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OM DEKORATIONSMÄLMNGARNA I HERTIG 
KARLS KAMMARE OCH I KUNGENS SÄNGKAxM-

MARE PÅ GRIPSHOLM 
AV 

P E R O L O F W E S T L V N D 

V id tvenne olika tillfällen ha r Kar l IX företagi t byggnads

arbeten i s törre skala på Gripsholm. Den första kampanjen 

inträffade på 1570-talet, omedelbart efter hans tillträde till 

slottet, och varade för så vitt man nu kan se mellan 1573 

eller 1574 och 1578. Därvid tillbyggdes en ny bostadslänga innanför 

de borggårdsmurar , som tidigare sammanbundit Teater- och Griptor-

nen med Fängelsetornet.1 Den andra stora byggnadsperioden följde 

på 15!K)-talet och ägde samband med hertigens då ingångna nya äk

tenskap. Den avslutades omkr. 1600 och medförde en radikal om

byggnad av de delar av slottet, i vilka Gustav Vasa låtit inreda sin 

kungsvån ing , d. v. s. av l ängorna omkr ing Vasa torne t . 

F r å n båda arbetsperioderna återstå omfattande rumsinredningar , 

främst bland dem g ive tv i s »her t ig Ka r l s kammare» i Fängelse tor 

nets bot tenvåning, därnäs t »kungens sängkammare» i s tora vå

n ingen 1 t r appa upp . Av de nämnda rummen ti l lhör det för ra 1570-

talet, det sena re 1590-talet. 

»Kammaren», vars dekorationer aldrig varit överkalkade eller på 

annat sätt dolda, ha r upprepade gånger blivit föremål för behand

ling i l i t teraturen,2 men även den nyligen (1938) återställda sängkam-

1 Jfr rekonstruktionsteckningarna av Gustav Vasas Gripsholm å sid. 
26 och 27 i E. L u n d b e r g och P. O. W o s 11 u n d, Vasatidens Grips
holm, i Gripsholm, slottet och dess samlingar 1537—1937. F. ö. hänvisar 
förf. betr. övriga här förekommande byggnadshistoriska uppgifter till ott 
framdeles utkommande arbete om Gripsholm. 

* Senast av A. H a h r, Vasadekoreringen på Gripsbolms slott, i Bidrag 
till Södermanlands äldre kulturhistoria XXXIII, sid. 14 ff. 
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maren har hunnit att tämligen utförligt publiceras.3 I det följande 
skall några hittills förbisedda detaljer, belysande de nämnda rums-
dekorationernas historia, framläggas. 

H e r t i g K a r l s k a m m a r e . Hummets kalkmålningar över
spinna med sina tunna rankor vad som synes av väggytor ovan
för panelen samt hela takvalvet. Rankorna växa ut från pa
nelverket som baslinje, närmare bestämt från små vaser, målade 
som vore de ställda ovanpå panelens gesims, samt från genom
brutna korgar. Takvalvets hjässlinje markeras genom ett par 
långa och smala, nedåt tillspetsade, genombrutna korgar och dessa 
korgar utgöra tillsammans med ett magert, sparsamt anbragt beslags-
verk liksom en stöttande stomme för rankorna, vilka långa, tunna och 
rikt förgrenade bukta sig och täcka varje tumsbredd av valvets yta. — 
Någon fördelning av runkmassorna kan ej omedelbart upptäckas. Först 
vid närmare påseende märker man, att de sammanhållas i fyra stora 
»system», vilka löpa samman mot en i valvets mittpunkt befintlig 
träknopp i form av en druvklase. — Rankorna bära små, lansettfor-
miga blad, frukter och stora blommor. På ömse sidor om mittfönstret 
äro tvenne löpande hjortar målade, förföljda av hundar, vilka hoppa 
fram ur blomkalkar. Stora fåglar åskåda jakten. Hjortarna ha ej in
gått i den första konceptionen utan äro resultatet av en — förmod
ligen dock redan i samband med arbetets utförande företagen — om-
målning. På grund av flagring av den pålagda färgen kan man näm
ligen under hjortarna tydligt skönja kropparna av sittande djur (av 
större format än hjortarna). Dessa djur ha människoansikten och äro 
sålunda sfinxer. Deras svansar ha löpt ut i rankorna med hundarna. 

Även fönstersmygarnas tak och väggar ovanför träpanelen äro 
målade. Putti, maskaroner och fåglar äro här inflätade i dekoratio
nen av beslagsverk och rankor. De plana trätaken, varmed fönster
smygarna äro täekta, siras med målade bårder, som bilda stjärnfor-
mer, vilka innesluta frukt- och bladmotiv. Svarvade träknoppar och 
små i trä skurna stjärnor i taken fullborda smygarnas dekorering. 

Målningarna på panelverket äro framför allt koncentrerade till de 
halvrunda fyllningarna mellan pilasterställniiigarna. Det finns 43 
st. dyl. fyllningar om dörrarnas insidor medräknas. På panelens 
nedre register — som egentligen skulle döljas av väggfasta bänkar, 

II a b r, a. a., sid. 27 fl'. 
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Fig. 1. 
Mönstcrstick av Cornelis Floris, använt som förlaga vid de

koreringen av hertig Karls kammare. 

Abb. 1. Musterslich von Cornelis Floris, als Vorlage bei der Ausma-
hmg vom Zimmer llerzog Karls benutzt. 

ehuru sådana blott på vissa ställen blivit ulförda — har endast an-
bragts moresker i svart. De halvrunda fyllningarna upptagas av kor
gar eller vaser, fyllda av blad och frukter, samt av stora blom- och 
fruktbuketter. 1 åtskilliga fyllningar ha även insatts nakna putti. 
fåglar, maskaroner, en hund och en katt, som kivas om ett ben, ett 
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Fig. 2 a - b. 
Sittande putlo med ranka från sticket fig. 1, kopierad på panelen i hertig 

Karls kammare. 
Abb. 2 a—b. Sitzender Putto mit Ranke aus dem Stich Abb. 1, aut der Vertäfelung in 

Herzog Karls Zimmer kopiert. 

par musicerande n a r r a r o. s. v. Bekanta äro även de båda vapensköl

darna för hertigen och hans gemål, vilka upptaga var sin fyllning.• 

1 det t r iangulära gavelfältet ovanför entrédörren lägger man slutligen 

märke till en vä ls ignande Kr i s tus , l iksom u tgörande en i l lus t ra

tion till bibelordet »Herren skal l bevara din u t g å n g och din in

gång». 

Kompositionerna inom varje fyllning äro i regel symmetriskt ut

förda, dock få i någ ra fall två bredvidstående fyllningar balansera 

mot varandra och t i l lsammans utgöra en helhet. 

Dekorationen i rummet bär i sin helhet tydliga spår av studier i ne

derländsk dekorationskonst, förmedlad genom mönsterstick av Corne-
5 Såsom bl. a. framhållits av I. S c h n e l l i Södermanlands vapen, Med

delanden från Riksheraldikerämbetet VIII, sid. 3-1, äro dessa båda sköldar 
av vikt för dekorationens datering. Hjärtskölden i hertiginnans vapen är 
nämligen blank, och hon var sålunda ännu ej utsedd, då dekorationen 
kom till. Äktenskapet med Maria av Pfalz ingicks 1579, äktenskapslörband-
lingarna påbörjades året innan, och 1578 är därför dot sista år, som kan 
komma ifråga för dekorationens fullbordande. 
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Fig. 3 a—b. 
Put to med fågel frän sticket fig. 1, kopierad på panelen i hertig Karls kammare. 

Abb. 3 a—b. Putto mit Vogel aus dem Slitit Abb. 1, aut der Vcrtälelung in Herzog 
Karls Zimmer kopiert. 

lis Floris och Hans Vredeman de Vries. Samma magra, glesa beslags
verk, samma spinkiga rankor med sina smala, lansettformade blad, 
samma figurala värld av putti, fåglar, fyrfotadjur och grotesker. All
deles som i sticken äro figurerna och djuren insatta i ett system av 
beslag och rankor. Åtminstone tre bestämda stick kunna påvisas ha 
utgjort direkta förlagor för målaren. Ett av dessa stick återgår på 
Cornelis Floris själv, två på Hans Vredeman de Vries.0 Samtliga 
ha tillkommit på 1550-talet. 

Det har ur skilda synpunkter sitt stora intresse att jämföra mål
ningarna med sticken. Samtliga stick äro strängt symmetriskt kompo
nerade med en betonad mittaxel. Cornelis Floris' stick (fig. 6) har 

6 Alla tre finnas representerade i den de la Gardieska saml. på K. B. — 
1. C o l l i j n , Katalog der Ornamentsticksaminlung des Magnus Gabriel de 
la Gardie in der Kgl. Bibliothek zu Stockholm, 1933, nr 58, 127 och 202. 
Florissticket har dessutom reproducerats hos B e r l i n e r , Ornamentale 
Vorlageblätter des 15. bis 18. Jahrh., Leipzig 1925—1926, Teil I, s. 164. 



96 P E R - O L O F W E S T L U N D 

Fig. 4 a—b. 
Lurblåsandc put to frän sticket fig. 1, kopierad på panelen i hertig Karls kammare. 
Abb. 1 a—b. Hornblasender Putto aus dem Stich Abb. 1, auf der Verlälelnng in Her

zog Karls Zimmer kopiert. 

som skelett en stabil arkitektonisk stomme, i vilken ett antal figurer, 
fabelväsen, putti, fåglar, frukter och rankor placerats. 

Vredemansticken äro tunnare och lättare, det arkitektoniska ske
lettet föga iögonenfallande. Ingenstädes har det för Gripsholmsmåla-
ren varit fråga om att kopiera kopparsticken i sin helhet utan endast 
om att låna enskilda detaljer. Från Florissticket har sålunda häm
tats de sex puttobilderna, två lurblåsande, två sittande med en blad
ranka i ena handen samt två stående, på sin lyftade ena hand bä
rande en fågel. Samtliga dessa ha målats på panelverket, somliga 
t. o. m. i flera upplagor. Från ett av de Vrederaanska sticken (fig. 
5, jfr fig. 6) har övertagits bl. a. takvalvets sittande sfinx med hun
den och fågeln och vidare den höga, genombrutna korgen, i vilken 
bladrankor och frukter stuckits in. Av det andra Vredemansticket 
har på panelverket efterbildats bl. a. ett motiv med tvenne fåglar, sit
tande på var sitt fruktknippe (fig. 7). 

Av särskilt intresse är att lägga märke till Gripsholmsmålarens 
uppfattning av symmetriproblemet. Som ovan nämnts har han uppen
barligen eftersträvat en symmetrisk anordning av sina komposi
tioner. Särskilt gäller detta om de partier av fönstersmygarnas vägg-
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Fig. 5. 
Mönsterstick av Hans Vredeman de Vries, använt som förlaga vid dekoreringen 

av hertig Karls kammare. 

Abb. 5. Mustcrslich von Mans Vredeman de Vries, als Vorlagc bei der Ausmalung von 
Herzog Karls Zimmer benutzt. 

ytor, som befinna sig ovanför panelverket, samt i allmänhet om pane
lernas rundbågiga fält, d. v. s. framför allt sådana ytor, vilka äro 
små och strikt begränsade. Även själva rummet har emellertid en 
mittaxel, som följer valvhjässan från dörren fram till fönstret med 
sängalkoven. Till höger och till vänster om denna mittaxel äro de 
blåa vaserna målade i valvet, från vilka två stora grupper av rankor 
växa upp mot knoppen i valvets centrum. De båda av hundar förföljda 
hjortarna grupperas symmetriskt på ömse sidor om mellersta fönst
ret. Men — symraetrien uppfattas inte omedelbart av ögat. Kompo
sitionen har inga särskilt markerade konturer, som leda blicken i be-

Eurnvänncn 1913. 
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Fig. 6. 
Löpande hjort, förföljd av en ur cn blomkalk framhoppande hund. Detalj av 
takmålningen i hertig Karls kammare. Under hjorten har ursprungligen varit målad 
en sittande sfinx, vars krafliga bakben tydligt syns på bilden. Scenen kopie

rad ef ler sticket fig. 5. 
Abb. 6. Laufender Hirsch, der von einem ans einem lllnmenkelch herausspringenden 
Hund verfolgt wird. Unter dem Hirsch war urspriinglich eine sitzende Sphinx gemalt, 
tieren kraftiges Hinterbein deutlich auf dem liild zu schen ist. Die Szene ist nach dem 

Stich Abb. 5 kopiert. 

stämda banor. Det finns inga tomma ytor, som bidra att ordna bil
dens detaljer. Dekoren spinner i stället liksom ett jämnt fördelat 
nät över hela rummet, där även de grövre trådarna först vid ett när
mare betraktande urskiljas. Detsamma gäller de av paneldekoratio
nerna, där två bredvid varandra stående fält äro avsedda att sam
verka. De stå alltför långt isär för att ögat omedelbart skall kunna 



M Å L N I N G A R N A I H E R T I G K A R L S K A M M A R E 99 

fatta samspelet mellan dem. — Totalintrycket domineras av valvets 
långa, graciösa rankor, som, rikt förgrenade, svepa över varje liten 
del av den givna ytan och smidigt foga sig efter dennas oregelbundna 
form. Man erinras starkt om våra gotiska, målade kyrkvalv. 

Det har vidare sitt intresse att lägga märke till vilka motiv, som 
Gripsholmsdekoratören lockats att efterbilda. Det är främst de gra
ciösa puttogestalterna, vidare åtskilliga djurbilder, fåglar, blad och 
frukter. De mera burleska och groteska dragen i mönstersticken — 
vilka f. ö. ej äro särskilt framträdande i de här utnyttjade förla
gorna — ha däremot ej vunnit någon resonans. Betecknande är på 
sitt sätt att sfinxen ändrats till en hjort. 

Flera av de ovan anförda omständigheterna peka onekligen på, att 
dekoratören skulle vara en svensk man. Såsom sådan har man också 
sedan gammalt uppfattat honom.7 Man har även sökt att identifiera 
honom med mäster Hans Eriksson, denne Karl IX:s trotjänare, 
vilken alltsedan 1573 hade anställning i hertigens tjänst och bl. a. 
verkat på Gripsholm. Något bevis för riktigheten av detta an
tagande kan dock ännu ej förebäras. 

S ä n g k a m m a r e n . I olikhet med det föregående gemaket har 
detta rum under tidernas lopp blivit föremål för betydande omgestalt
ningar. Förändringarna sammanhänga med den omständigheten, att 
rummet från och med Karl IX av praktiskt taget alla slottsinnehavare 
använts som sängkammare. Hårt och ändå obegripligt skonsamt be
handlade Gustav III rummet, då han gjorde det till sitt sovgemak. 
Han lät riva ner hela den kraftiga, murade vägg, som avgränsade 
rummet mot det oregelbundna förmaket utanför tornkammareii. 1 
stället lät han mura en ny vägg, försedd med en djup alkov för 
sängen. I sammanhang härmod slopades eldstaden och en ny spis 
med polerad marmoromfattning uppsattes på väggen åt borggården 
till. Men i övrigt fick rummet stå som det stod med sitt bjälktak och 
s*ina gamla målerier.8 

7 Jfr H a h r , a. a. — I detta sammanhang må framhållas, att konstnären 
haft åtminstone e n medhjälpare. Åtskilliga av panelverkets bilder äro 
utförda av denne. De äro grövre och betydligt mindre eleganta än mästa
rens egna bilder. 

8 Jfr C. F. L j u n g m a n, Beskrifning om Gripsholms slott, Stockholm 
1790, sid. 36. — Huruvida takfrisen verkligen lämnades synlig i säng
kammaren må dock lämnas osagt. 



100 P E R - O L O F W E S T L U N D 

Fig. 7. 
Detalj av mönsterstick av Hans Vredeman de Vries, kopierat på panelverkcl 

i hertig Karls kammare. 
Abb. 7. Ausschnilt aus dem Musterstich des Hans Vredeman de Vries, aut der Verlä-

fehmg in Herzog Karls Zimmer kopiert. 

1800-talets åtgärder bestodo sedermera i att förse gemaket med nya 
snickerier, målade i mörkbrunt, att dölja väggdekorationerna bakom 
träpaneler och gobeliner samt att måla över taket i oljefärg och på 
den nya grunden kopiera den äldre dekorationen. 

Låt oss nu förflytta oss tillbaka till tiden före 1590-talets ombygg
nad. Här låg då ett till ytvidden något större rum, som likväl var 
betydligt lägre i tak — endast omkr. 2,5 meter. Vid ombyggnaden 
slogs bjälklaget, som skilde denna våning från den likaledes mycket 
låga översta våningen i slottet, bort, så att en ny, hög våning upp
stod. Därefter höjdes golvet c:a en halv meter och försågs med 
trossfyllning. Mellanväggen mot nuvarande audienssalen revs 
och en ny mellanvägg i tegel uppsattes, varigenom rummet något 
förminskades. De gamla, trånga fönstren murades igen och i de 
väldiga murarna upphöggos nya höga fönster med djupa smygar, 
som gå ända ned till golvet. Väggarna överdrogos med ett tunt 
putslager och på detta anbringades en målad fris närmast taket, 
varjämte fönstersmygarnas sidoväggar smyckades med rika kalk-
målningar. Borggårdsväggen saknar puts på ett litet stycke när
mast nuvarande kabinettet, ungefärligen upp till takfrisen. Här 
har tydligen redan från början stått något väggfast föremål, mot 
vilket den ovannämnda väggputsen smetades, så att en antydan 
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om, att föremålet ifråga varit profilerat i kanten, ännu beva
rats. Det tycks ha varit smalare upptill än nedtill. Som redan 
nämnts har det inte nått ända upp i taket, ty frismålningen har 
fortsatts ovanför detsamma — förenklat till rätt och slätt en akan-
tusranka. 

Det är ej lätt att säkerl säga vad slags föremål det kan ha varit, 
som vi sålunda erhållit ett slags »avtryck» av i väggen. Kanske det 
varit en kakelugn.9 Några spår av eldstad från 1500-talet återstå el
jest inte i rummet. 

Takbjälkarna slutligen lämnades synliga, ehuru överklädda med 
bräder, vilka dekorerades direkt på bara träet. 

Hur länge rummet stod på detta sätt utan att röras är ovisst. Den 
viktigaste förändringen, som rummet undergick före Gustav 111:8 
ovan berörda ombyggnad, och som kanske kan tillskrivas drottning 
Hedvig Eleonoras initiativ, bestod i att den blekta och tydligen 
något defekta takfrisen »friskades upp» med diverse påmålningar 
(vilka dock inte förändrade frisens karaktär i nämnvärd grad) 
samt att väggytorna i övrigt (med undantag för fönstersmygarna) 
erhöllo en överkalkning i vitt. Ett draperi i blågröna toner med 
vissa inslag i rosa målades upp nedtill runt rummet på sådant sätt, 
att det delvis inkräktade på dekorationen i fönstersmygarna. — 
Alla dessa senare tillsatser ha vid restaureringen 1938 efter veder
börlig fotografering och kopiering i färg borttagits.10 

Efter denna redogörelse — vars utförlighet motiveras av den ena
stående karaktär, som rummet genom sina välbevarade 1500-talsan-
ordningar äger, såväl som genom dess egenskap av ett av slottels av 
ålder viktigaste gemak — vända vi oss till den dekorativa ut
smyckningen. 

Dennas främsta element är frisen under taket samt målningarna på 
fönstersmygarnas väggytor, alltsammans utfört på traditionellt sätt i 
kalkfärg på putsen. 

• Man kunde kanske gissa på den nu i förmaket till hertig Karls kam
mare rekonstruerade renässanskakelugnen, vilken från början kan ba 
varit högre — flera tegel av liknande sort ligga nämligen ännu i sloltskälla-
ren, varifrån slottsarkitekten Lilljekvist hämtade sina tegel, då han på 
1890-talet utförde sin rekonstruktion. 

10 Restaureringen utfördes under ledning av slottsarkitekten Hakon 
Ahlberg. Konserveringen av målningarna ombesörjdes av konservator Al
fred Nilson. 
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Frisens höjd motsvarar avståndet från fönstersmygarnas överkant 
till takbjälkarnas undersida. Den består av en övre och en nedre bård 
i gråblå ton. Mellanrummet mellan bårderna är genom korintiska 
kolonnetter med »kannelerade», nedtill bladomfattande skaft och 
diagonalt »refflade» postament indelat i fält. Varje fält upptages av 
en beslagskartusch. Varannan sådan kartusch innehåller ett frukt
knippe, upphängt i langetterat band med tofsar. Av de återstående 
kartuscherna innehåller var tredje en djurbild — björn eller två 
löpande hjortar — var tredje ett porträtt — två kvinnor, en man och 
ett barn.11 Väggen mot audienssalen innehåller endast ett porträtt 
placerat ovanför dörren och föreställande Kristus omgiven av moln. 
Vi erinras om förhållandet i hertig Karls kammare. 

Det yttersta högra fältet på väggen mot borggården saknar som 
ovan nämnts kartusch och utfylles i stället med en i grått schatterad 
akantusranka med frukter. 

Det arkitektoniska elementet i måleriet, isynnerhet beslagsverket i 
kartuschernas ramar är valhänt gjort, ehuru hela tiden varierat. Fri
sens ovan berörda bårder äro genom perspektiviskt tecknade konsol-
artade bildningar uppdelade i fält. Övre bårdens konsoler sitta mitt 
under takbjälkarna, tänkta som stöd för dessa. Sedan tappas emeller
tid det arkitektoniska systemet bort, ty nedre bårdens konsoler mot
svara inte i placeringen den övre, vartill kommer att kolonnetterna 
insatts utan hänsyn till konsolerna. Fältindelningen i frisen är f. ö. 
ej heller gjord med hänsyn till rummets hörn, utan ett fält kan fördela 
sig på två väggar och en kolonn sitta mitt i ett hörn. Fenomenet 
är ju f. ö. ingalunda ägnat att förvåna, då det hör till det normala 
vid denna tid. Jfr panelverken på Kalmar slott. I Gripsholm 
bidrager det att förläna en viss textil prägel åt dekorationen, frisen 
sveper runt rummet på samma sätt som en bonad skulle göra. 

Nedre delen av de dekorerade delarna av fönstersmygarna upptages 
av ett imiterat panelverk i rödbrunt med »ramverk» och marmorerade 
»fyllningar», försedda med stora rutor. Genom skuggningar har en 
lätt plastisk effekt uppnåtts. Fälten mellan »panelverket» och smy
garnas tak fylles av kraftiga, symmetriskt anbragta akantusrankor. 
Rankorna växa i nordöstra fönstret upp från vaser, i det sydöstra 

" I sin anförda uppsats om Vasadekoreringen på Gripsholm har A u-
g u s t H a h r (sid. 33 f.) antagit, att målaren i porträtten velat återge 
Karl IX samt dennes båda gemåler och sonen Gustav Adolf. 
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Fig- 8. 
Detalj av takfrisen i kungens sängkammare. 

Abb. 8. Deckenfries im Schlafzimmer des Königs. Detail . 

från fruktknippen, samt löpa ut i maskaronor (upptill änglahuvu
den), blommor eller frukter. Västra väggens fönstersmygar äro inde
lade på motsvarande sätt. »Panolverket» utgöres dock här av en rund-
bågig ställning. På »panelverket» stå i sydvästra fönstret vaser, i 
vilka nedstuckits raka, tunna stänglar, bärande blommor, blad, fruk
ter och bär. I nordvästra fönstret ersättas vaserna av fruktknippen, 
omgivna av små vingade putti. 

Taken i fönstersmygarna — bestående av breda plankor — äro 
genom i målning framställda lister indelade i kvadratiska fält, fyllda 
av frukt- och bladknippen. Dekoren torde ha varit anbragt direkt på 
det ej tonade virket (nu synes det hela äga en i ljust tonad botten 
men detta torde bero på att virkets porer äro fyllda av färg efter 
övermålningen). 

Bjälkarna i sängkammarens iak ha på undersidan kanterna mar
kerade genom smala, jämna, gröna barder och innanför dessa en 
tunn röd linje. Mellan dessa bårder ligga tvärband av streck och 
punkter och de sålunda bildade fälten äro schablonartat dekore
rade med bladmotiv och kronliknande figurer, bildade av si rock 
och prickar. 
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Bjälkarnas sidor ha medelst änglahuvuden, insatta i enkla kar
tuscher, indelats i fält, vilka smyckats med vridna band, som löpa 
ut i omböjda palmelter. Bottnarna mellan bjälkarna slutligen äro 
uppdelade i motsvarande fält. Änglamaskaroiierna ha dock ersatts 
med frukt- och blomknippen. Mellan truktknippena sitta avlånga fält 
med diamanter omväxlande med löpande blom- och fruktrankor. 

Gemaket bär genom såväl sina vackra proportioner och sina stora 
fönster som sina välbevarade dekorationer en osedvanligt ljus och 
festlig prägel. Kanske friheten från all arkitektonisk regelbundenhet 
hos målningurna bidrager till att förstärka detta intryck. Färgska
lan är kylig. Gråblå och bruna toner dominera. Taket kontrasterar 
nu med sin varma bottenton mot de kyligare väggfälten men delta 
torde bero på att träet genom inverkan av tiden och de nu avlägsnade 
påmålningarna antagit en varmare färgton än det från början haft. 

August Hahr har i sin ovan anförda uppsats om det dekorativa 
måleriet12 kraftigt hävdat, att sängkammarmålningarna utförts av 
»samma mästare eller samma verkstad» som målat hertig Karls kam
mare, ehuru »senare med hjälp av någon yngre kraft som arbetat 
både i den hertigliga bostaden och i den kungliga våningen, må vara 
att dekoreringen i den senare tillkommit en tid efteråt». 

Det finns också otvetydiga överensstämmelser i stil mellan do båda 
målningssviterna. Vissa motiv i sängkammaren förefalla rent av di
rekt lånade från torngemaket, såsom Kristusbilden ovanför dörren 
och buketterna i fönstersmygarna åt borggården till med sina vaser 
oeh putti.13 Men även olikheterna äro markanta. Sängkammarmål
ningarna äro raskare, enklare och mera summariskt gjorda än deko
rationerna i hertig Karls kammare. Allt rankverk m. m. är i det förra 
rummet först uppmålat med svarta konturer, därefter ha lokalfär
gerna, grönt, rött etc, satts i fläckvis, så att vita dagrar bildats. Mör
kare skuggningar äro endast lätt schematiskt angivna. Det hela ger 
ett ganska annorlunda intryck än motsvarande målningar i hertigens 
kammare med deras i brunt uppdragna rankor, deras målade blad 
och frukter. Anlägger man naturalistiska synpunkter måste vidare 

" A. a., sid. 30 ff. 
13 Obs. dock många olikheter i detaljerna, såsom de lansettformiga bla

den, vilkas ena sida i sängkammaren är upplöst i en rad små tvärstreck, 
så att kanten ser tandad ut. 
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Fig. 9. 
Dekorerad fönstersmyg i kungens sängkammare. 

Abb. B. Ausgenndte Kensterecke im Schlafzimmer des Königs, 

mästaren från hertig Karls kammare utan tvivel anses vara över
lägsen som figurtecknare. 

Olikheterna synas sålunda så lictydande, att do närmast borde tala 
för en annan mästarhand i övre våningens stora sängkammare än i 
bottenvåningens torngemak. 

Det finns under 1590-talet endast två målare omnämnda i räken
skaperna för Gripsholm. Den ene av dessa är den redan tidigare i 
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samband med beskrivningen av hertigens kammare omnämnde Hans 

Er iksson. Den andre heter Sigfrid Henriksson och ha r vid denna tid 

varit chefsdekoratör på Nyköpings slott.14 Det ligger onekligen nä ra 

till hands att söka at t r ibuera sängkammarmåln ingarna till den se

nare — men att lämna bevis härför är f. n. ej möjligt. 

De motiv, med vilka mästaren till säi igkammardekorat ionerna rör 

sig, beslagskartuscher, akantusrankor , maskaroner , kolonnetter, va

ser, putti och porträtt äro ju vid denna tid samtliga allmänt gängse 

inom den nordeurope i ska dekora t ionskonsten . När det gäl lde he r t ig 

Kar l s kammare kunde d i rek ta förebilder inom neder ländska möns

terst ick påv isas för å t sk i l l iga dyl ika detaljer. I f r åga om säng

kammaren är detta inte möjligt på samma d i rek ta och slående sätt , 

även om exempelvis de s to ra föns te r smygarnas komposi t ioner (fig. 

9) av akan tus rankor , som växa upp u r vaser och mynna ut i maska

roner, till synes stå tämligen n ä r a sådana stick som ett av Ber

liner, a. a. 1, sid. 185, fig. 1, avbildat, vilket ä r u t för t av den be

römde, i Nurnberg verksamme Virgi l Solis vid mit ten av 1500-talet. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

P E R - O L O F W E S T L U N D : Uber die Malereien im Zimmer 

Herzog K a r l s und im Schlafzimmer des Königs au f Gripsholm. 

In dem königlichen Lustschloss Gripsholm, einige Meilen westlich von 
Stockholm am Mälarsee belegen, sind eine Anzahl Räume mit Malereien 
aus dem zweiten Teil des 16. Jhs. erhalten. Unter diesen Zimmern treten 
besonders zwei hervor, nämlich das »Herzog Karl Zimmer» und das 
»Schlafzimmer des Königs». Das erstere wurde in den 1570er Jahren, 
das zweite in den 1590cr Jahren eingeriebtet. Die Ausschmiickung in 
beiden Räumen zeigt gewisse stilistische tjbereinstimmungen, jedoch ver
schiedene Urhcber, deren Namen sich aber mit Sicherheit nicht haben 
feststcllen lassen, auch wenn sie, wie es scheint,•schwedischer Nalionalilät 
gewesen sind. Verf. weist darauf hin, wie der Maler im Zimmer Herzog 
Karls sich Musterstiebe von u. a. Cornelis Floris und Hans Vredoinan 
de Vries als Vorbilder fiir gewisse Einzelheiten in den Malereien bedient 
hat (siehe die Abbildungen). Der Meister des Schlafzimmers des Königs 
steht nicht in der gleichen direkten Bcziehung mit diesen Mustorvorlagen, 
sondern ist in seinem Stil mehr provinziell betont. 

14 Enligt meddelande av fil. dr Erik Bohrn. 


