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Över fyndplatsen, som tidigare legat pä gränsen mellan åker- och ängsmark, 
har en gäng legat en mindre förhöjning. Kanske det här kan röra sig om cn 
numera nedplöjd hög. Spär efter kol eller brandlager har dock ej kunnat iakt
tagas inom omrädet, ej heller tecken tydande pä nedgräviiing liir skelettgrav. 

Till det mycket karakteristiska bronssmycket känner jag inga direkta paralleller 
inom landet ehuru ett närstående hänge påträffats i Stånga socken, Gotland.-
Pä finskt omräde finns emellertid bronshängen av samma typ. Frän Hiitola, 
Petkola i Karelen stammar ett kedjesmycke så lika det här omskrivna, att det 
mäste röra sig om alster frän samma verkstad. Båda är 4,5 cm breda och 5,3 cm 
höga. Enligt Kivikoski är smycketypen vanlig i Karelen under korstägstiden (1050-
1150 e. Kr.) och går tillbaka pä ett kedjesmycke, som i enklare typ förekommer i 
Västfinland under vikingatid/' Denna tidigare typ representeras av det ovan
nämnda Stängahänget. 

Hur detta karelska smycke hamnat i svensk jord är naturligtvis svårt att säga, 
De tänkbara möjligheterna är handelsföretag eller plundringstäg (korståg frän 
Sverige) från antingen svensk eller finsk sida. 

David Dameli 

Zusammenfassung 

Der Verf. berichtet iiber einen Bron/eanhäiiger, fiir den es innerhalb des schwe
dischen Gebietes keine direkten Parallellen gibt. Dieser Schmucktyp kommt je
doch während der Zeit der Kreuz/.iige (1050-1150) häulig in Karelen in Ö. Finn
land vor. 

Några synpunkter på ett nyutkommet arbete 

om Vadstena slott 

Under förra delen av Gustav Vasas regering funnos små möjligheter att för
stärka och utbygga rikets fasta försvarsverk vilka lidit svära skador under den 
föregående länga ofredstiden. De ekonomiska betingelserna voro mycket begrän
sade, men ännu värre var den svära bristen pä byggnadskunnigt folk. Konungen 
försökte pä olika sätt skaffa byggmästare och hantverkare frän utlandet men med 

2 Montelius, O., 1922, Swedish Antiquities. Stockholm, s. 48 samt avb. nr 1369. 
3 Kivikoski, E„ 1951, Die Eisenzeit Finnlands. Helsingfors. Tat. 131. fig. 1045, s. 35. 
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ganska liten framgång. Rikets båda viktigaste fästningar, Stockholm och Kalmar, 
voro svårt skadade, men pä båda måste man inskränka sig till att reparera de 
medeltida försvarsverken. Man började dock 1541 att bygga en ny fästningsgördel 
kring Stockholms slott, men det var först sedan Gustav Vasa gått segrande ur 
Dackefejden som han fick möjlighet att pä allvar modernisera det fasta försvaret. 
Vid riksdagen i Västerås i januari 1544 antogs ett program härför. Ett antal 
lastningar skulle utbyggas eller nyanläggas i skilda delar av landet för att tjäna 
som mobiliseringscentraler. Om — säges i riksdagsbeslutet — »rigit blefve genuin 
näget fiendtligt angrep anfechted utaf östeniön, dhä schulle menige rigesens 
krigsfolk komme tillhope och forsamblcs i Vesterärs>, skedde det frän väster 
skulle samlingen ske i Skara och komme det »utaf eller genuin Smälandh», dvs. 
frän de opålitliga smålänningarna, eller frän Danmark, skulle samlingen ske i 
Vadstena. 1 de främre linjerna skulle Kalmar och Älvsborg vara centraler fiir 
försvaret Troligen, särskilt med tanke pä smålänningarna, blev »lor gått ansedt, 
att Vastena medt thet aller lörste möijeligit vare, mätte blifve befästedt». Ar
betet på den nya fästningen påbörjades våren 1545. 

Slottets byggnadshistoria har behandlats fiirst av Gustaf Upmark cl. ä. och se
nare av Erik Lundberg. Den förre grundar sina resultat dels pä studium av 
byggnadens arkitekturformer, dels på arkivaliskt material. Lundberg har vid skilda 
tillfällen gjort undersökningar av byggnaden och dess murverk; hans resultat 
äro huvudsakligen grundade pä dessa undersökningar. Senast har Eyvind Unner
bäck publicerat ett arbete om slottets byggnadshistoria under den äldsta perioden, 
1545-1554.' Han har pä nytt ingående granskat byggnaden och dess murverk 
samt gjort omfattande grävningsundersökningar och arkivstudier beträffande den 
angivna tiden. Därvid har han i flera avseenden kommit till andra resultat än 
sina föregångare. 

Intrycket av Vadstena slott i dess nuvarande skick domineras helt av palats
byggnaden med dess kraftiga mitlorn, men denna dominans har inträtt relativt 
sent. Unnerbäck visar att slottet anlades som en ren fästning och lig. 1 återger 
hans rekonstruerade plan av fästningen omkr. 1554 tagen i nivå med borggården. 
Den av vallgrav omgivna rektangulära borgplatsen hade runda kanontorn i 
hörnen och var pä tre sidor skyddad av kraftiga jordvallar mellan tornen; på den 
fjärde, norra, fronten mot sjön fanns i stället fiir vall en kraftig mur av sten, 
»Mantelmuren» och mitt i denna ett mindre porthus, motsvarande ungefär 
hälften av det nuvarande mittornets bottenvåning. Graven var pä denna för 
anfall minst utsatta sida avgränsad mot sjön genom en bank, och tillfarten gick 
fram pä krönet av banken och pä en bro vinkelrätt mot densamma. Bron ledde 
fram till porten som enligt författarens mening hade en tourell pä vardera sidan. 
Nederdelarna av de halvrunda murpartier som nu omge huvuclportalen skulle 
vara rester av dessa toureller, ett antagande som det finnes skäl att betrakta 
med en viss skepsis. Murpartierna äro nämligen massiva och deras rundning 
övergår i fasadens väggliv i en mjuk kurva. I sin nuvarande form ha dessa mur-
partier otvivelaktigt haft till ändamål att utgöra stöd för vindbryggan när den 

1 Vadstena slott /5./5-/55./ (Kungl. Vitterhets- Hist.- o. Antikvitetsakademiens handl. An
tikvariska serien 17) Lund 1966. 
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Fig. i. Plan över den ursprungligen avsedda slottsanläggningen i nivå med borggården. 
Rekonstr. av E. Unnerbäck, 1963. 

var uppdragen, och frägan är om deras nedre delar icke haft samma funktion 
vid porten i dess ursprungliga skick. Vid vardera ändan av mantelmuren har pä 
insidan funnits ett rektangulärt stenhus. 

Vallar och vallgravar voro färdiga 1550. Vallarna voro då ca 30 m breda men 
ännu endast 3 m höga. Innanför utsidornas stödmurar av sten fanns en välvd 
skyttegång, ett s. k. »hemligt värn», med skottgluggar i inuren. Från detta värn 
kunde graven bestrykas pä ett lågt plan. Värnets läge och konstruktion är väl 
styrkt genom ritningar både från 1600-talet och 1800-talet. Skyttegången var 
dragen genom rundlarna i deras inre partier, sä att man skyddad kunde förflytta 
sig mellan de olika fronterna. Redan något tidigare än i Vadstena hade ett värn 
av alldeles samma slag börjat byggas i vallen framför Kalmar slott där det ännu 
är till stora delar bevarat. Konungen ger i ett brev den 30 augusti 1545 mycket 
detaljerade instruktioner om hur detta värn vid Kalmar slott skulle inrättas. 
F"rån detsamma skulle enligt Gustav Vasas mening »fienderne ett stort avbreck 
göras kunna, om the nedh i gralwen faldne wore eller falla wille». 

Rundtornen i Vadstena voro i sitt första skick endast tvä våningar höga. De 
skottgluggar i deras bottenvåningar frän vilka vallarnas utsidor kunde bestrykas 
voro riktade sä, att kulorna från kanonerna icke skulle träffa motstående rund-
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torn. I var och en av tornens övre våningar var däremot en skottglugg sä be
lägen, att man från densamma kunde bestryka vallens krön, om detta skulle bli 
besatt av fienden. Tre av rundlarna voro under arbete redan 1546 och det på
gick sedan till och med 1549. De fingo permanenta tak först 1557. Den fjärde 
rundeln uppmurades icke förrän 1555. 

Stenhusen invid Mantelmurens båda ändar innehöllo vardera endast ett rum 
i huvudvåiiingen och ha saknat privet. Som Unnerbäck säkerligen med rätta 
framhåller, ha de därlör från början knappast varit avsedda som representativa 
bostäder utan som förläggningslokaler för besättningen. 

Ett Stadsområde kallat Sanden fanns på platsen innan denna togs i anspråk 
för slottet. Unnerbäck har utgrävt och ingående undersökt resterna av denna 
tidigare bebyggelse pä borggården och publicerat resultaten i annat samman
hang.2 Ovanpå resterna av stadsbebyggelsen fann han grunderna till tre 
trähus vilka tillkommit under slottets första byggnadsperiod, därav ett mycket 
stort beläget intill södra vallen. Det har haft parstuguplan med ett rum till 
höger (väster) om förstugan med måtten 15 x 10 m. Husets östra del har varit 
uppdelad i tre rum, och ytterligare ett sådant, till vilket ett privet varit anslutet, 
har funnits söder om förstugan (fig. 1). Privetet har i motsats till huset i övrigt 
varit byggt av tegel och har haft en avloppskanal under vallen till sjön. Det har 
haft tvä vertikala avloppstrummor, den ena innanför den andra, varav Unnerbäck 
dragit slutsatsen att huset varit uppfört i tvä våningar. 1 räkenskaperna finnas 
många uppgifter om denna byggnad. Den uppförda och inreddes åren 1546-49 
och kallades dä bl. a. »Store Nije husset» och »Nije trebyggningen». År 1546 
utbetalades lön till timmermän som »arbetett och timbrad Nijkonungzmakitt». 
Det är därför tydligt att huset planlagts redan ungefär samtidigt med fästningen 
och att det varit avsett som bostad lör konungen och hans familj vid besöken i 
Vadstena. Det måste ocksä ha varit i detta hus som den kungliga familjen bodde, 
då (iustav Vasa den 22 augusti 1552 firade sitt bröllop med Katarina Stenbock. 
Ett förslag till ceremoniel3 vid detta tillfälle har visserligen i annat sammanhang 
omnämnts av Unnerbäck* dock utan att dess uppgifter om huset utnyttjats. Det 
ger vissa uppgifter av intresse om byggnaden. »Vm lögerdag/afftonen seden 
bruden är cläclcl», säger ceremonielet, »gär Kong:e Mtt sampt med wäre nådige 
vnge Herrer vp i Drottningemaket. . . sedan gär Hans Kongie Mtt nid i Salen . . . 
När afftan mältijd hällen är . . . bliffwcr bruden åther vpfördt i Drotningemaket, 
seden går och Kong:e Mtt vdi sit mach». Påföljande dag »vm Söndagen . . . går 
Hans Kong:e Mtt samt the vnge förster vp i Drottningemaket ther till att för-
hanclle then deel lägenheten fodrer». Därefter rider konungen till kyrkan. När 
han kommit dit föra »wäre nådige vnge Herrer Hertig Erich och Hertig Johan, 
bruden nid aff Drotningemaket», och ledsaga henne till kyrkan. De anförda ut
dragen visa att huset haft en övre och en nedre våning, samt att drottningmaket 
varit beläget i den övre och salen i den nedre våningen. Det finns även vissa 
möjligheter att ange rummens läge i byggnaden. Fig. 2 visar ett förslag till re
konstruerade planer av husets båda våningar i anslutning till Unnerbäcks plan 

' Sanden, en medeltida stadsdel i Vadstena, österg. Fornm. fören. årsskr. 11)62-6). 
:l En timrad parstuga som kunglig bostad i Vadstena, Komthist. studier l. Sten Karling, 
s. 51 (1966). Tryckt som bil. t. G. Upmark d. y., Gustaf Vasas hof (1912). 
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Fig. 2. »Stora trähuset» i Vadstena 
slott. Förslag till rekonstruerade 
planer för husets båda våningar. 
— i. Nedre förstugan. 2. Salen. 
3. Kungsmaket. 4. Kungsmaket* 
hemlighus. -,, Kungens försal. 6 
och 7. Kamrar. 8. övre förstugan. 
9 eller 12. Drottningens försal. 
10. Drottiiiiigmakct. 11. Drott
ningens hemlighus. — Rum nr 5 
har haft spisel pä samma sätt som 
nun nr 12. 

fig. 1. Jag har antagit att båda våningarna ha haft samma p lan inde ln ing vilket 

är det mest naturl iga i ett hus av liggande t immer. Salen är belägen i botten

våningen och den har säkert varit det största rummet n r 2 t. h. om [örstugan 

nr 1. Uppgif ten att konungen (rån salen »gick vdi sit mach» ger intrycket at t 

kungsmaket var beläget i bot tenvåningen. Det bör dä ha varit rummet nr 3 till 

vilket privetet nr 4 är anslutet. Förstugan har haft ingång utifrån ungelär i bygg

nadens mittaxel och bör ha haft dör ra r till nr 2, salen, och till nr 5, men till 

nr 3, kungsmaket, har säkerligen icke funnits någon dörr från förstugan. Kungs-

och dro t tn ingmaken brukade nämligen ha en försal, och nr 5 bör ha varit 

kungsmaketl försal. Därifrån har funnits dör r till kungsmaket och till de båda 

kamrarna 6 och 7. Det är möjligt att kungsmaket även kan ha haft dör r till salen, 

sä att denna , dä sä behövdes, kunna t tjäna som försal. Nr 5 kunde dä vara försal 

lill nr (i och 7. Trappan till övre våningen bör ha varit belägen i förstugan och 

har troligen börjat omedelbar t t. v. om yt terdörren som har placerats nägot t. h. 

om mit taxeln, för att t rappan skulle fä tillräckligt ut rymme. Övre förstugan 

(nr 8) bör ha haft dörrar pä samma sätt som den nedre. Nr 10 har varit drott

ningmak och nr 11 dess privet. Nr 12 eller nr 9 kan ha varit drot tn ingens försal. 

Dä vallanläggningen och graven voro färdiga och arbetet pä rund la rna långt 

framskridet, började man omkr ing 1550 uppföra tvä höga och smala torn i 

borggårdens båda sydliga hörn (iver mynningarna till de gängar som under vallen 

förbundo rund la rna med borggården. I handl ingarna benämnas dessa byggnader 

»fyrkanterna». De ha i motsats till övriga hus varit uppförda av tegel. De 

revos på 1820-talet, och nu äro endast rester av deras g runde r bevarade. De 

blottades vid grävningsundersökningarna. En uppmätn ings r i tn ing från 1815 visar 

deras planer, och tornen återfinnas pä flera äldre bilder av slottet, bl. a. pä en 
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gravyr av J. F. Martin Iran omkring 1800. Av den fär man bl. a. veta, att östra 
tornet hade en renässansgavel med kontur sammansatt av kvarts- och halvcirkel
bågar. Vardera tornet har utom källarvåning haft fyra våningar, med endast ett 
rum i varje. Förbindelserna våningarna emellan förmedlades av en smal spiral
trappa invid vardera tornet. Rummen ha haft spisar, och av uppgifterna om deras 
övriga inredning framgår att de böra ha tjänat som bostäder. 

Det mycket kortfattade referat som här lämnats gäller arbetets sju första 
kapitel. De äro av mycket stort värde och av grundläggande betydelse för be
dömandet av slottets vidare utbyggnad. 1 de följande fyra kapitlen som behandla 
byggnadsledningen och anläggningens konsthistoriska ställning befinner man sig 
pä mera osäker mark med plats både för sannolika och mindre sannolika teorier 
och spekulationer. Där kan jag i flera fall icke biträda Unnerbäcks mening. Av 
utrymmesskäl måste jag inskränka mig till att behandla endast en av dessa 
teorier, nämligen den om vem som uppgjort planerna fiir eller som författaren 
uttrycker det, varit arkitekt för fästningsanläggningen. 

Sedan gammalt har Joakim Bulgerin angivits vara slottets arkitekt. Detta 
anser Unnerbäck uteslutet, och jag delar denna mening av kronologiska skäl. 
Bulgerin var likväl en av de mest betydelsefulla personerna i sammanhanget. 
Han var yrkesmilitär och hade utmärkt sig som befälhavare i Dackefejden. Hans 
uppdrag i Vadstena är angivet i ett brev till adeln och befallningsmännen i 
Östergötland den 2(1 mars 1545. Konungen ger däri tillkänna, att han denna vär 
och sommar »nägen befästning och bygning vdi wår stadh Waclzstena achte lathe 
förhänder haffwe.» »Dherföre haffwe wij nw schickett thenne wår tro tiänere 
Jachim Bulgrin tijt nidh, att han samme bygning och befästningh j Wastena 
regera och förestå schall» samt ombesörja allt som behövdes för byggningen. För
ordnandet innebar, uttryckt pä nutida språk, att han skulle vara arbetschef för 
fästningsbygget. Nästföljande är blev Bulgerin även fogde på Vadstena och be
nämnes dä konungens befallningsman där. Redan den 22 mars 1545 hade ko
nungen skrivit till en av de främsta i Östergötland, Axel Eriksson (Bielke) till 
Häradsäter, som var gift med drottning Margareta Lejonhuvuds syster och så
lunda stod konungen nära, att Bulgerin hade sänts ned för att han »samme 
bygning förestå skulle». Konungen begär därför att Axel Eriksson »samme Bol-
grijn vdi alle mötte med rådh och dädh behielpelig ware schaltt». Pä liknande 
sätt förfor konungen vid Kalmar slott. Dit sände han sin svåger Sten Eriksson 
(Leijonhufvud) att vara den militärt väl lörfarne Germund Svensson (Some) till 
hjälp och stöd vid befästningsarbetet och samtidigt ha honom under uppsikt. 

Ledande murmästare vid Vadstena slott var enligt räkenskaperna Mäns Höck 
som tidigare varit verksam både vid Gripsholm och Kalmar. Det är säkerligen, 
som Unnerbäck framhåller, riktigt att Höck i viss mån varit ansvarig för bygg
nadsverksamheten tillsammans med Bulgerin. Den pä platsen längst verksamme 
vallmästaren var Lennart von Leipzig (Liptzick) som dessförinnan varit anställd 
vid befästningarna kring Stockholms slott. Han hade lön i Vadstena åren 1547— 
49. Någon byggmästare för slottet omtalas icke i handlingarna under den tid 
undersökningen omfattar. 

Unnerbäcks mening är att Lennart von Leipzig har »ansvarat fiir planlägg
ningen av de rent fortifikatoriska omläggningarna säsom vallar, vallgravar och 
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kanontorn. Det bör även vara han som vid besöket i Vadstena hösten 1544 lade 
ut planen för hela slottsanläggningen» (s. 142). Dock kan »det knappast vara rik
tigt att tillskriva .. . Lennar t . . . hela äran av vadstenaanläggningens utform
ning. Säkerligen är det i stället M. Päwel Schutz som gjort upp ritningarna 
för slottet» bl. a. därför att »överensstämmelserna mellan Schiitz' försvarsgördel i 
Stockholm och Vadstena slott i dess första utbyggnadsskede [äro] mycket stora» 
(s. 156). »Päwel Schutz skulle med andra ord vara den skapande arkitekten, som 
gjort upp ritningarna för Vadstena slott med dess vallar, vallgravar och byggnader 
under det att Lennart, Urban och Mäns Höck var honom underställda skickliga 
yrkesmän som pä platsen effektuerade hans intentioner» (s. 156). Den enda bygg
mästare som, enligt Unnerbäck, jämte Päwel Schiitz kunde tänkas komma ifråga 
vore Henrik van Köllen, men han mäste uteslutas därför att konungen miss
trodde honom (s. 154). Frågan är nu vilket reellt stöd som i handlingarna finnes 
för dessa påståenden. 

Någon gäng i början av är 1544 hade Gustav Vasa givit fogden Nils Västgöte 
besked om var den nya fästningen skulle uppföras, nämligen pä det redan s. 125 
omtalade området i västra delen av staden som kallades Sanden. Nils Västgöte 
hade uttalat betänkligheter häremot, därför att området var bebyggt med »en 
hop Härremandtz gärder» vilka dä skulle bli »j öde lagde». Konungen svarade 
honom den 14 april 1544, att den saken behövde han icke bekymra sig för, ty 
»wij wele wäl sielffwe finne rädt till att förlijke oss meclt them som samme gärder 
äge». 

Fjorton dagar senare, den 28 april 1544, skrev konungen åter till Nils Väst
göte, att han sänt ned tvä vallmästare, »Vrbann vhann Sunnenwalde och Leenardt 
vhann Leypzick» och befallt dem att de »llijteligenn besee och bekantze skole 
vm alle lägligheter, huru then wallén ther kring om byn best läggies och ordi-
neres skal meclt Graffwenn, sä att thet kunne tage näget gott lag och skick till 
tess wij komme sielffwe lijt neder. Tesligeste ransake och besee hwadt fiir Red
skap och annen tilbehöring Borgerene haffwe redt sich vppä i förrädt, som till 
sådane waldläggning will ware förnödenn». Konungen befaller vidare, att 
Nils Västgöte skall »ware ther hosz på någre dager, Haftwendes acht vppä, 
huru samme Waldmestere tröste sich vppä saakeen, till att läggie en sådane 
wald, och hwadt annslag, skick, eller fantzun the meene weele gillwe före, till 
att läggie en fast och beständig wald ther nägenn fördeel och profijtelighet meclt 
fölgie kunne, Sä att Stadenn och kunde blilfwe [yrekant lagd». 

Delta brev gäller icke den nya fästningen utan en försvarsanläggning kring 
Vadstena stad som konungen den 14 oktober 1543 hade beordrat borgarna att 
upprätta i form av »itt stakeett . . . med en grop ther vthan före». Den kom 
dock aldrig till utförande. 1 brevet säges intet om att vallmästarna skulle taga 
någon befattning med slottsanläggningen. 

Nils Västgöte rapporterade hösten 1544 till konungen bl. a. att allmogen i 
vissa härader i Östergötland hade lovat att bryta och framföra »nägenn grund-
vvalsteen till Wastena bygning». Konungen svarade honom den 3 november 
1544, atl del behagade honom väl, men han lörmanade samtidigt Nils, att han 
skulle handla »beskeedeligcn med almogen sä att mann med wälwillighet känn 
fäå aff them, huadt mann haffue skall, och icke med buller eller puckerij». 
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»Tu låter och förstää, att alle tilbehöringer till thenn graffning, både Schoffler, 
Spader, Schottkärrer, Järnstänger och Hacker, är alt mest til reede e t c . . . 
Szä skicke wij nu en Waldmestere, Leenardt benempd, medt Tuä waldknechter 
tijt nidt, som samme reedskap och instrumenter besee skole, om nägen deel 
fattes, eller icke szå skickelige giorde äre, dä skole the i thenne winter hielpe till, 
att thet bestyrtt bliffuer,» sä att man kunde börja arbetet sä snart tjälen gätt ur 
jorden. Av detta brev drar Unnerbäck slutsatsen att Lennart von Leipzig »hösten 
1544 lade ut planen för hela slottsanläggningen» (s. 142), emedan i brevet av
handlas »enbart frågor rörande det planerade slottsbygget» (s. 141). 1 brevet stär 
dock endast att Lennart och de båda vallknektarna skulle komplettera redskapen. 

Intetdera av de tvä sist refererade breven säger något om fästningens plan 
eller om utstakningen av densamma men enligt min mening är det troligare att 
utstakningen skedde under försommaren 1544. Enligt brevet av den 28 april 
1544 skulle vallmästarna göra vissa undersökningar och eventuellt utstakning 
för en beordrad försvarsanläggning kring Vadstena stad i avvaktan pä att ko
nungen själv skulle komma dit och (underförstått) besluta. I brevet stär visser
ligen intet om slottet men konungen kan ha givit vallmästarna muntliga order 
att utstaka detsamma sä att han samtidigt kunde besluta även därom. Konungen 
kom till Vadstena omkring den 20 juni och stannade till den 30 juni 1544. 
Sedan kom han icke äter dit förrän i slutet av augusti 1545 dä befästningsarbetet 
pågått ett halvt är. Det är knappast troligt att han skulle låta en vallmästare pä 
egen hand besluta om den nya centralfästningen utan att han när han själv var 
på platsen hade granskat utstakningen, då han bestod den långt mindre viktiga 
anläggningen kring staden en sådan granskning. Dä intetdera av breven ger något 
direkt besked om tiden, anser jag mest troligt att konungen granskade och god
kände den pä platsen utstakade planen för slottet vid midsommartiden 1544. I 
fråga om vem som var planens författare ge breven som redan nämnts intet besked. 

Päwel Schiitz' medverkan i Vadstena omtalas i handlingarna tvä gänger, första 
gängen 1545. Joakim Bulgerin hade dä skrivit till Gustav Vasa och begärt, att 
»Marchus Hammersmed» skulle sändas ned för att »vprette ther en watukunst i 
graffwen», men konungen svarade den 21 juli att han icke ansåg att Markus 
skulle kunna »nägett sådant till wäge bringe, vthen wele ther till tenckie M: 
Päwell eller nägen annen som ther opå förstone! baffwer skall tijt komme». 
Vattenkonsten var ett pumpverk med vilket graven skulle hållas läns under 
grävningsarbetet. Ingen uppgift finnes om M. Päwel sändes ned eller ej. Andra 
gängen han omtalas var 1550. Dä hade Bulgerin begärt, att mäster Päwel skulle 
komma till Vadstena »för then grundvall skuld, ther legias skall». Konungen 
svarade den 25 mars 1550 att han icke nu strax kunde »umbärc honom ifrå oss. 
Men hvar vij förtöfve här nägott lenge, vele vij dä förskicke honom til Vastena 
framföre eller och hafva honom tijtt med oss». Enligt författarens mening gällde 
det dä, troligen med rätta, grunden för den ena av de båda »fyrkanterna». I 
båda fallen är det som synes fräga om specialuppdrag som icke lämna nägot stöd 
fiir påståendet att Päwel Schiitz skulle vara den som givit planen för anlägg
ningen och »den skapande arkitekten» som upprättat ritningarna fiir slottet 
och dess försvarsverk. Befallningen om vattenkonsten 1545 talar direkt mot att 
han då skulle ha hatt något ansvar för Vadstena, ty hade han haft det, är det 
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klart att han av sig själv skulle ha ombesörjt »vattenkonsten» som var alldeles 
nödvändig, för att grävningsarbetet i graven skulle kunna utföras. 

Unnerbäck söker även att med konsthistoriskt jämförelsematerial styrka att 
Päwel Schutz uppgjort planen för fästningen och varit dess arkitekt. Han hän
visar till att stora likheter skulle förefinnas mellan mantelmuren i Vadstena och 
västra fronten i fästningsgördeln i Stockholms slott vilken började byggas 1541 
och där Päwel Schiitz, som sedan jultiden 1543 var byggmästare vid Stockholms 
slott, antagits ha varit ledare för fästningsbygget. Likheten skulle väsentligen 
bestä däri att båda hade dubbla rader av skottgluggar samt att portarna i båda 
fallen voro flankerade av dubbla toureller. Bevisvärdet är i båda fallen tvivel
aktigt. Portar av det ifrågavarande slaget voro vanliga sedan långt tillbaka. 
Unnerbäck hänvisar själv till yttre norreport i Stockholm som byggdes 1469. Där
till kommer att rekonstruktionen av vadstenaportalens toureller är mycket osäker. 
Dubbla rader av skottgluggar i murar sädana som i Stockholm och Vadstena äro 
ovanliga i Sverige under 1500-talet därför att de dä voro omodärna. De förekommo 
i anfallsfronten pä Stockholms nybyggda försvarsverk därför att där saknades plats 
för jordvallar som vid den tiden voro långt effektivare. Fiir att fä plats för mur 
och grav mäste Gustav Vasa som bekant riva Storkyrkans kor. Fästningsgördeln 
kring Stockholms slott var egentligen otidsenlig redan vid sin tillkomst. I Vad
stena uppfördes mantelmuren pä den för anfall praktiskt taget oåtkomliga sjö-
fronten, där det var onödigt att bygga vallar och där man skulle uppföra bygg
nader. Fästningsverken i Vadstena visa långt större likhet med den alldeles sam
tidiga vallanläggningen vid Kalmar slott än med Stockholms slotts försvarsverk. 
Både i Kalmar och i Vadstena voro vallarna försedda med grova kanoner på 
krönet och med »hemliga värn» med lättare pjäser vid vallfoten, samt med runda 
kanontorn, »postejer» vid valländarna. För befästningen i Kalmar har konungen 
givit utförliga detaljinstruktioner, och man kan taga för givet att han gjort det
samma för det lika viktiga Vadstena, ehuru de senare icke blivit bevarade. 

Om Unnerbäcks påstående (s. 153) att »den likartade utformningen av östra 
fyrkantens gavel i Vadstena och porthusgavlarna i Stockholms [slott] är en 
betydelsefull faktor, som definitivt binder samman dessa båda anläggningar med 
varandra» och visar att både gavlarna och vadstenaplanen skulle vara Päwel 
Schiitz' skapelser, kan jag fatta mig kort. En viss likhet mellan de nämnda gav
larna i Stockholm och i Vadstena behöver icke betyda, att de utformats av samma 
person. Typen förekommer i stora delar av Europa frän Danmark till Sicilien. 
Det finns icke nägot bevis varken för att vadstenagaveln utformats av Pavel 
Schutz eller fiir att planen och gaveln ha samma upphovsman. 

Är slutligen Päwel Schutz och Henrik van Kollen de enda byggmästare som 
kunna komma i fräga vid tiden för planläggningen och uppförandet av fäst
ningen i Vadstena? Knappast. Man kan t. ex. nämna den mångkunnige Anders 
(Larsson) Mälare som var i Gustav Vasas tjänst alltsedan 1540. Han användes 
efter hand i stor utsträckning som fästningsbyggare och blev slutligen bygg
mästare pä Stockholms och Svartsjö slott. Han hade, vilket författaren icke har 
förbisett, även uppdrag vid Vadstena och det av mera arkitekturbetonad art än 
mäster Päwels'. Gustav Vasa skrev 1556 till fogden pä Vadstena, att han givit 
Anders Larsson befallning att skicka dit en skamplun efter vilken ett torns »kar-



Smärre meddelanden 131 

ner uppbyggies schole, och skall fönne Anders skicka tijtt en byggiemestere, som 
haffver förstånd både pä sparrewärke och andre bygninger». Detta visar att det 
icke heller 1556 fanns någon kvalificerad byggmästare pä Vadstena. Det visar 
ocksä att östra fyrkantens gavel lika väl kan vara komponerad av Anders Mälare 
som av Päwel Schutz. Med detta har jag visst icke velat pästä, att Anders Målare 
skulle ha haft nägot att göra varken med vadstenaanläggningens plan eller med 
östra fyrkantens gavel. Både han och Päwel Schutz har haft specialuppdrag i 
Vadstena men det har i den förres fall varit av formskapande arkitektoniskt slag. 
Någon arkitekt i hävdvunnen mening behövde man icke i Vadstena under den 
behandlade tiden. Det var militär och teknisk sakkunskap som var nödvändig. 
Den strategiskt lämpliga platsen har utvalts av konungen själv, och han har med 
säkerhet även varit den bestämmande vid planens utformning. Därvid har han 
givetvis haft biträde av den militära och fortifikatoriska sakkunskap som fanns i 
hans omgivning. Lennart von Leipzig har lett uppförandet av vallarna, men det 
är icke möjligt att utpeka någon särskild säsom den som komponerat anlägg
ningen. 

De nu behandlade frågorna äro kanske icke av sådan betydelse, att det i och 
för sig kan vara berättigat att ge dem en sä utförlig behandling som här skett. 
Det är av omsorg om den konsthistoriska metodiken jag givit dem sä stort ut
rymme. Man bör nämligen undvika att göra sä tvivelaktiga attributioner som 
den av vadstenaplanen till Päwel Schiitz. Är både det historiska och det konst
historiska materialet sä litet bevisande som i detta fall, bör man hällre säga som 
det är, nämligen att det icke ger möjligheter till en attribuering. En sådan 
bör göras endast om den kan underbyggas med goda sannolikhetsskäl. 1 annat 
fall är den av ondo, ty tvivelaktiga attributioner få, sedan de länge upprepats, 
ett sken av att vara sanna. 

Trots de kritiska anmärkningar jag här riktat mot vissa detaljer i Unnerbäcks 
arbete anser jag det som helhet vara mycket värdefullt. Man vill önska att för
fattaren skall fä tillfälle och tid att grundligt fullfölja och slutföra undersök
ningen av slottets byggnadshistoria. 

Slutligen mäste jag göra en anmärkning, som icke gäller författaren utan 
planscherna i slutet av boken. Flera av dem äro vikta i åtta delar och inhäftade 
sä, att de delvis täckas av texten, dä de äro utvikta. De borde ha varit anordnade 
sä att de utvikta legat utanför texten. Som det nu är, kan man knappast grund
ligt studera arbetet utan att taga loss planscherna och spoliera boken. 

Martin Olsson 

Eine vor kurzem herausgekommene Arbeit iiber das Schloss von Vadstena gibt 
dem Verfasser Anlass zu gewissen Beobachtungen in Bezug auf die Baugeschichte 
des Schlosses. 


