V asarnas slott i Uppsala
Av NILS SUNDQUIST

Uppsala, rikets forntida huvudort och kungasäte, förblev - även
efter det Stockholm i egenskap av fjärrhandelshamn på 1200-talet
kommit att överta den ledande rollen - en plats av stor betydelse
både politiskt, ekonomiskt och religiöst. Det ekonomiska byggde
på elen stora norrlandsmarknaden distingen med för Europa begärliga skinnleveranser i februari varje år. Vid marknaderna hölls
de stora, politiskt betydelsefulla riksmötena »Norclsverige» och
»Sydsverige» emellan. Sin ställning som andlig huvudort behöll
Uppsala under både medeltid, vasatid och ny tid främst därigenom att staden sedan 11 64 var rikets ärkesäte, från 1200-talet
med Nordens mäktigaste domkyrka. Här förvarades rikets skyddspatron Erik elen Heliges relikskrin. I städernas rangrulla intog
Uppsala ända in på 1800-talet platsen som nummer 2 efter Stockholm.
Helt i sin ordning var att i Uppsala skulle finnas en kungsgårcl
eller ett kungligt slott, erforderligt ej minst därigenom att Uppsala enligt gällande lag var de svenska konungarnas kröningsort.
Domkyrka och slott skulle i Uppsala tillsammans bilda elen arkitektoniska miljöensemble, som var ägnad att visa omvärlden att
här, i r ikets hjärta, var platsen där den utvalde konungen av
kyrkans högste dignitär ärkebiskopen-metropoliten skulle smörjas
och krönas till alla svears och götars konung och herre.
Medan domkyrkan alltifrån 1200-talets slut haft sin stationära
plats på Domberget, har det kungliga fästet till sin belägenhet
väsentligt varierat. Under medeltiden befann sig kungsgården på
»I slandet» i östersidsstaden, i princip inom det nuvarande kvarteret Duvan, där delar av dess murverk återfunnits. Under 1200talet planerades på Domberget en n y kunglig ringmursborg. Helt
förändrad blev situ at;0nen efter Gustav I :s trontillträde 1523. Då
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uppfördes ett nytt kungligt kastell i åssluttningen v~ister om domkyrkan, i princip där Geijersstatyn nu står. Kastellet kom med
tiden att utbyggas till UpjJsala gård, som blev Gustav I:s uppehållsort och bostad när konungen befann sig i Uppsala (modell 1).
Delar av den mäktiga, med två kanontorn försedda borgen, som
revs i början av 1600-talet, återfanns när grunderna för det nuvarande uni versitetsh uset, färdigställt 1887, utlades.
Den starkt bestyckade Uppsala gårds belägenhet endast några
tiotal meter väster om biskopsgå rcl och domkyrka hade mer än
troligt sin grund i att Gustav I härifrån kunde hålla ett fast
grepp om de känsligaste partierna i den katolska Uppsala domkyrkostad i de för den nya kungamakten labila reformationsåren.
Konungen hade redan på 1520-talet personligen övertagit ledningen över elen svenska kyrkan och därvid av folket tillagts
spenamnet »Styrbiskop», ett tillmäle vilket snart kom att överflyttas på d en kanonrundel, som intog det mest hotande läget för
»Sankt Eriks gård och mönster» som biskopssäte och domkyrka
d å kallades. Ännu benämnes elen gränd, som mynnade vid Styrbiskop, Runclelsgräncl.
Det är oss ej bekant vilken fortifikatoriskt b yggnadskunnig
som varit kungens rådgivare vid Uppsala gårds anläggande. Känt
är dock att elen mästare, som varit verksam vid det 1537 anlagda
Gripsholm, Henrih von Cöllen, varit knuten n ågon tid även vid
Uppsala gårds utbyggn ad.
Efter elen för Gustav I särdeles äventyrliga Dackefejclen 15421543 b eslöts på riksdagen i Västerås 1544 att vissa försvarsanstalter ute i riket skulle genomföras. I Uppsala vidtogs elen åtgärden att de n söder om staden befintliga Kasåsen, dvs. nuvarande Slottsbacken, skulle befästas. Nu anlades här 1549 en
åsfästning, som tillsammans med elen n ere vid domkyrkan belägna
Uppsala gård skulle betrygga Uppsalas försvar. Sam tidigt dekreterades att stadsinvånarna skulle flytta över på domkyrkosidan
och där i hägn av Uppsala gård och åsfästningen ha sina gårdar.
Det särartade inträffade följaktligen att Uppsala vid tiden från
omkring 1550 till 1600-talets början hade två vasaslott, N yslottet
på åsen och Gammelgårclen vid domkyrkan.
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och belägen p å nu v. universitetsplatsen. Fronte n m ed de två kanonrundlarna
vände sig mot elen medeltida biskopsgå rde n, som ingå r i det n uv. G ustavianum. Troligt ä r att Uppsala gård av folket benämndes »Styrbiskopsgårde n » i motsats till de n intilligga nde • rik t iga • Biskopsgå rde n - , d å kun ge n sjä lv
alltifrå n 1520-talct, efter förd ri vande t av ärkeb iskop Gustav Trolle oc h efte r
frigörelse n frå n ku ria n i Rorn , var k yrka ns högsta ledare i riket - »S tyrb iskop ».
Uppsala gå rds utb yggnadstid sträckte sig från tiden omkring i 525 till tide n
omkring i 545, då de n mäktiga bostads fl ygeln mot söder stod färd ig. De n fasta
»gården » a nvändes ä nnu und er 1560- ta let som kunglig bostad m en upp läts
härefter som bostad å t övriga medl emma r i den kungliga fam ilj e n och and ra
vid besök i Uppsa la i samba nd med högt ider rn. m . ppsala gå rd revs p å 1600tale t ; dess murar å terfann s vid de t nuv. universitetshu sets grundl äggning
1879-1880. De sista restern a, norra Rundeln , som g ivit Rundelsgränd dess
na mn , revs först 1887.

Åsfäs tningen blev ur svensk fortifikationssynpunkt utomordentligt märklig. D en försågs nämligen på si n västsida med en bastionerad front enligt gammali talienska skolan - den äldsta
känd a bastionerade fronten i Norden. Både arkitektur- och fortifikationshistoriskt en astående är att båda de med varandra samspeland e bastionern a ännu finns bevarade. över den södra av dem,
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benämnd Gräsgården, låg de kungliga bostadsvåningarna, beredda att tas i bruk i belägringstillstå nd. Till den kringvallade
borggården kunde även stadsinvå narna uppforsla värderika objekt att skyddas i orostid (modell 2) . I slottsräkenskaperna kallas
åsfästningens byggande »murningen p å berget».
En synnerligen viktig fråga i utforskningen av Gustav I:s byggnadsarbeten är vilken arkitektonisk-fortifikatorisk rådgivare han
haft vid elen märkliga bastionsfästningens utplan ering. Med sin
grundläggning 1549 är den den tredj e i ordningen av Gustav I:s
från grunden utbyggda borgar, med Gripsholm som elen första
(1537) och Vadsten a som den andra (1545). Man ka n försöksvis
stanna vid namnet Påve! Schutz. D enne hade r ed an 1543 kommit
till Sverige sannolikt från Leipzig och var verksam som kunglig
byggmästare ett 25-tal år. H an nämnes som verksam i Uppsala
vid tiden omkring 1550. Tal ande är att han under 1550-talet hade
staden Enköping som förläning. En fortsatt forskning får visa vilken roll P åvel Schiitz kan ha spelat vid det upsaliensiska bastionssystemets tillkomst. U ncler alla förhållanden visar d etta hur
snabbt Gustav I i vårt avlägsna land kunde följa moclärniteterna
på befästningskonstens områd e ute i Europa.

Vid tiden omkring 1558, när Gustav I ansåg tiden var a mogen
att på allvar tänka på successionen p å rikets tron, utsågs hans
äldste son hertig Erik att, enligt elen tidigare antagna arvrikesklausulen, vara »utvald konung». Mer än troligt är att det är vid
nu nämnd tidpunkt som åsfästningens byggnaclsschema förändras,
gående ut på att vid fästningens sydsida en mäktig tegelbyggnad
anlägges, avsedd a tt utöka de kungliga bostadsvåningarna över
bastionen Gräsgården med ett renässansslotts representationslokaler, såsom rikssal, kyrka m. m . I sådan utbyggd form torde
slottet ha tagits i besittning av den n ye konungen Erik XIV krönt i Uppsala 1561 - p å 1560-talet (modell 3). Detta var de
1567 inträffade Sturemordens slott.
Redan 1568 efterträddes Erik XIV som regent av sin halvbroder
hertig Johan, krönt i Uppsala 1569 som Johan !Il. Det nya datu-
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Mod ell 2. Den n ya modärna åsfästningen , sedd från nordöst och grundlagd på
den söder om staden belägna Kasåsen (nuv. slottshöjden) år i549. Fästningens
syfte, som grundade sig på försvarsb estämmelserna vid riksdagen i Västerås
1544 (strax efter Dackefejdens biläggande), var att tillsammans med Uppsala
gård försvara Uppsala sedan stadsinvånarna å lagts att fl ytta över på domkyrkosidan. Den nya fästningens huvudförsvarssystem utgjordes av den mot
väster vettande bastionerade fronten, beståe nde av de med varandra samspelande och kurtinförenade moatj ebastionerna, Styrbiskop (hiterst) och Gräsgården (borterst). Den bastionerade försvarslinjen p å Ka såsen är den tidigast
anlagda i Norden, följd av Kronborg i Danmark i558 och av Kalmars nya
yttre gördel i564-68 (bastionen S. Erik).
Den kungliga bostaden var förlagd till ett mäktigt stenhus över b as tion en
Gräsgården , anlagt så att de tvåvåniga rumsplanern a var följsamma mot de
underliggande kanonkasemattvåningarna. Allt talar för att åsfästningen från
början var avsedd enbart för försvar och att utgöra kunglig bostadsreplipunkt
först under inrikes ofärdstid under de känsliga reformationsåren. - Byggnadstid i549-1558. Bas tion ern as lise nsmyckade flanker - allt i tegelmurverk
representerar den tidigast kända renässansarkitekturen i Sverige.

met i Uppsala slotts historia blev 1572. En svår brand ödelade
då mycket av Erik XIV:s nya slottsflygel. Johan III fann nu tiden
vara mogen att omgestalta både domkyrka och slott i Uppsala
så att de bättre motsvarade modärna europeiska krav. Redan
brandåret 1572 inkallade konungen från Schlesien en arkitekt,
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Mod ell 3. Asfästningen , sedd frå n norr, 0111b rggd till geno111lört »tT11iissans ·
slott». D et n ya bestå r i alt utefter sydsid a n uppförts elt 111äktigt tegelhus ,
sannolikt avsett att inry111111 a s; 1dana lokaler, rikssal och k yrka , som sku ll e fullborda de kungliga bostadS\·[n1ingarnas represe ntationsan sp råk. Endast jordvft ningarna i'1te rsti'1r num e ra av »första ren iissa nsslollct • . Dess utb yggnaclstid var
sannolikt 1558- 1563, lt e nig E ri ks ;°ir so111 »Hlvald konung • oclt lian s tidigaste
i't r som konung Erik X I\'. De kända Sllll'C111ordcn iigdc rn111 ltiir 24 111aj 1567
(förkroppningen i kunin111urc.: 11 n iirmast ltitrc slottsgavc.:111 i1111c.:lt i'd lcr fii11gc.:lsc.:t ,
d e lvi s ännu bc.:varal). J\rkilc.:kt för bf1dc i'1sfii slninge11 oclt dess 0111bygg11 a d sannolikt Paul Schlitz (• Miislcr P;°tvc l •) fr i'1n Le ip zig.
0

Franciscus Pahr, som var helt förtrogen med den på italiensktysk-fransk grund vi lande renässansa rkitekturen, som Johan !Il i
sina nära förbindels er med Polen upplevt und er sin a resor i Östeuropa och som motsvarade de arkite ktoniskt hiigtställda förhållanden, som hans drottning Ka ta rina J agellonica, syster till Polens konung Sigismuncl Il, som prinsessa upplev t i Krakow och
annorstädes.
Franciscus Pahrs slottsprojekt i Uppsala var utomordentligt
storstilat: huvudslottet sku lle inrymmas i sydflygeln med grupp
av bostadsrum mot väster, mot öster suppl erade med kyrka och
rikssal. Borggårclen skulle mot öster, söder och väster omges av
öppna arkader just på sådant sätt som utmärkt elen polsk-italienska
renässa nsen i drottning Katarinas h emland. Franciscus Pahr hann
dock enbart med de västliga kungsvåningarna; hans frånfälle 1580
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Modell 4. • Andra renässansslottet., sett från sydväst, p å börjat 1572 under Johan III och koncipierat av Fra nciscus Pahr frå n Schlesien. Arkitekturen starkt
besläktad med polska renässansslott , ej minst slottet i Krakow, drottning Kata rin a J agellonicas hemstad. Den r ym liga borggå rde n sku lle på västra, östra och
södra sidorna omges av öppna arkader. P å bastionen Gräsgården , närmast å
bilden, a nlades trädgård till den kungliga fami lj ens förlu stelse. Stora södra
fl ygeln skulle in rymma den representa tiva kungabostaden i två våningar, supplerade mot öster av rikssa l och kyrka. För vilket ändamål norra fl ygeln, t. v.
å bilden , avsågs kännes ej ; möjligt är att den planerades inrymma nya lokaler
för universitetet, främst prästutbildningen. - Av det storartade slottsprojektet,
unikt i Norden, hann e nbart den del fullbordas , som höjde sig öve r bast ionen
Gräsgå rden och som innehöll de kungliga bostadsvåningarna. Franciscus Pahr
avled 1580.

omintetgjorde, beklagligt nog, utbyggnaden av de stora kungliga
representationslokalerna och arkadlängorna. En bevarad plan visar, till all lycka, hur det för Sveriges, j a, Nordens vasarenässans
enastående proj ektet tänktes utformat (modell 4).
Under 1580-talet sker åter stora förändringar i Uppsala slotts
utbyggnad. Den pahrska planen med borggårdsarkaderna frångås,
i stället planeras en slottsanläggning i U-form med den mäktiga sydflygeln som ena stapeln och en tänkt nordflygel som den
6 - 685409 Uppland 1969
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andra. Flyglarna skulle sammanbindas av elen långa och mycket
smala länga, som vette mot staden. Gigantiska mått präglade den
nya planen; de två fl yglarna motsvarade vardera Uppsala domkyrkas storlek, den sammanbindande östflygeln skulle mäta ej
mindre än 180 ml Ej känt är vilken uppgift nordflygeln skulle få;
möjligt är att Johan III hit tänkte förlägga universitetet, som
länge fört en tynande tillvaro och n ågra år t. o. m. nedlagts. Väl
bekant är Johan III:s stora intresse särskilt för prästutbildningen.
(Modell 5 visar i princip gigantprojektets tänkta utformning.)
Ej heller nyss berörda kolossalprojekt hann fullföljas. Full visshet råder ej om vilken arkitekt det varit, som svarade för den
nya planens konstnärliga utformning. Flera skäl gör dock att vi
vågar stanna vid namnet Willem Boy, på 1580-talet Johan III:s
främste arkitektoniska rådgivare och som i egenskap av nederländare var väl insatt i särskilt Västeuropas renässansarkitektur.
Den nya slottsplanen stannade vid sydflygelns utbyggnad, vilket
i princip innebar tillägg till Franciscus Pahrs kungsvåningar med
ännu större kyrka och ännu större rikssal. Framhållas må att vid
samma tid slottsträdgården anlagts öster om och nedanför slottshöjden, i stort det område, som nu genomskäres av Trädgårdsgatan. Johan III och v\Tillem Boy avled samma år, 1592, lämnande
Uppsala slott endast till hälften utbyggt.
När Johan III:s son Sigismund, 1587 vald till konung av Polen,
övertagit regentskapet efter fadern, var elen stora händelsen i
Uppsala det s. k. Uppsala möte 1593 med dess betydelsefulla beslut för Sveriges kyrka i och med den evangelisk-lu therska trosbekännelsens stadfästancle. Mötet torde ha inletts och avslutats i elen
nya kyrkan på Uppsala slott med dess märkliga altartavla i stuck.
Den första stora h ändelsen i den nya rikssalen på slottet var riksdagen vid konung Sigismunds kröning i Uppsala domkyrka
1594. överhuvudtaget kan sägas att de delar av södra slottsflygeln,
som hann färdigställas, starkt kom att präglas av rummens, särskilt takens utsmyckning med d ekorer i stuck. 1\.1ästare härför var
Antonius Watz från Breslau. Stora partier av slottskyrkans vid
pass 20 m höga altarvägg finns märkligt nog ännu bevarade.
När Sigismunds farbroder hertig Karl, Karl IX, tillträdde re-

Modell 5. · Tredj e r e nässa nsslottet ., sett fr ån nordväst, på börjat a v Johan
111 efter 1580 och koncipi e rat sannolikt av v\lille m Bo y. Utgångsp unkt var
den av Fra nciscus P ah r färdigställda västra dele n av sydfl yge ln. Den n ya planen avsåg e n slottsan läggning i U-form med stor sydfl yge l, lika sto r nordfl ygel,
lå ng och smal , mot staden vettande öst fl yge l och borggå rdsbegränsning mot
väster a v arkadgenombruten mur. Proj ektet utgör den största slottsan läggningen i Norden före Tessins Stockholms slott. - Även nu kan de t tä nkas
a tt nordflygeln , som ses t.v. å bilden, planerades för unive rsite tsändam ål. Endast södra, den bortre, hälfte n av slottet ha nn fullb o rdas före Joh a n III: s och
Will em Boys död 1592 .

gentskapet i5 99, blev en av hans uppgifter i Uppsala att bygga
slottet »färdigt». Det skedde de första åren på i6oo-talet. Mer än
ett tecken tyder på att Karl IX:s önskan var att den bastionerade
fronten mot väster skulle bibehållas. Det nya norra tornet - det
ännu bestående med Landstingssalen - förl ades därför så att den
n yprojekterade norra flygeln, väsentligt smalare än den södra,
kunde få sin västavslutning förlagd på bastionen Styrbiskops
krön. Den långa östflygeln utbyggdes nu, i full längd, så ock det
n yssn ämnda norra tornet. Men därvid stannade det. Nordflygeln
blev aldrig utbygge!. (Modell 6 visar hur Karl IX:s nordflygel var
planerad.) Ledaren för de arbeten, som utfördes, torde ha vari t
en av arkitekterna de Besche, samtidigt verksam med att förse
domkyrkans tvillingtorn med spiror.
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Modell 6. Uppsa la slott, fjärde renässansslottet eller · ko111prollliss lotlet ., dess
nordflygel, sådan ele n planerades av Karl IX omkring ;1r 1600. Fl ygelns m å tt
reduce rades tack vare läg·et på bastionen Styrbiskop, som tänktes bli underlag
för nordvästra tornet. Endast det nordöstra tornet, det vänstra, kom till utförande. Tornet utgör alltjämt slotte ts norra torn (med Lanclstingssalen).

Karl IX:s son och efterträdare som Sveriges konung Gustav Il
Adolf, krönt i Uppsala 1617, kunde i Uppsala överta ett slott, som
visserligen bjöd de ståtligaste rum och salar i både sydflygel och
långslott, båda flankerade av resliga torn, men konungen fann att
det borde finnas en förbindelsegång mellan de i väster belägna
kungsvåningarna och den östliga rikssalen. Under den holländske
arkitekten Casper Pantens ledning byggdes under 1620-talet en
dylik, på mäktiga murpelare vilande gång, den s. k. Trumpetargången. Förbindelse vanns nu mellan övre kungsvåningen och
rikssalen. Vid samma tillfälle försågs de mot borggården vettande
portalerna in i långslottet med fritrappor, som gav portarna en
mera markant arkitektonisk prägel.
En förändring, som troligen även den bör förläggas till Gustav
Il Adolfs tid, är den omedelbart öster om slottskyrkan belägna
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rikssalens entresolering. Rikssalen hade under 1590-talet iordningställts som en särdeles högrest sal, omfattande huvudparten
av slottskyrkans höjd. Från slottskyrkans golv ledde portar från
sidoskeppen in på rikssalens golv och från kyrkans läktare likaledes två portaler in i rikssalen, dock här mynnande i en läktare, som löpte runt hela rikssalens överdel. På 1620-talet, ev.
något decennium senare, ersattes läktarna med ett över hela rikssalens bredd spännande golvbjälklag, vilket möjliggjorde att den
ursprungliga rikssalens underdel kunde inredas med rum i en våning avsedd för änkedrottningen. På ] ean de la Vallees ritning
från omkring 1660 ses nämnda våning, liksom Trumpetargången
utefter slottskyrkans borggårdsfasad, utbildad. (Trumpeta"r gången
ses å modell 5.)
Under drottning Christinas tid skedde veterligt ej någon utbyggnad vid slottet. Känt är dock att borggården på 1640-talet försågs med en springvattenbrunn. Dess konstruktör var bergmästaren Georg Grissbach. Från ett pumpverk nere vid kvarnfallet i
ån pumpades vatten via i marken n edlagda gjutjärnsrör, från
vilka springbrunnens vatten levererades.
I nu beskrivna form stod Uppsala slott utformat till 1670talet, då den i planhänseende mycket väsentliga förändringen vidtogs att en särdeles rymlig slottsträdgård utlades nedanför borggården mot väster. D et var konung Karl XI, som gav den arkitekturkunnige professorn Olof Rudbeck i uppdrag att rita och
anlägga trädgården. Genom åtgärden möjliggjordes utläggande av
den äldre slottsträdgårdens på slottets östra sida och mot ån belägna area som stadskvarter.
För att ge den för Uppsala slotts rika och storslagna byggnadshistoria intresserade möjlighet att skaffa sig en uppfattning om
den stora södra slottshuvudflygelns rumsdisposition från 1500talets slut till 1600-talets början har specialmodeller i skalan 1: 25
framställts av fl ygelns tre arkitektoniska enheter: kungsvåningarna, slottskyrkan och rikssalen. Slottsmodellen 7 visar Kungsvåningarna i två plan, modellen 8 Slottskyrkan och modellen g
Rikssalen. De tre enheterna bildar tillsammans den största slottsrumssvit som någonsin sett dagen i Skandinavien. Mer än sanno-
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1\1 ode ll 7 . Ru111 s inlc ri ö r fr;"111 syd v~i st.ra tornet i övre kun gsv;"1ni11gen i sydflygeln , Runda gern a ket, sedd rn o t öster. Unde rlag för re konstruktione n ä r d e ls
Jea n de la \'allces 11pp1nätning av slottet 01nkring 1660, d e ls n ed e rvåninge ns
ännu bevarade golv i mönste rlagd stllck , son1 kan ge anvisning 01n hur i prin cip kungsvåningarnas golvark ite ktur kunnat gestalta sig.

likt är att utgångspunkten för Johan III att skapa den ymnigt
dimensionerade arkitekturen på slottet i den gamla kungsstaden
Uppsala, rikets »urhem», var att den skulle stå som ett gensvar till
den resliga gotiken hos Uppsala domkyrka. Uppsala domkyrka
och Uppsala slott, polerna i kungs- och ärkesätesstaden Uppsalas
kröningsmiljö, skulle p å det mest övertygande sätt visa a tt f ursten och ingen annan var denna miljös h err e och härskare.
I och m ed att Uppsala slott aldrig någon gång h ann utbyggas
efter de så ståtligt uttänkta projekten vilar över denna vasarnas
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Mod ell 8. Den i sydfl yge ln s mittparti belägna Slottskyrkan , sedd mot al tar väggen. Kyrkan förb and m ed sin a läktare den kungliga huvudvåningen (hitåt)
och Rik ssa len (bortåt). M ittskcppet res te sig 20 m . och närm ade sig en domkyrkas höjd (Uppsala d omkyrkas mittskeppsvalv vid pass 27 m). Altartavlan ,
h elt utförd i st uck, upptog tre bi ldscencr : nederst »Kristi korsfästelse ., mitterst
• Kristi uppståndelse » och överst »Krist us tronande i himlen • . Alla tolv fönstrens östra smygar sm yckades av ängla r i övernatu rl ig storlek. Kyrkans byggnadstid 1580-talet. Fotot taget frå n det fönster där drottning Katarina J agellonica frå n sitt privata kapell kunde följa g udstj änsten. I slottsk yrkans utrym me inb yggdes under Carl H årlem an på 1740- och 1750-talen fyra bostadsvåningar för ar vh ertigparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Rummen , som
aldrig h a nn inredas, fick 1902 dispon eras av Uppsala nyupprättade La ndsarkiv.
Stora partier av altartavlan finn s ännu bevarade L andsarkive t.

go

N. SUN DQ UIST

Vasarnas slo tt i Up psala

Mode ll 9. Rikssa le n på Up psa la slott i dess ur,;prungliga gestalt, sed d m ot
söder. T. h . väst ra väggen , med dess fyra po rta le r, varav de två nedre lett i n
på Slottsk yrka ns sidoskeppsgolv, de två övre på kyrka ns lä kta re. Inne börden
i tvåvå nig he te n hos k yrka och r iks,;al va r a tt övre e taget, »pia no nobile.,
skulle dispo ne ras av kunga familj e n med dess uppvakt ning och de t nedre av
· folke t • . Sa le ns h öjd vid pass 14 m., byggnadstid 1590-talet. (J o ha n III och
Sigismund). Troligen reda n på 1620-ta le t skedde de n förä ndringen att Rikssalens n edre de l, dvs. unde r läkta rn a, in reddes som n y bostadsvåning fö r ä nked rottningen. Golv inlades i höjd med läk ta rna. Salens h öjd b lev nu e ndast vid
pass 7 meter. Först vid 0111 bygg·a nden på 1740-50-ta le n gjordes salen högre,
i de t d å d e n s. k. sparrlagsvå ningen - belägen ova nför de t på bilde n synliga
take t - lades till i h öjd. De t är den na i 700-tale ts sal, följ aktligen de n tredje
i ordningen , som utgör de n nu va ra nde Rikssalen , io rdningsstälid 193 1-1932
som U ppsa la stads, U p psala uni versitets och Uppsala studcn tkå rs festsal.

borg en omisskännlig arkitektonisk tragik - kröningsslo ttet, som
endast n ågon enstaka gång kom till användning fö r hovhållning.
Stockholm storm ad e under i 600-talet fram i täten som rikets
främsta kungsstad m ed sin ställning definitivt befästad under
i 700-talet.
ödestimman för Vasarnas stolta slo tt
Uppsala slog i6 m aj
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1702. Elden förintade då den dominant belägna borgen. Först
åren 1743-1762 skedde å teruppbyggnad - nu i helt ny arkitektonisk dräkt. Det var i detta slott, länsstyrelsens säte och landshövdingens bostad, i vilket Upplands fornminnesförening 26 jan.
1969 firade sitt 100-årsj ubileum.

Föreliggande studie ingick i det utställningsprogram, som utgavs till
utställningen »Vasarnas slott i U ppsala» på U ppla ndsmuseet 26. 1-9.3.
1969. Studien h ar hä r utökats med fotos av modeller över slottet, av
vilka ett antal ä r utstä llda i U pplandsmuseet. Modellerna har framställts efter författare ns ritningar.
Modellerna 1-6 har utförts av de n baltiska arbetsgruppen vid slottsarbete na på 1940-talet; bearbetning och färgsättning har därefter gjorts
av Ernst Sarbj>.
Modellerna 8 och 9 ha r utförts av Ake Lagerbäck och modell 7 ingår
i den slottsvåningsmodell, som framställts av Per Lundgren.
Fotos från samtliga modeller : Evert Skirgård.

