
Andreas Biörn och hans dekorationsmålningar på Gripenberg och Göberga
Stenström, Stig
Fornvännen 1962:5/6, 300-327
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1962_300
Ingår i: samla.raa.se



ANDREAS BIÖRN 
OCH HANS DEKORATIONSMÄLNINGAR 

PÅ GRIPENBERG OCH GÖBERGA 

Av Stig Stenström 

Det stora timmerslottet på hermelinska fideikommisset Gripen-
berg i Säby socken i Småland planerades och uppfördes åren 
1000—1070 av fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel. Som över
vakare av byggnadsverksamheten på Gripenberg anlitade Wrangel 
överslen sedermera generalmajoren Erik Drake af Hagelsrum, 
vilket låg nära till hands, då denne ägde och bebodde det angrän
sande säteriet Göberga i Linderås socken. Möjligen hade Drake 
särskilda kvalifikationer för ett uppdrag som detta. Faktum är 
att samma år som Drake första gången namnes i samband med 
Gripenberg, synes han ha fått ett liknande uppdrag av fält
marskalken Carl Mauritz Lewenhaupt, som i brev den 3 maj 1005 
ber honom skaffa arbetare till sitt "påbegyndte steenhuus wedh 
Eksjöhofgård".1 

Den 8 februari 1009 skriver Drake från Göberga: "Ytterligare 
länder till Eders höggrefl. Excell. min ödmiuke begiäran att Eders 
Höggrefl. Excell. höggunstigt wille på 3 weckors lidh första wåhr-
dag forunne byggmestarcn på Gripenberg at få åt mig upsettia ett 
Tohrn på min widh dhen nyia kyrkian i Jönköping förfärdigade 
graf Emedan han helt och hållet wid Gripenberg hafwer alt dhet 
nödwändigaste ifrån sigh giort Undantagandes någre bordh och 
bänkar och slikt. Så at önskande wore at Eders Excellce dhen 
skiöna byggningen måtte sielf kunna besichtiga."2 Det skulle 

1 Stifts- och landsbibliotckct i Linköping. Br. 20. Bref till öfverste E. Drake. 
Den ännu kvarstående slottsruinen lorde sålunda vara av betydligt yngre 
datum än man tidigare trott. 

2 Riksarkivet (IL A.). Skoklostersamlingen. Skrifvclser lill Carl Gustaf 
Wrangel. Di-Dra. 
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snart visa sig, att byggmästaren långt ifrån var färdig med sitt 
arbete på slottet. Först under loppet av följande år synas bygg
nadsarbetena helt ha avslutats i och med ombyggnaden av den 
stora dubbeltrappan i entréhallen eller "förhuset", som det kal
lades på den tiden. Men förutom detta återstod en annan icke 
oväsentlig uppgift, nämligen den konstnärliga utsmyckningen av 
rummen. 

I äldre tider ända fram till 1700—70-talen, då flera viktiga för
bättringar3 av kakelugnarna möjliggjorde uppvärmningen av 
bostäderna på ett helt annat sätt än tidigare, hade tapeterna en 
dubbel funktion. Naturligtvis som än i dag att pryda och lysa upp 
rummen men framför allt att stänga kylan ute i de kalla och dra-
giga bostäderna och kyrkorna. Man använde därför gärna tunga 
tjocka sloffer såsom kläde, ylle och linne samt läder. Dessa tape
ter voro ofta löstagbara och hängdes då upp med ringar på 
stänger, men det förekom även att de fästes med tänglikor vid 
väggen. 

Bland de dyrbarare voro de s. k. turkiska tapeterna, varmed 
man väl ursprungligen förslod rent orientaliska vävnader, såväl 
mattor som väggbonader, kanske huvudsakligen knutna. Så små
ningom kom termen mest att gälla europeiska hautelissevävnader, 
och man skiljer därvid ofta på turkiska figurtapeter och turkiska 
skogstapeter. Sådana löstagbara textila tapeter av de mest skilda 
slag ärvdes liksom lädertapeterna från generation till generation, 
och av tidens bouppteckningar och arvsskifteshandlingar att döma 
voro de ofta i ett bedrövligt skick. "Mestadels af mal förtärde" 
och "fulla af ohyra" äro icke ovanliga tillägg i marginalen. För 
att i någon mån skydda tapeterna för skadeinsekter och väl även 
av rent hygieniska skäl, togos tapeterna oftast bort under sommar
halvåret och packades ner i kistor och koffertar. För att väggarna 

3 Gösta Selling, Svenska Herrgårdshem under 1700-talet . . . Stockholm 
1937, sid. 144 o. f. I detta sammanhang vill jag ur glömskan dra fram en per
son som uppenbarligen betytt mycket då det gäller förbättringen av de 
svenska eldstäderna. Enligt kungörelse utfärdad av Stockholms rådhus den 
11 augusti 1762 tillerkändes Capilaine Mechanicus Johan Brelin tre öre silver
mynts avgift i elt års tid på varje famn till Stockholm ankommande ved så
som belöning "i anseende til hans påfund at inrätta Spisar och Kakelugnar, 
lil besparing af Wed, och förekommande af eldswådor med mera". 
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sommartid ej skulle stå helt kala och osmyckade, försågos de 
mången gång med dekoralionsmålningar av olika slag. Särskilt 
omtyckt var att låta målaren imitera gobelänger och veckade 
draperier. 

Gripenberg, som var ett av Wrangels obetydligare residens, hade 
av ägaren sannolikt aldrig avsetts att användas annat än vid 
kortare jakt eller fisketurer under sommaren. Det var därför här 
särskilt angelägel att få rummens väggar konstnärligt målade. Det 
har konstaterats,4 att Wrangel för första och kanske enda gången 
besökte Gripenberg ca en månad vid årsskiftet 1009/70 för att 
besiktiga slottet. Vid detta tillfälle5 sammanträffade fältmarskalken 
med en man vid namn Andreas (eller Anders) Biörn med vilken 
han slöt kontrakt angående slottsrummens konstnärliga bemål
ning. Biörn kallas vid denna tid generalmajoren Hans G. Mörners 
tjänare. Mörner, som ett par år senare blev landshövding i Jönköp
ings län och som ägde och bebodde det några mil från Gripenberg 
då i Askeryds nu i Västra Byds socken belägna Olstorps (Alstorp) 
säteri, hörde till Drakes umgängeskrets. Säkerligen har det varit 
Drake som rekommenderat Biörn hos Wrangel. 

Den 10 mars 1070° kort efter sin återkomst från Gripenberg 
till Stockholm skriver Wrangel till Drake: "Anbelangandes mine 
privatsaker widh Griffenbärgh såsom H. GeneralMajoren dhen 
godheet haffver sigh hoos migh at enquestera huru iagh medh 
måhlningen och kakelugnarnes oppsättiande skulle willia hafwa 
förhållit, så finner iagh migh på dhet högsta H. GeneralMajoren 
obligerat, som sigh så högt om mitt interesse och bästa dher wille 
wårda låta, och emedan iagh fönimmer dhet måhlaren redan dher 
skall wara anländh, så kan han så länge efter dhe kopparstycken 
måhla som jag Wegenusten(?) medgifwit hafwer och sedhan 
när dhe icke längre tillräckia kunna få taga sine egna anfenglich, 
som han twifwels uthan i förrådh lährer hafwa." 

Att det åtgick så onormalt lång tid för att uppföra Gripenbergs 
slott, berodde till stor del på Wrangels kända hårdhet och girig
het mot arbetsfolket. Hans måtto synes ha varit att få ut så 

4 Walfrid Enblom, Om tillkomsten av Gripenbergs gods och slott, i Medde
landen från N. Smålands Fornminnesförening, VI, 1922. 

5 R. A. Skoklostersaml. C. G. Wrangels koncept 1670—71. ?/4 1670. 
6 Ibid. 
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mycket som möjligt för så litet som möjligt. Snart blev det också 
kontroverser med Biörn: I brev till Drake i april s. å.7 uttalar 
Wrangel först sin belåtenhet med konstnären: "Nu är dhet mig 
fuller helt kiärt att förnimma dhet Måhlaren sigh så wähl och 
flijtigt dher anstella skall at han med arbetet så wjda avancerat 
och kommen ähr, dhet han icke allenast dhe 3 kambrar framför 
dhen stora salen redan skall hafwa hint att förfärdiga Uthan att 
han iämwähl medh dhen fierde nu straxt efter helgen sig trodde 
richtig(?) att blifwa men serdeles dhet H. GeneralMajoren hans 
arbete så godt approberat och låfword gifwer." Men längre fram 
i brevet kominer Drakes bekymmer lill uttryck. Biörn ville inte 
måla den stora salen under 27 d. smt och den mindre "som ordi-
naire medh salen" ej under 18 d. smt. Wrangel höll dock benhårt 
på sin överenskommelse med konstnären. "Så emedan han (Biörn) 
nehr conlraclet som iagh med honom dher neder slutet hafwer 
hvaraf copia här bjfogas expresse sigh obligerat hafwer alle kamb-
rer, durch die bank för trettijo dr kmt hwardera att förfärdiga, 
hwarföre kan iag inte see huru han dhen lille matsalen dherifrån 
kan excipera och mera för honom än dhe andra kambrar begiära 
aldenslund den under samma prijs comprehenderad och försedd 
ähr." Drake ombedes därefter alt förhandla med Biörn om ett 
lägre pris för stora salen samt att även göra upp om bästa priset 
för "förhusets" målande. 

Drake vände sig nu till Mörner,8 som tydligen helt stod på 
konstnärens sida. "Han (Biörn) lärer intet undandra sig allenast 
han kunde iempte färgorna som nogast hafwa betalning. Hwad 
iag elliest hafwer öfwer honom att befalle skall iag så laga att 
han dherifrån intet skall undraga sig ehuruwäl iag boos H s Ex c e 

honom intet hafwer recommenderat ulhan H s Excellce sielf medh 
honom contraherade och iag af contractet intet hafwer någon 
weetskap." 

Den 11 maj berättar Wrangel för Drake att Biörn klagat för 
honom:9 "dhet han för färgornas dyrhet skull icke tillwägabringa 

7 Se not. 5. 
8 B. A. Skokloslersaml. Skrivelser till Carl Gustaf Wrangel. Di-Dra. Brev 

från Hans G. Mörner till Erik Drake dat. Älstorp d. 14 maj 1670, bifogat brev 
från E. Drake till C. G. Wrangel . 

8 R. A. C. G. Wrangels koncept. 
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kan att måhla dhen mindre sahlen för samma prijs som dhe G 
kamrar nembl. för 30 d. kmt." Bara en vecka senare sänder 
Wrangel ännu ett brev till Drake10 och bifogar en kopia av en 
skrivelse till Biörn så lydande: "Jagh hafwer Ehrlige och konstrike 
Anders Biörn Edher skrifwelse för få dagar sedan wäl här undfådt 
och dheraf förnummit hwad I edher besvärar, som skulle I dhen 
mindre sahlen uthi mitt huus Griffenbergh icke för samma prijs 
som Camrarne kunna måhla och förfärdiga. Nu wetten I fuller 
Edher att påminna dhet i uthi Contractet som medh Edher widh 
mitt warande dher nedher slutit blef, Edher obligerat hafwa att 
förfärdiga wåhningarne uthi huset hwardera för 30 d. kmt och 
allenast dhen Slora sahlen dherifrån blef exclperat och undan
tagen, som apart efter des förtienst och wijdare betingan skulle 
contenteras. Och såsom I fördenskull intet skiähl och fogh nu 
hafwer till att undandraga Edher att förfärdiga dhen mindre 
sahlen för samma prijs som Cammrarne helst efter dhen under 
express begrepen ähr. Altså ähr thet och icke mera än billigt att 
I Contractet i så måtto efterlefwer och fullgiörer men hwad dhen 
slora sahlen så och förhuset anbelangar så hafwer iagh Hr Gen. 
Maj. Drake ordre gifwit alt han om dheras måhlande sigh wijdare 
med Edher dher accordera och förena skall, efter som iagh och 
ingen Iwifwelsmål drager, än att I Medh lika sorgfals Edher skola 
låta angeläget wara begge sahlarne iempte förhuset wäl och med 
dhet forderligaste förfärdiga såsom I Edher flijt medh dhe andre 
G Camrarne berömligen redan hafwer giordt och förspöria låtit. 
Dher I och någre medel och penningar för att wid färgiornas in-
kiöp och arbetet så mycket bettre fortsettiande skulle behöfwa så 
hafwer iagh bete Hr Gen. Maj. tillskrifwit, att han Uppå afräk-
ning, så mycket I begiärer Edher skall föllia och tillkomma låta. 
Befalle Edher Gudh a lzmecht ig . . . " I det närslutna brevet till 
Drake säger Wrangel bl. a. "men ifall han (Biörn) ingalunda 
skulle stå att bringa dhen mindre sahlen för samma prijs som 
endera af Cammarne att förfärdiga, så kunde H r General Majoren 
tå lljtet Uppå prijset öka till, iämwähl och på dhet nogaste medh 
honom sökia till att betinga om dhen stora sahlen så och förhusetz 
eller förstugans måhlning, eftersom iagh och hwad Hr Gen. Maj. 

10 Ibid. 18/5 1670. 
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B- • , i a 

Fig, 1. S. Enanders år 1814 daterade plan av bottenvåningen i Gripenbergs 
slott. — S. Enander 's plan, dated 1814, of the ground floor of Gripenberg 

Castle. 

således här Uthi Giör och för raisonabelt finner Giärna medh 
acquiescrar och tillfredz ähr . . . " 

I Biörn hade Wrangel uppenbarligen fått en värdig motståndare 
i vad det gäller att stå på sin rätt, ty den 22 juni11 måste fält
marskalken återigen bedja Drake att söka övertala konstnären 
att måla de omdiskuterade rummen för ett lägre pris. Wrangel 
tillfogar i detta brev: "men dhe andra Canimar och logementer 
upp i wåningen blif1" under Contractet begrepne och böra för 30 
Dr Kopm hwardera förfärdigas äfwensom dhe Camrar som redan 
måhlade ähr. Hr General Major förlåte migh att iag så dristigt 
litar honom till och medh mine privat saker för allt besvär iag 
Finner Hr General Major till all behagelig wänskap igen. . . " 

Av ett brev tre dagar senare12 får man veta att Drake slutligen 
kom överens med Biörn om att denne skulle måla den stora salen 
för 90 d. kmt och den mindre för 31 d. kmt. Wrangel skriver 

I I Ibid. 
12 Ibid. 25/6 1670. 
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vidare i detta brev: ". . . hwad farstugan widkommer så emedan 
Jagh förnimmer att måhlaren om des förfärdigande icke för nå
got hafwer welat sluta än att trapporne först förändrade blifwa, 
Hwarföre måste man fuller så länge dher medh låta anstå men 
efter migh omöjligt ähr Byggmästaren ännu att kunna här umbära 
och mista, dy wille Hr Gen. Maj. medh Chemineer så länge låta 
dher uppmura intill dess Byggmästaren här affkomma och sigh 
dhijl neder förfoga kan . . ." Den 20 oktober samma höst tackar 
Wrangel,13 som just återvänt från Skokloster till Stockholm, Drake 
för brev av den 3 oktober, där den sistnämnde lämnat glädjande 
underrättelser om "logementernes måhlning och kakelugnarnes 
uppsettiande" och förslag att de två gäslkamrarna skulle målas 
färdiga innan även tornkamrarna dekorerades. Vartill Wrangel 
gav sitt samtycke. I det sista brevet daterat den 14 november 
107014 från Drake till byggherren, vari Biörns måleri omnämnes, 
får man veta, att konstnären åtminstone tidvis haft medhjälpare: 
"Belangandes tillståndet wid Gripenberg så håller Målaren stadigt 
wid sitt arbete allenast han hafwer sedhan Missommar warit 
allena, ty går det något långsamt. Kakelugnarne ähre alle upsatte 
och imorgon Beser han här ifrån och hem. Till then nådige her
rens ankomst hoppas iag dhet mesta skall kunna skaffas widh 
handen som på kort lidh kan tarfwas." 

Man får anta att Biörns dekorationsarbeten på Gripenberg av
slutades under loppet av år 1671. Från följande år finnas flera 
brev bevarade från Drake till Wrangel men där avhandlas mest 
arbeten rörande trädplanteringar och dammanläggningar kring 
slottet. Om målningsarbeten namnes däremot icke längre ett ord. 

År 1704 lämnar Gripenbergs dåvarande ägare majoren Gustaf 
Adolf Witting följande beskrivning av slottet:15 "Till Byggnad 
en stor Caracters-Bygning, som står Norr på ett Bärg med Kiällare 
under, 12 underrum Förutom förstuga som går genom Byggningen 
och 2:ne Contoir, samt lika många öfverrum utom 4 Torn-Cam-
mare . . ., 2:ne mindre Byggningar med 12 rum uti hvardera, alla 
Wåningsrum som bebos". Beskrivningen överensstämmer med 

13 Ibid. 
14 Se not 2. 
15 (Uppsala Universitetsbibliotek) S. 79. 5. L. Gabm, Archivum Smolandicum. 

Tom IX. Jönköpings län, vol. 2. 
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rumsantalet i den på Skokloster bevarade modellen av Gripenbergs 
slott16 liksom med en förmodad arbetsritning av bottenvåningen.17 

Märkligt nog existerar ej någon äldre plan av slottets övervåning. 
I Gripenbergs slottsarkiv förvaras nu en uppmätningsritning 
(fig. 1), som visar slottets fasad samt plan över källaren och 
bottenvåningen. Bitningen är utförd år 1814 av S. Enander, sanno
likt på uppdrag av den unge baron August Söderling Hermelin, 
som sistnämnda år tillträdde Gripenbergs fideikommiss. Planen 
av bollenvåningen som visar en större och en mindre sal, fyra 
tornkamrar och sex andra kamrar samt två stora garderober, en 
på vardera sidan av entréen, är uppenbarligen helt i överens
stämmelse med Wittings beskrivning. Hade den inte funnits kunde 
man frestats till antagandet att övervåningens inredning tillkom
mit först i samband med den stora hermelinska restaureringen av 
slottet, men då man nu vet att samtliga rum i de båda bostads
våningarna voro tagna i bruk redan vid 1700-talets milt finnes det 
ingen anledning att betvivla att detta kan ha skett redan under 
Wrangels lid. 

Av de redan citerade breven framgår som vi sett alt Biörn 
fullbordat målningen i sex kamrar, att han höll på att avsluta 
målningen i ytterligare två gästkamrar samt att han kontraklcrats 
måla åtminstone stora och lilla salen, förhuset och tornkamrarna. 
Med tornkamrarna menar Witting tydligen endast de i tredje vå
ningen belägna rummen. Dessa ha dock aldrig varit inredda. De 
tornkamrar som omnämnas i samband med Biörns kontrakt voro 
sannolikt bottenvåningens och andra våningens. Det troliga är 
dock, att Biörn dekorerat förstugan och samtliga 24 bostadsrum 
i slottets båda våningar. Därpå tyder de ovan citerade raderna 
i Wrangels brev den 22 juni 1670, då målningsarbetet i botten
våningen i stort sett var avslutat, att Biörn skulle måla kamrarna 
och logemenlerna upp i våningen. Någon inskränkning gör 
Wrangel därvid ej. 

'" Enligt benäget meddelande till förf. av docenten Gerhard Eimer, som även 
publicerat en bild (fig. 56) av slottsmodellen med avlyftat tak i sin bok Carl 
Gustaf Wrangel som byggherre i Pommern och Sverige. Stockholm 1961. 

17 Eimer a. a. fig. 58. Som denna ritning i flera detaljer avviker frän verk
ligheten har del ansetts lämpligt att här publicera S. Enanders plan av botten
våningen. 
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Fig. 2. Fragment av väggmålningar från tre av rummen i Gripenbergs 
slott. Observera de målade fransarna på de tre bräderna t. h. Den andra 
brädan t. v., som har målad bröst panel härrör troligen från det s. k. 
förhuset. —• Fragments of wall paintings from three of the rooms in 
Gripenberg Castle. Note the painted frtnges on the three boards to the 
right. The second board on the left, whieh has a painted dado, probably 

comes from the entrance hall. 

Vad återstår nu av Andreas Biörns målningar på Gripenberg? 
Vid ett besök på det gamla slottet i början av 1950-talet18 fästes 
min uppmärksamhet vid några målningsfragment i två av taken 

18 Stig Stenström. Från slott och koja i Tranåsområdet , Tranås Sparbank 
1875—1950, Stockholm 1951. 
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Fig. 3. Fragment au väggmålningar frän tre rum i Gripenbergs slott. Den 
korgbärande munnen är kopierad efter en figur på sticket "Ncwetnburg am 
See" (jfr fig. 15). — Fragments of wall paintings from three rooms in Gripen
berg Castle. The man carrying the basket has been copied from a figure in 

the copper cngravlng "Newemburg am See" (cf. Ftg. 15). 

i de s. k. museirummen i övervåningen. Takbräderna voro dekore
rade i limfärg med landskapsmålningar i verdurstil av 1000-tals-
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Pig. 4. Fragment av väggmålningar frän ett av rummen i Gripenbergs slott. 
Vid målningen av granarna med markant glest grenverk har Biörn sannolikt 
influerats av stick i "Topogmphia" , jfr t. ex. fig. 14. — Fragments of wall 
paintings from one of the rooms in Gripenberg Castle. In painting the spruces 
with remarkably sparse hrancbes, Biörn was probably influenced by cngrau-

ings in "Topographia" (cf., for example, Fig. 14). 

karaktär. Det var tydligt iitt flertalet av dessa bräder en gång till
hört dekorerade väggpaneler, som vid någon reparation tagits 
bort för att sedan användas vid inpanelningen av innertakens för
ut synliga bjälkar. Vid återuppsätlningen ha bräderna placerats 
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Fig. 5. Fragment au två väggmålningar från ett av rummen i Gripen-
bergs slott. Fjäl lmatsivri t. V. visar påtaglig likhet med den å fig. 14 
återgivna avbildnlngcn av sticket "Gletschcr im Gundelwaldt" och på 
brädan t. h. igenkänner man mittpartiet på sticket "Pierre Pertuise", 
(jfr fig. 17). —• Fragment» of two wall paintings from one of the rooms 
in Gripenberg Castle. The mountain massif on the left shows obulous 
»imilaritg to the copg of the engravlng "Abbildung des Gletschers im 
Gundelwaldt" reproduced in Fig. 14, and on the board lo the right we 
recognize the middle portion of the engravlng "Pierre Pertuise" (cf. 

Fig. 17). 

huller om buller, än med målningen utåt än inåt och utan alt 
någon som helst hänsyn tagits till motiven. Beparalionen ifråga 
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omtalas av Joseph Hermelin i "Släktsägner och minnen". Det var 
hans farfader den nyssnämnde August Söderling Hermelin, som 
åren 1823—1825 grundligt lät restaurera slottet, varvid bl. a. 
"golv, murar och tak gjordes nya". 

På mitt förslag lät friherre Gösta Hermelin undersöka flertalet 
övriga innertak i slottet, och det visade sig sedan spännpappen 
avlägsnats, att ett stort antal bräder voro dekorerade med lik
nande fragmentariska landskaps- och figurmålningar från 1600-
lalel, medan andra hade dekorationsmålningar från 1700-talels 
milt och senare del, allt blandat om vartannat. Taket i lilla salen, 
nuvarande salongen i bottenvåningen, erbjuder ett särskilt in
tresse. Vid en reparation under 1940-talet konstaterades, att detta 
tak var dekorerat med målningar, vilka då fotograferades, var
efter spännpapp ånyo uppsattes. Fotografiet ifråga är tyvärr 
mycket bristfälligt. Så mycket kan man dock se, att det är Biörn 
eller hans medhjälpare, som utfört målningen, men om det här 
är fråga om en ursprunglig plafondmålning eller hopplockade 
väggpaneler kan för närvarande ej bestämt avgöras. Målningen kan 
dock ulan slörre svårigheter åter friläggas. Även i skåp och gar
derober samt på vinden i själva yttertaket ha 1000-lalsmålningar 
påträffats. 

År 1955 fotograferades flertalet av de blottade målningarna, 
varefter fotokopiorna klipptes i remsor efter de avfotograferade 
bräderna. Genom alt sammanställa de på så sätt erhållna detal
jerna har jag kommit fram till att de hitintills blottade bräderna 
med 1000-lalsdekor utgöra fragment av väggmålningar från minst 
elva rum saml takmålningar. Väggfälten ha varit inramade eller 
nedtill avgränsade av en bård, bestående av paralellt dragna rän
der i svart, vitt, grått, beige, gult och brunt och som varierats 
något i varje rum. Bäuderna kunna vara tjocka eller smala, flera 
eller färre, färgernas inbördes ordning kunna växla, och ibland 
utökas bården med elt tandsnitt eller annat ornament. I ett par 
rum ha bårderna dessutom nedtill avslutats med en målad frans 
(fig. 2), varmed konstnären ytterligare velat pointera, att det är 
gobelänger han avsett alt efterlikna. 

Blandade med IGOO-talsmålningarna finnes som nämnts även 
ett stort antal målade bräder, där dekoren utgöres av rocailler i 
guld eller gracila blomslerrankor och fåglar. Här och var under 

312 



A N D R E A S BIÖRN O C H H A N S D E K O R A T I O N S M Ä L N I N G A R 

Fig. 6. Fragment av två väggmålningar från ett av rummen i Gripenbergs slott. 
Herrgårdsbyggnaden gör ett genuint svensk intrgck och både denna och 
kyrkorna pd andra väggen återge sannolikt småländska eller östgötska bygg
nader. •—• Fragments of two wall paintings from one of the rooms in Gripen
berg Castle. The manor-housc gives a real impression of Sweden and both 
this nnd the churches on the other wall are probably reproduetions of build

ings in Småland or Östergötland. 
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denna dekor skymtar 1600-talsmålningar, vilket visar att några 
av de rum Biörn dekorerat under 1700-talets mitt och senare del 
målats om efter den tidens smak. 

Tilläggas kan, att många av bräderna med Biörns målningar 
nedtill äro avsågade, varför den avslutande bården saknas. Det 
är därför möjligt, alt dessa bräder härröra från ytterligare någol 
eller några rum i slottet. 

De bevarade väggdekorationerna visa, att tio av rummen varit 
smyckade med målningar, som i obrutna fält räckt från golv till tak, 
medan elt, sannolikt förstugan med sin betydligt större rumshöjd, 
haft i färg imiterad bröslpanel. De båda fälten delas här av en 
målad tandsnillslist men avslutas nedtill som vanligt av en bård 
av omväxlande breda och smala ränder i olika färger. På det be
varade fragmentet ser man nedtill i förgrunden två resonerande 
bönder och i bakgrunden en man och en kvinna i samspråk. I övre 
fältet skymtar ett landskap (fig. 2). 

Åren 1040—1088 utgavs i Frankfurt am Main ett märkligt 
planschverk "Topographia" i 30 folioband med text av M. Zeiller. 
Här framställes i kopparstick städer, byar, slott och borgar eller 
över huvud taget märkliga platser eller byggnader i ett flertal 
europeiska länder. Arbetet publicerades under 1040-talet av bok
förläggaren och kopparstickaren Matthaeus Merian d. ä. och fort
sattes efter dennes död år 1650 av tre söner och en dotter till ho
nom. Förutom familjen Merian ha Conrad Buno och flera andra 
kopparstickare medarbetat. Med kännedom om att en av de mest 
aktiva tillskyndarna av detta verk Matthias Merian d. y. år 1049 
målade C. G. Wrangels porträtt och alt samme konstnär dess
utom på uppdrag av fältmarskalken utfört ett 60-tal andra porträtt 
av dennes släktingar och regementskamrater — än idag bevarade 
på Skokloster — fanns det anledning förmoda att det var stick ur 
jusl detta verk Wrangel lovat sända Biörn. Så har även visat sig 
vara fallet. Det är inget tvivel om att Biörn haft tillgång till voly
merna Topographia Helvetiae, Bhaeticae et Valesiae . . . (1642) 
Topographia Sveviae (1643) och Topographia Alsatiae (1644) eller 
planscher ur dessa, då han utförde målningarna på Gripenberg. 
Vissa detaljer äro direkt kopierade från dessa stick som t. ex. 
den korgbärande mannen på sticket "Newenburg am See" (jfr 
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Fig. 7. Dekorerad takbjälke och dito takbräder från tre rum i Gripenbergs 
slott. De ca 100 år äldre taken l Gyllene salen i Kalmar slott och Drabantsalen 
pd Gripsholm ha troliyen inspirerat Biörn ifråga om hans takdekorationer 
(jfr not 20). — Decorated ceiling joists and boards from three rooms in 
Gripenberg Castle. The ceilings in the Golden Hall at Kalmar Castle and the 
Hall of tbc Klng's Bodyguard at Gripsholm Castle, which are c. 100 years 
older, probably inspired Biörn in painting his ceiling decorations (cf. note 20). 

fig. 3 och 15). Uppslaget att placera två samtalande personer i 
förgrunden torde Biörn likaledes ha fått vid studiet av Topo
graphia (jfr fig. 2 och 16). Även då det gäller målningen av 
träd och plantor har Biörn uppenbarligen starkt influerats av 
nämnda kopparsticksverk. Trädet med den brutna stammen och 
gra nen med det glesa grenverket (fig. 4) som äro karakteristiska 
för Biörn igenkänner man bl. a. på de merianska kopparsticken 
(fig. 13, 16 och 14). 

Åtminstone i ett fall går det att direkt påvisa att Biörn i detalj 
kopierat ett kopparstick i den nämnda volymen. Det gäller det 
kopparstick som återger jurapasset i Bern Pierre Pertuise (fig. 17). 
Av Biörns väggmålning med samma motiv har endast två bräder 
återfunnits. På den ena av dessa igenkänner man stickets mitt
parti. Under ett valv, från vilket väldiga trädrötter hänga ned, 
passera en ryttare och en fotgängare; som synes har förlagan 
följts mycket noga. Troligen är detta ej det enda tillfälle då Biörn 
ulfört hela väggdekoralioncn efter kopparstick. Det förekommer 
bl. a. flera alplandskap bland konstnärens målningar, f. ö. även 
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från samma rum som "Pierre Pertuise", och att dessa målats efter 
förlagor är högst sannolikt (fig. 5). 

I vilken utsträckning Biörn varit bunden av kopparstick som 
förlagor för de kyrkor och profana byggnader, vilka förekomma 
på hans målningar, är ej lätt att avgöra. De korsvirkesbyggnader 
med höga svängda sadeltak, som ofta uppträda hos Biörn (fig. 3), 
äro troligen utförda efter tyska kopparstick. Dock var korsvirkes-
konstruktionen vid tiden för målningarnas tillkomst ej någon 
ovanlig byggnadsteknik i Småland, varför de teoretiskt kunna 
vara målade efter självsyn. På flera av Biörns målningar finner 
man emellertid byggnader av uppenbart utländsk karaktär, där
ibland kyrkor vilkas hemort måste sökas i Sydeuropa och som 
troligen gå tillbaka på kopparstick av romanskt ursprung (fig. 4). 

Även om Biörn otvivelaktigt, som synes i stor utsträckning, be
tjänat sig av kopparstick som förlagor, vill jag påstå att ban stun
dom arbetat på ett mera fritt sätt både på Gripenberg och en an
nan herrgård, som vi strax skola återkomma till. På några väg
gar har Biörn sålunda med största sannolikhet avbildat små
ländska eller östgötska herrgårdar. Den slora ljusgrå timrade 
herrgården gör ett genuint svenskt intryck (fig. 6). Huruvida de 
kyrkor med takryttare som ofla förekomma på Biörns målningar, 
bl. a. i samma rum som den nyssnämnda herrgården (fig. 6), 
äro målade efter självsyn i Sverige eller efter stick, är svårt att 
säga. Säkert är alt kyrkor i denna stil talrikt förekommo i Göta
land under 1600-talet — därom vittna Brenners och Leitz' av
bildningar19 och ännu bevarade byggnader — men å andra sidan 
ser man även liknande på kopparsticken i "Topographia". 

Beträffande staffagefigurerna är det påfallande att såväl män
niskor som djur på gripenbergsmålningarna ur konstnärlig syn
punkt äro av högst olika kvalitet och utförda i skilda stilar. Ofta 
äro människorna så livfullt och individuellt tecknade, att man 
vägar gissa att det rör sig om folk som konstnären kommit i be
röring med under sitt arbete på Gripenberg. Det gäller t. ex. den 
myndiga damen i hätta och styvkjortel eller de ivrigt diskuterande 

19 (Kungl. Biblioteket) F. m. 30. Elias Brenner och Johan Leitz, Kyrkor och 
minnesmärken i Östergötland. 
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Fig. 8. Fragment au Biörns tak- och väggmålningar på Göberga säteri. 
—• Fragments of Biörn's ceiling and wall paintings at Göberga House. 

bönderna (fig. 2), även om de sistnämnda som nämnts i viss mån 
ha samband med stick. Vid målningen av dessa figurer har Biörn 
använt en summarisk, närmast impressionistisk stil med snabba 
penseldrag. Men man ser även stelbenta och klumpigt tecknade 
människor inle så litet påminnande om figurerna på senare tiders 
dalmålningar. Della kan väl förklaras av att Biörn som vi seit 
dels lidvis haft medhjälpare, dels ibland direkt kopierat staffage-
figurer på kopparstick och dels sannolikt ibland målat eller le
vande modell. 

Förutom kopparsticken måsle även vävda tapeter ha spelat en 
viss roll vid tillkomsten av gripenbergsmålningarna. Det var ju 
sådana Biörn avsäg alt efterlikna, vilket ju framgår infe minst av 
den omständigheten all vissa av väggmålningarna nedtill utrustats 
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Fig. 9. Fragment av en av väggmålningarna på Göberga möjligen visonde 
huvudbyggnaden på Göberga samt FJrik Drake mönstrande sitt regemente. — 
Fragments of one of the wall paintings at Göberga, possibly showing the 

main building there and Erik Drake inspecting bis regiment. 

med målade fransar. De S-formigt krökta trädstammarna framför 
herrgårdsbyggnaden (fig. 6) ha säkerligen inspirerats av sam
tid;! hauteltssetapeter och trädens lövmassor ha just den blågröna 
färgton som man oftast ser på de s.k. skogstapeterna under 15-
och 1000-talet. 

Hitintills har här huvudsakligen varit tal om Biörns väggdekora
tioner på Gripenberg, men tydligt är, att även rummens tak inbe
gripits i Wrangels kontrakt med konstnären. Även av dessa takde
korationer finnes mycket bevarat. Sälunda har det visat sig, att 
rummens takbjälkar äro rikt dekorerade med slingor och bladorna
ment i rika färger, otvivelaktigt målade samtidigt med väggdeko
ren. Det har likaså framkommit ett stort antal målade bräder som 
varit inplacerade mellan bjälkarna från åtminstone tre olika rum. 
Ett av taken i bollenvåningen är nu sekundärt sammansatt av brä
der med 1000-talsdekor nedtagna vid restaureringen på 1820-talet 
(fig. 7). Taket består av ett stort antal små brädlappar dekorerade 
med mansansikten med gull hängande mittbenat hår omväxlande 
med bräder med marmorering i tegelrött och ljusblått samt 
akantus och annat stiliserat bladverk i rött, blålt och brunt. 
Ornamentiken är påfallande ålderdomlig, vilket gör att man kan 

3 1 8 



A N D R E A S BIÖRN O C H H A N S D E K O R A T I O N S M Ä L N I N G A R 

Fig. 10. Fragment av väggmålning på Göberga. Sannolikt från 
samma ruin som den å fig. 9 åtcrgivnu. — Fragments of a mull 
painting at Göberga. Probably from the same room as tbat re

produced in Fig. 9. 

misstänka att konstnären haft någol äldre byggnadsmonument 
som förebild. En jämförelse mellan det ca 100 år äldre taket i 
Gyllene salen på Kalmar slott20 och takmålningarna pä Gripen-
berg visar som synes slora likheter bortsett från att de synliga 
bjälkarna i gripenbergslaken givetvis omöjliggjort den kasettut-
formning, som laken ha i Gyllene salen. Fastän Biörns ornamentik 
är förenklad och förgrovad, igenkänner man samma bladslingor 
liksom marmoreringen ehuru i annan färgskala. De gyllene ängla
huvudens i hörnen av Gyllene salens kasetler ha av Biörn ersatts 
med de ovannämnda manshuvudena. Härvid har konstnären san
nolikt inspirerats av en annan typ av renässanstak, nämligen av det 
slag som ännu finnes bevarat i Drabantsalen på Gripsholm. 
Dekoren utgöres diir av kvadratiska fält med mans- och kvinno
ansikten omgivna av bladornamentik. Westlund,21 som beskrivit 
Drabantsalens tak, framhåller, att denna form av dekor på vägg
paneler och tak vilken var ytterst vanlig under renässansen, kan 
sparas tillbaka i liden ända till 1300-talet. Att delta mod fortsatt 
långt in på 1700-talet visar ell tak från huset Skillnadsgränd G i 
Jönköping, där dekoren, som kan dateras till Fredrik I:s tid, bl. a. 

20 Martin Olsson. Kalmar slotts historia. I ppsa l a 1961. D d II B. Pl. 
11: 22—23. 

21 P.-O. Westlund, Gripsholm under V a s a t i d e n . . . Lund 1948. sid. 134 o. f. 
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Fig, I I . Fragment av Väggmålning på Göberga. Även här har Biörn målat 
alplandskap med hinnande bergstoppar. —• Fragments of a wnll painting al 
Göberga. Also here Biörn bus painted Alpine landscapes with hluisb mountain 

peaks. 

utgöres av två porträttmedaljonger. Samtliga de bevarade porlrätt-
huvudena, som prytt ett av taken i Gripenberg, visa som sagt bilden 
av en ung man med mittbcnat, ned på axlarna hiingande, gult 
hår. Det förefaller vara samma ansikte som ständigt upprepats, 
dock med lätt varierat uttryck. Är det måhända sin egen bild 
Biörn här förevigat? 

I samband med upptäckten av Biörns målningar på Gripenberg 
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Fig, 12. Fragment av en au väggmålningarna på Gö
berga. Trädet med den avbrutna stammen samt den 
karakterist iska flata roddbåten med bred akter äro 
båda motiv vilka kunna ba hämtats ur "Topographia" 
(ifr f'9- 13, lö och 18). — Fragments of one of the 
wall paintings at Göberga. The tree with the broken 
trunk and the characteristic shallow rowing-boat with 
a broad stern are both motifs which may baue been 
taken from "Topographia" (cf. Figs. 13, 16 and 18). 

gjordes efterforskningar rörande förekomsten av andra verk av 
denne konstnär. Det låg därvid nära till hands att besöka Göberga, 
där huvudbyggnaden — fastän ombyggd vid mitten av 1700-talet 
— ännu står kvar sedan Erik Drakes tid. Byggnaden torde vara 
uppförd omkring år 1658, och även flygelbyggnaderna kunna 
stamma från den tiden. Vid mitt besök på Göberga fann jag i två 
vindskamrar tak sammansatta av hopplockade bräder från ned
tagna plafonder och väggpaneler alldeles på samma sätt som på 
granngården Gripenberg. 

Några av de limfärgmålade bräderna ha som sagt tillhört pla
fonder och äro marmorerade eller prydda med fruktguirlandrar, 
rundlar och svicklar i samma färgskala som Biörn använt på 
Gripenberg (fig. 8). En del av takmålningarna på Göberga ha 
dock en mer rustik karaktär medan andra förete likheter med 
renässansmålningarna i Vadstena slott. Flertalet av de dekorerade 
bräderna i vindskamrarna på Göberga ha emellertid tillhört vägg
paneler med landskapsmålningar. 

På en av bräderna ser man en vid denna tid och i dessa trakter 
vanlig herrgårdstyp: en envåningsbyggnad med sadeltak och port-
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JlWiiäMa *" etWÖK» m BVirtdnjolÄ 

Fii/. /3—16. Efter kopparst ick ur Topographia. 13. Del av sticket "Zellenberg" 
ur Alsatiae. 14. D d av sticket "Abbildung des Glefschers im Grindelwaldt" ur 
Helvetiae. 15. Detalj av sticket "Newemburg am See" ur Helvetiae. 16. Detalj 

av sticket "Getnundt" ur Sveviae. •—• After engravings from Topographiae. 

torn, här tyvärr upptill avskuret (fig. 9). Möjligen är det Göberga, 
sådant det såg ut före ombyggnaden på 1700-talet. Framför bygg
nadens gavel står en högrest man i hjälm omgiven av hästar; 
till höger en trupp ryttare med hjälmar och spjut, till vänster en 
trupp fotfolk. Det ligger nära till hands att antaga att det är Erik 
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' hEBBEPEKTurVE, 

1 • » - * • 

«H m r ; . 1 . 

f ig ]•/—ifj. Efter kopparstick ur Topographia. 17. Sticket "Pierre 
Pertuise" ur Helvetiae. 18. Detalj au sticket "Zurich" ur Helvetiae. 

—i After cngravings from Topographia. 

Drake själv som här framställts mönstrande sitt regemente. Lim
färgen är nu tyvärr mycket blekt och avflagad på denna bräda, 
men det är dock ännu möjligt att konstatera, att både människor 
och djur återgivits med ovanlig skicklighet. 

Sannolikt från samma rum som den nyssnämnda brädan är en 
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annan på vilken man ser en liten sirlig dam i pärlstickad hätla 
och styvkjortel (fig. 10). Hon har avbildats med välkomnande ut
sträckta armar framför en husfasad, som nu nästan är utplånad. 
Måhända är det Drakes maka Anna Christina Gärffelt. 

Att döma av de få fragment som hittills upptäckts av Biörns 
målningar på Göberga förefaller det som om konstnären här varit 
mindre bunden av förlagor än på Gripenberg. Emellertid igen
känner man även här vissa detaljer ur "Topographia". Så t. ex. den 
breda platta roddbåten (fig. 18) samt trädet med den avbrutna 
stammen (fig. 12). Ett alplandskap med blånande bergstoppar är 
väl även det hämtat från något kopparsticksverk (fig. 11). 

Andreas Biörn har icke tidigare varit känd för konsthistorisk 
forskning. Han var född omkring den 15 december 1639, om upp
giften i Västra Byds kyrkbok för år 1714 är riktig. Konstnären 
kallas där egendomligt nog Biörnsson. Anteckningen i kyrkoboken 
lyder: "15 Januari afsomnade Mr Anders Biörnsson Målare i 
Arnarp begrafdes den 21 Febr. 75 år 4 veckor gammal."22 

Vi ha sett att Biörn, då han som 30-åring kom till Gripenberg 
för att utföra dekorationsmålningarna där, omtalas som general 
Mörners tjänare. Att det just var i egenskap av målare Biörn an
ställts hos Mörner därpå tyder en annan uppgift från år 1681 då 
konstnären målade orgelverket i Bumskulla kyrka. I därvaran
de kyrkohandlingar omtalas han nämligen som "Mäster Anders 
målare vid Olstorp" och som "hans nådes målare".23 I 1600-talets 
Sverige var det inte endast kungahuset och de verkligt stora jord
magnaterna, som höllo sig med hovmålare. Så voro t. ex. herrarna 
Aureller, far och son, efler varandra anställda som konterfejare 
och målare hos ägarna till Hällekis, presidenten friherre Gustaf 
Posse och dennes svärson och arvtagare översten Göran Ulfsparre, 
och som lön hade dessa konstnärer hemmanet Bustesäter i livs-
tidsförläning.24 Biörn var också han hemmansägare på Arnarp i 

22 ATA Ihrfors, Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Tredje 
saml. Ydre härad. Westra Ryd. pag. 626. 

23 Vadstena landsarkiv. Rumskulla C. 1. För denna värdefulla uppgift tackar 
jag antikvarie Äke Nisbeth. 

24 Göta hovräftsarkiv. Jöran Ulfsparres testamente (nr 675). Johan Aureller 
d. y. presenterade för rätten ett donationsbrev dat. Hällekis den 13 sept. 1C99 
rörande gården Rörsäter (Rustesäter) i Medelplana sn. 
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Västra Byd. Det är väl sannolikt att egendomen var en f. d. ut-
gård under Olstorp, som Mörner skänkt honom. År 1680 drab
bades Arnarps gård delvis av reduktionen, och Biörn sände med 
anledning därav en böneskrift till guvernören Bobert Lichton.25 

Den flitige forskaren Erik Ihrfors säger om Biörn: "Var en för 
sin konst ansedd man som ofta anlitades att pryda ortens kyrkor 
och hus." Beträffande husen nämner Ihrfors tyvärr ej varifrån 
han hämtat upplysningen. Däremot finner man i Ihrfors' stora 
präntade verk "Anteckningar ur Östergötlands äldre Kyrkohäf-
der" flera uppgifter om Biörns arbeten i östgötska kyrkor. 
Sålunda är Biörn sannolikt identisk med den "Mr Anders 
målare", som år 1675 i Västra Byd "bekommit 4 dr S. M. för att 
han kyrkan ulhan på wäggar och kring fönstren målat hafwer".20 

Åtta år senare uppträder han som mecenat i samma församling: 
"En funt af Telgsten kiöptes för kyrkiones penningar i Wadstena 
men öfwertäcket förmålat och förgyldt af Mäster Anders målare 
i Arnarp gifwet."27 

År 1690 fick Biörn även det ansvarsfulla uppdraget att renovera 
altartavlan i Svinhults kyrka, vilket han utförde emot ett arvode 
av 20 d. smt.28 

Möjligen har Biörn även arbetat för grevarna Brahe. I april år 
1681 betalar nämligen sterbhusct efter Per Brahe d. y. 100 d. kmt 
till en "Anders målare" för målning "på sal. riksdrolsens skilt och 
aner".29 

Man får hoppas att det vid en kommande restaurering av Gri
penbergs slott skall bli möjligt alt återställa åtminstone någon av 
Biörns många väggmålningar och att vidare forskningar skall ge 
oss ytterligare prov på denne intressante målares konst. 

25 R. A. E. 4649. R. Lichton. Konstnären undertecknar "Andreas Biörn". 
29 Jfr not 22 pag. 573. 
27 Jfr pag. 603 och 615. 
28 Jfr Svinhult sn. pag. 658. 
28 Wilhelm Nisser, Visingsborgs grevskap på Per Brahe d. y:s tid. Sthlm 

1931. Sid. 183. 

Fig. 2—7 äro fotograferade av Ivar Meurling; fig. 8—12 av Tranås Pappers-
handel. 
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SUMMARY 

5. Stenström: Andreas Biörn and his Decorative Paintings at 
Gripenberg and Göberga. 

On a visit to Gripenberg Castle at the beginning of the 1950s my attention 
was called lo the fact that the ceilings in two of the rooms had been made 
up at second-hand of decorated boards from dismantled panels and ceilings. 
As these paintings clearly derived from the period when lhe Castle was 
built, it was considered valuable to ascertain whether similar fragments of 
paintings might be hidden in other places in the building. It soon turned out 
that most of the ceilings had the same appearance under the cardboard as 
those just mentioned. 

In a thorough reconditioning at lhe beginning of lhe 19th century the wall 
panels, which had probably been damaged to a great extent, had been remov
ed, but the boards which perished were used to panel in the formerly visible 
joists in the ceilings. From correspondence, preserved in the Swedish Record 
Office, between lhe builder of the Castle, Field-Marshal C. G. Wrangel, and 
Major-General Erik Drake, owner of the neighbouring manor of Göberga, il 
appears that the paintings at Gripenberg were executed in 1670—71 by a 
painter previously unknown in the history of art, by the name of Andreas 
(Anders) Biörn. 

The motifs of the wall paintings are landscapes with churches, castles and 
manor-houses. In many cases the artist has clearly reproduced his home 
district with its houses (Fig. 11), but Alpine landscapes and Continental 
architecture occur as well (Figs. 6 and 10) and in this connection Biörn pro
bably made use of copper engravings as models. In a letter to Drake, Wrangel 
promises to send him copper engravings which Biörn could paint from. It 
was also possible to show that, at least in one case, the painter directly 
copied an engraving. This is the picture of Pierre Pertuise, the pass in the 
Jura Mountains, which is reproduced in M. Zeiller's Topographia Heluctiac, 
Rhaeticac et Valcsiae . . ., published in 1652 by the Merian family (cf. Figs. 
9 and 10). From the same work Biörn also copied various details, such as 
people, boats, trecs and plants. 

Besides copper engravings, woven tapestries obviously played a certain 
part in the p rodud ion of the Gripenberg paintings. That it was Gobelin 
tapestries Biörn wished to imilate is clear from, amongst other things, the 
fact that some wall paintings were provided with painted fringes at the 
bottom. The S-shaped tree-trunks and the bluish-green masses of leaves seen 
in some of the wall paintings show a pronounced kinship with contemporary 
"förest" tapestries. 

Biörn's people and animals are gencrally reproduced in an elegant and 
vivid männer with rapid strokes of the brush in an almost impressionistic 
style. A certain artistic unevenness is manifest, however, and can be ex
plained partly by the fact that he periodically had assistanls at Gripenberg, 
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partly by his sometimes directly copying lhe landscape figures in lhe copper 
engravings and parlly by his probably sometimes working from a living 
model. 

At lhe same time as he executed the wall paintings, Biörn seems also to 
have decorated Casllc ceilings. Ceiling joisls and a large number of similar 
boards have been preserved and are decorated wilh stylized creepers, 
iiiarbling and in one case acanlhus creepers alternating with portrait heads 
(Fig. 12). These ceiling paintings show a close kinship with the approximately 
100 years older paintings on lhe ceilings in lhe Golden Hall at Kalmar Castle 
and in the Hall of the King's Bodyguard at Gripsholm Castle. 

Fragmenlary ceiling and wall paintings by Biörn have also been discovered 
in a couple of attics at Göberga (Figs. 13—15 and 18). Here there is to be 
seen, amongst other things, a picture which probably reproduces the Göberga 
of Ihat period and Erik Drake inspecting his soldiers. It seems as if Biörn 
was less rcslricled by models in exeeuling the decorations at Göberga. 

Andreas Biörn was born in 1639 and at the time of his appearance at 
Gripenberg was employed as a painter by Major-General H. G. Mörner, of 
Olstorp. Biörn owned and lived in the manor of Arnarp in the parish of 
Väslra Ryd, where he died on January 15, 1714. Erik Ihrfors says of him that 
he was a man esteemed for his art and was often applied lo to decorale the 
churches and houses of the district, and documentary confirmation exists that 
he carried out decorative work in the churches of Rumskulla, Svinhult and 
Väslra Ryd. 
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