också begagnades till »fångehus». Det är stora, dystra rum, i hvilka 
man här inträder, hvälfda och med en sparsam belysning genom 
de små, nära slottsgrafvens vattenyta liggande skottgluggarna. 
Framför dessa hade det »grofva skytset» sin plats, här lågo upp
staplade på golfvet högar af »hela och halfva lod», från hvalfvet 
nedhängde de block och kedjor, med hvilkas hjelp styckena drogos 
tillbaka eller riktades. Förbindelsen med rundlarna • uppehälles 
genom breda hvälfda gångar under östra och vestra stenhuset, men 
härjemte finnas äfven smalare gångar i murarna, hvilka mynna ut 
vid foten af de spiraltrappor, som genom rundlarnas eller hörn
bastionernas murar ledde upp till dessas olika bottnar. I de två 
främre funnos tre kanonlager med nedre rummet hvälfdt, de öfriga 
skilda genom trossningar af grofva 12— 16 tums bjelkar. Afven 
häruppe finna vi artilleri och skottgluggar. Genom de båda främre 
tillbyggnaderna vid slottets gaflar ledde särskilda portar ut på 
vallkrönet, andra förde från de främre rundlarna ut i den smala 
vaktgången nedanför vallens yttre sluttning och härifrån in i de 
bakre hörnbastionerna, hvilka voro indelade med fyra kanonlager, 
men saknade hvalf. Dessa båda rundlar kommunicerade med 
hvarandra både genom den yttre vaktgången och genom portar 
ut mot vallkrönet, hvarjemte de genom hvälfda underjordiska 
gångar stodo i förbindelse med de nämnda slutvärnen i borggårdens 
inre hörn. Murarna äro af ansenlig tjocklek — omkr. 8—9 alnar 
vid grunden —, murverket groft och oputsadt, i de nedre delarna 
bestående af kullersten i groft murbruk.
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Man kom upp i slottet på flere vägar. Konung Johans fri
trappa ledde upp i ö. trapptornet och genom detta till konungs
maken i denna del af slottet. På motsvarande sätt med v. trapp
tornet. Trappläggningen vänder sig i båda tornen helt beqvämt i 
korta afsatser mellan breda fyrkantiga hvilplaner kring en fyrsidig 
midtpelare. Sittnischer förekomma öfverallt i väggarna och belys
ningen är riklig. I vestra trapp-pelaren finna vi den egendomliga 
anordningen af ett talrör, som leder från den öfre till botten
våningen. Den äldsta uppgången är dock »vinnstenen, d. v. s. 
svängtrappan, ofvan stora porten», en dubbeltrappa, hvars båda 
armar taga sill början i de nyssnämnda dörrarna å ömse sidor örn 
porthvalfvet och upptill förenas i en smal korridor i första vå
ningen. Härifrån fortsättes den å nyo med dubbla armar, som 
mellan låga bröstningsmurar mynna ut midt på golfvet i mellan- 
våningens stora stenlagda försal. Hur enkel och oansenlig den än 
kan förefalla, är den dock märklig såsom det säkerligen tidigaste 
försöket i Sverige att lösa dubbeltrappans problem, en uppgift som 
just sysselsatte renässansens byggnadskonstnärer. Det är ur denna 
synpunkt af intresse att jemföra den med de rätt otympliga, föga 
äldre trappanläggningarna i Gripsholms slott, hvilka ännu* bära 
medeltida prägel.

Det var ej ens under dessa slottets blomstringsdagar någon 
praktfull anblick, som mötte ögat, när man kom upp i första 
våningens trappkorridor. Dörrar ledde härifrån mot norr in i det 
s. k. vindspelsrummet, hvarifrån vindbryggan manövrerades, och 
der lemningar af sjelfva spelet ännu äro synliga, samt till tvenne 
andra, oansenliga hvälfda rum å ömse sidor härom med djupa vägg
nischer för sängplatser och med eldstad; i senare tid kallas de för 
rustkammare. O. om trapphuset hade man den stora pelarsalen, 
(F) der taket bäres af tre grofva fyrkantiga pelare af kalksten, ett 
väldigt och kalt runi, som vid denna tid måhända gjorde tjenst 
som borgstuga för besättningen. Väggarna äro hvitmenade, arki
tektoniska prydnader saknas; men ett par företagsamme målare, 
måhända den Sigfridus Erici Gothus och Davidus Peterson, hvilkas 
namn vi läsa i förbindelse med ett par målade ornament i en fönster
nisch (fig. 5, 6), hade några år senare (1619) roat sig att med 
pensel och rödfärg på väggarna draga upp åtskilliga bilder och 
tänkespråk, som ej sakna intresse. På hvardera sidan om ingångs
dörren står en drabant med svärd och bardisan; på eu fönsterpelare
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se vi bilden af ett fullriggadt krigsskepp med akterkastell oell mast
korgar, på en annan ett fantastiskt idealslott, på en tredje sjelfva 
Vadstenaborgen från gårdssidan, säkerligen ej fullt troget återgifven, 
men med vissa intressanta drag, t. ex. midttornets öfverbyggnad 
(fig. 2). För öfrigt finna vi hertig Magnus’, kung Johans och Carl 
IX:s valspråk, AYX1LIVM MEVM A DOMINO — DEVS PRO- 
TECTOR NOSTER — IEHOVA SOLATIVM MEVM, ett par latin
ska och bibliska sentenser, häribland dubbelversen:

NOBILE VINCENDI GENVS EST PATIENTIA. VINCIT 
QVI PATITVR. SI VIS VINCERE. DISSE PATE 1619. 

samt blomsterornament, vasformer, sköldar m. m. jemte årtalet 1619 
(se fig. 6, 10). Bortom denna sal lågo de dystra och oansenliga

03

rummen i ö. stenhusets nedre afdelning, måhända arklirum, må
hända använda till bostad för de förnämligare fångar, som då och 
då inhystes på slottet.

V. om trapphuset befann sig i första våningen en köksafdel- 
ning, måhända »herreköket», till skilnad från »svenneköket», de på 
inre borggården eller på förborgen anlagda köksbyggnaderna, som 
förut omtalats. Här stod den stora, från tre sidor åtkomliga spiseln 
(pl. 2 G) och bredvid denna bakugnen, här i närheten funnos förråds
rum, måhända äfven bostad för några af den talrika kökspersonalen. 
Väggarna äro nödtorftigt hvitrappade, dock så att det ojemna mur
verket öfverallt skymtar igenom. Utstyrseln var säkerligen högst 
enkel: bord och bänkar, fållbänkar och kistor utgjorde möbleringen;
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prydnaden utgjordes af köksredskapen, stekspett och »bradepaunor», 
grytor och kittlar, fat och kannor, stop och stenickor af tenn, 
koppar, messing. Måhända var någon större omsorg nedlagd på 
taket. I det lilla förrummet mot midttrappan qvarsitta ännu under 
taklisten några små rödmålade konsoler. Den till hälften förbygda 
fönsternischen åt gårdssidan närmast v. trapptornet visar, att köks- 
salen var färdig, innan detta torn uppfördes. De längst i v. belägna 
rummen, senare använda till förrådsrum för Ostgötaregementena, 
synas knappast någonsin hafva varit fullständigt inredda.

Vi begifva oss en trappa högre upp och stå nu i mellanvånin- 
gen — i den äldsta tiden slottets Öfversta —. Försalen (D), der trap
pan mynnar ut, utgjorde från början ett motstycke till riddarsalen 
i äldre tider. Med sitt stengolf motsvarade den derjemte dessa 
med sten- eller tegelflisor belagda »astrak»-salar, som omtalas i de 
gamla Vasabyggnaderna, Gripsholm, Stockholm m. fl. Innanför för
salen låg åt yttre fasaden ett smalt galleri, som ej tyckes hafva 
varit inredt. Åt ö. hade man en räcka af konungsmak, sannolikt 
slottets äldsta bebodda del, der Gustaf Vasa och Johan III torde 
hafva bott under sin vistelse å slottet. Mot v. låg öfver köket 
den äldsta »stora salen» (E) med likaledes halfveradt fönster åt gård
sidan och der bortom i vestra stenhuset rum, som troligen blifvit 
inredda något senare.

Öfre våningen, bygd vid olika tider, skildes genom slotts
kyrkan (B) i två olika afdelningar, mellan hvilka förbindelsen vid 
denna tid, d. v. s. omkr. år 1615, uppehölls hufvudsakligen genom 
den ofvannämnda altanen. Sjelfva kyrkan är ett stort präktigt 
rum af nästan qvadratisk form med stengolf, upplyst å hvardera 
sidan af två höga spetsbågsfönster med en deröfver anbragt rosett 
samt täckt med ett ståtligt korshvalf af väldiga dimensioner. 
Åt v. tyckes väggen hafva varit genombruten af tre bågöppningar, 
hvilande på två starka fyrsidiga murpelare. Enkla målade linie- 
ornament hafva följt hvalfnerverna, men någon rikare inredning i 
öfrigt torde slottskapellet, att döma af inventarierna, ej hafva egt. 
Koret med altaret låg förmodligen i s.; predikstolen, af hvilken 
lemningar synas hafva varit qvar ännu vid midten af förra år
hundradet, i ö. Åt denna sida låg äfven den jättelika s. k. riks
salen (A) samt bortom denna en inredd våning i östra stenhusets öfre 
del. Den vestra, yngsta delen af slottet hade en ungefär mot
svarande anordning, ehuru salen (C) här var mindre, i det en del af
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utrymmet upptogs af hvad som kallades sakristian. Till dessa 
våningar kom man upp endast genom trapptornen.

Den omsorg och prydlighet, som nedlagts på dekorationen och 
utstyrseln af hufvudvåningarna i Vadstena slott, går visserligen 
ej upp mot hvad t. ex. Stockholm, Svartsjö, Kalmar en gång hade 
att uppvisa, men den var i all sin enkelhet dock väl beräknad 
och af en anslående art. Med afseende å våningarnas höjd, det 
regelbundna fönsterläget, rummens väldiga dimensioner var Vadstena 
deremot de andra säkerligen öfverlägset. Rummens höjd af omkr. 
25 fot, ett offer åt den monumentala fönsterarkitekturen, och i det 
hela stridande mot nordiska vanor, minskades genom de inlagda 
dubbla trossbottnarna, mellan hvilka finnes mer än en meters mellan
rum. — Golfbeläggningen har åtminstone i de förnämligare rummen 
säkerligen utgjorts af en enkel s. k. stafparkett. — Väggarna voro 
i regeln tredelade med ett sockelparti nederst, ett bredt frisparti 
öfverst; den mellanliggande ytan var odekorerad, afsedd för vägg
bonader af enklare eller rikare art, och i flere rom qvarsitta ännu 
i frisens nedre kant de brädlister, vid hvilka dessa bonader eller 
drätter voro fästade. Sockelpartiet dekorerades på olika sätt; så 
synes ännu i ett af mellanvåningens tre kungsmak spåren af en 
arkitektonisk indelning af sockeln medelst på muren målade pilastrar 
och i fälten mellan dem ornament och blomsterhängen. Der ej en 
sådan målning ansågs tillräcklig, har säkerligen väggarnas nedre 
del varit inklädd med ett panelverk af måladt trä, indeladt i fält 
med ramverk och fyllningar, måhända äfven med pilastrar eller 
halfkolonner, såsom å några ännu qvarstående dörrar och dörr- 
infattningar. De grofva draperimotiv, som nu äro uppdragna å 
socklarna i en mängd rum, torde härröra från en yngre tid. Fris
målningen är ännu i godt behåll i den stora salen i mellanvånin- 
gen (E), ett af de äldre rummen i slottet, och återger här en jonisk 
pilasteruppställning i blågrått med sirliga, i rödt uppdragna ara
besker i de mellanliggande fälten, allt mot kalkputsens egen hvit
gul botten (jfr vignetten i 6:te häftet af »Svenska konstminnen).

Taken eller »täckena», som det heter på tidens språk, voro s. k. 
»paneletäcken» utförda i »slätt brädeverk». Så vidt man kan döma 
af de qvarsittande profven i öfre våningen, alla från tiden närmast 
efter år 1600, saknade de profilering, men efterbildade icke dess 
mindre genom enbär målning de ruttak med indelning genom på
spikade ribbor, som vi känna från andra båll t. ex. Gripsholm.

5
i
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Mönstret sammansättes på öfligt sätt af qvadrater, kors, sexkanter, 
stjerner o. s. v. i vexlande gruppering, ungefär efter de anvis
ningar, som lemnäs af Serlio i hans bekanta arkitekturbok, men 
genom den strängare geometriska indelningen drog stundom ett 
mera fantastiskt element af friare ornamental eller naturalistisk 
hållning (pl. 5). Färgerna voro lifliga. »Till att förmäla under 
täcket i salen, der hertig Magnus vistades inne» användes 1595 
»senobel 8 lod, sapgrönt 2 lod, bärgrönt 2 lod, watterblå 1 pund,

alun 2 pund 14 lod». Till ett annat täcke åtgingo »senobel, sap
grönt, skitgjäl, blywit, limh och rossel». Längs takfoten löpte i 
regeln ett listverk och under detta en räcka af små enkla konsoler 
i vexlande, med takorneringen i öfrigt stämmande färger. Här 
finnas röda och gröna listverk, hvita och gröna, röda och svarta 
konsoler. Fatebursinventarierna uppräkna ett rikt förråd af färger.

I fönsterfördjupningarna finna vi murade sittplatser, vid hög
tidliga tillfällen belagda med brokiga hyenden. Nischernas väg
gar och betäckning voro äfven här dekorerade. I öfre våningén

Fig. 8. Fönsternisch i rikssalen. 
Uppteckning af Ingeborg Holck.
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äro de i rikssalen och ett par angränsande rum prydda med tem- 
ligen grofva, misstecknade figurmålningar framställande romerska 
krigare, utförda grått i grått, en tydlig gärd åt renässansens smak 
(fig. 8). Betäckningarna äro lyida med ett imiteradt bleckmönster, 
(fig. 8) detta för senrenässansen så karakteristiska ornament; på andra 
håll finna vi målade kasetter. Fönsterkarmarna af trä voro målade, 
åtminstone i ett rum i brunröd! I de höga fönsteröppningarna sutto

Fig. 9. »Skorsten» på Vadstena slott.
Uppteckning af F. Lilljekvist.

små blyinfättade rutor, samlade i större fyrkantiga s. k. »tabor» 
inom en gemensam ram. Några af dessa voro förmodligen fylda 
med glasmålningar; men så omtalas i stället i oansenligare rum 
och i ekonomibyggnader kring slottet flerestädes pergamentsfönster.

Dörröppningarna äro jemförelsevis låga, men breda och i följd 
af murarnas tjocklek stundom ganska djupa, panelade och afsedda 
för enkeldörrar. På förnämligare platser, t. ex. vid ingångarna 
från vestra trapptornet, lia de erhållit en prydlig omgifning af i trä
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snidade doi-iska eller joniska pilastrar på höga socklar, uppbärande 
ett rakt eller tresidigt krön nied kraftiga listverk. Dörrarna visa 
öfverallt två ungefär qvadratiska fyllningar inom breda ramar. 
Dekorationen utgöres väsentligen af oljefärgsstrykning i mörka, 
mättade toner: grönt med rödt, blågrått med rödt eller svart, 
ädling i rödt på hvitt; »till att förmäla fem salzdörrar» användes 
1595 3 lod saffran, V2 kanna linolja, 3 st. »swarte byssar», 1 kanna 
fernissa men härjemte förekommer äfven ornamental målning (pl. 
4), ja till och med intarsia: inlagdt arbete, med blommor i vaser 
under rundbågar efter från Gripsholm, Tynnelsö, Tidon bekanta mön
ster. Så i dörren, som från mellanvåningens kungsmak ledde till 
östra rundeln. En anslående dekoration erhöllo de äfven genom 
det omsorgsfullt behandlade smidet å gångjern, bandtång och läs.

Till inredningen hörde jemväl eldstäderna, som i allmänhet 
voro ganska enkla, och utgjordes af stora öppna spisar med fram
springande kupa, hvilken någon gång hvilar på enkla profilerade 
kragstenar. Dessa spisar voro öfverdragna med kalkputs och målade. 
I de gamla kungsmaken i östra mellanvåningen qvarstå ännu ett par 
dylika i sten huggna spisar, »skorstenar», som de då kallades, af 
hvilka den ena, med enkla doriska pilastrar och tresidigt gafvel- 
krön med Vasavapnet, förmodligen är densamma, som Adam sten
huggare och Nikolaus Pederson (de la Roche) utförde 1590. Den 
andra med joniska pilastrar, bär visserligen drottning Hedvig 
Eleonoras namnchiffer och årtalet 1674, men torde till sin väsent
liga del härröra från äldre tid. Men härjemte funnos äfven kakel
ugnar. Redan 1572 »förbättrade Hans pottemakare en kakelugn 
uti herrebadstufvan», Jacob pottemakare uppsatte 1591 på samma 
ställe en ny kakelugn, och 1596 omtalas att Petter pottemakare 
»opferdigat en kakelugn utij herrebadstugan» och »gjort nytt kakel 
till en ugn uti salen der hertig Carl vistades». Emellertid omtalas 
äfven målning af kakelugnar. Af intresse kan det vara att nämna 
att eldstäderna voro försedda med spjäll. Framför »skorstenarna» 
stodo rödmålade trägaller i de rum, »der hertig Magnus inne vistades», 
men bland träredskapen omtalas jemväl eldskärmar, af hvilka 
slottet 1595 egde 16 st. Nere på borggården värmde sig knek- 
tarne vid hängande »eldkorgar» af bandjern, i hvilka bränslet in- 
lades. Ett par sådana korgar finnas ännu i behåll.

Det såg väl i allmänhet ödsligt och tomt ut i de stora höga 
rummen, der mörkret oaktadt de stora, men lågt ned mot golfvet
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nående fönstren, rufvade under loften. Fateburen var aldrig synner
ligen rikligt försedd, och några konstverk i egentlig mening hade 
knappast funnit väg till slottet. Inventariet uppger för 1561 blott två 
ljuskronor af messing, samt ett halft dussin armstakar; vid konung 
Johans död fanns der ännu mindre. De egentliga möblerna voro af 
enkelt slag. Bland träredskapen nämnas 1595 helt summariskt 12 
långa och 74 korta skifvor, 29 långa, 28 korta och 24 »enfachta» 
stolar, 49 sängar, 12 fållbänkar, 6 skåp och 4 kistor, hvaraf större 
delen dock gick förlorad vid branden ett par år derefter. Den 
egentliga lyxen inomhus utgjordes af de sömmade och väfda före
målen, men dessa hvilade i regeln på fateburens hyllor, i dess 
skåp och kistor, samt uppsattes endast vid högtidliga tillfällen, och 
då förnäma gäster vistades på slottet. Då utlades på de långa och 
korta stolarna hyenden och bänkedynor af flamsk väf och gyllen
duk, och för detta ändamål sönderskuros ofta nog de gamla messe- 
kläderna; borddukar och skifvedukar af lärft eller af rödt pyk och 
med sömmade vapen täckte borden, förlåtar hängdes framför dörrar 
och fönster, tronhimmelen uppsattes ofvan högsätet, och väfnader 
slogos »med tenglickor», platthufvad möbelspik, upp kring väggarna 
och under taket, der ej detta var måladt. Sådana väfnader om
talas i ej ringa mängd i de gamla fätebursinventarierna. På ko
nung Gustafs tid funnos här ett antal »förmålade» bonader, förmod
ligen i limfärg på lärft. Från 1561 omtalas i stora salen en »drätt» 
af rödt macheijer (ett sidentyg) om 150 alnar med »31 färgade 
språngelister», hvilken hängde qvar ännu 1596, men samtidigt fun
nos i träbyggningen på borggården drätter af hvitt lärft. Senare 
omtalas finska och flamska bonader, de senare förmodligen figur
prydda, samt en »väffuin bonadt med golt och grönnt om 40 alnar». 
Förmodligen utgjordes de enklare bonaderna af hemmaväfdt tyg i 
randiga mönster, och från det närbelägna Norrbyhus omtalas så
lunda »en ullen bonad hvit och svart om 56 alnar, en i röt, gålt 
och blått örn 36| alnar, två bruna, en takdrätt med 5 blå dvälks- 
våder» lii. m. Det var väsentligen dessa bonader, som jemte de 
målade taken gåfvo stämning och sammanhållning åt de stora 
skumma gemaken. I södern var det marmorn och metallerna, som 
bestämde inredningens karakter, här är det ullen och det oljemålade 
furuvirket, som fylla samma uppgift, och som en gång gåfvo det 
hela dess utprägladt nordiska tycke.
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Till grund för den här lemnade framställningen af Vadstena 
slotts byggnadshistoria under perioden 1545—1520 ligger dels en 
undersökning af slottet i dess nuvarande skick, dels en granskning 
af de visserligen temligen ojemnt bevarade slottsräkenskaperna 
och inventarierna i Kgl. Kammararkivet. Härjemte ha rådfrågats 
äldre planer och ritningar i Kgl. Ofverintendentsembetet, i Krigs- 
och Fortifikationsarkivet, samt tidigare utgifna arbeten af Khyze- 
lius, Widegren, Brunius. J. E. Sellin, författare af den nyligen 
(1890) utkomna boken »Vadstena, Omberg, Alvastra». Det år 1889 
utkomna häftet af »Tegninger af veldre nordisk Architektur», ud- 
givne af V. J. Mork-Hansen, O. V. Koch og Erik Schiödte inne
håller 6 förträffliga teckningar från Vadstena. Bland enskilda per
soner, som lernnat mig hjelp och upplysningar, nämner jag arki
tekten i Kgl. Ofverintendentsembetet F. Lilljekvist, som sjelf i 
Teknisk Tidskrift 1889 infört en konsthistorisk studie öfver samma 
ämne, och som särskildt stått mig bi vid urvalet och utarbetandet 
af de för ett arbete som detta så vigtiga af bildningarna.

Till föreliggande första afdelning, som innehåller en skildring 
af slottet vid tidpunkten för dess fulländning omkring 1615, skall 
i ett kommande häfte sluta sig en mera detaljerad framställning 
af sättet för byggningens tillkomst, jemte en redogörelse för de 
krafter, som härvid medverkat, och för deras konstnärliga betydelse. 
Ett kortare sammandrag af denna byggnadshistoria i trängre me
ning meddelas som planchtext i det af Föreningen detta år utgifna 
häftet af »Konstminnen från Sveriges medeltid och renässans».

Fig. 10. Målning i pelarsalen. 
Uppteckning af H. Holck.


