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KÄMPABILDERNA PÅ LÄCKÖ 
I NY BELYSNING 

Av Per Gustaf Hornberg 

För åtskilliga år sedan publicerade jag i Tidskrift för konst
vetenskap en uppsats om väggmålningarna i Kämpasalen på 
Läckö och deras förebilder.1 Det kunde därvid fastställas, atl 
figurerna såsom ikonografiska typer betraktade härstammade 
från ett under 1500-talet mycket läst och synbarligen även i 
Sverige bekant arbete, Wolfgang Lazius' stora historia om folk
vandringstiden. De gentium aliquot mignttionibus.- Denna bok 
är försedd med ett antal träsnitt, som bl. a. framställa fantasi
fullt kostymerade germanska »kämpar», vilkas beväpning och 
(ivriga utstyrsel i vissa detaljer på ett skenbart sanningsenligt 
sätt anknyta till skriftliga uppgifter från senantiken. Dessa sär
egna krigargestaltcrs konsthistoriska ursprung är — såsom redan 
i ovannämnda uppsats kunde framhållas — att söka i den syd
tyska och österrikiska romantisk-höviska kulturen, där av fan
tasi och verkliga traditioner sammansatta föreställningar om 
medeltidens och forntidens germanska historia spelade cn be
tydande roll.3 

Sedan min uppsats skrevs har detta forskningsområde, den 
äldre historiska illustrationens, varit föremål för en ingående 
behandling bl. a. i en större monografi av H. van de Waal, ägnad 
den nederländska historieuppfattningens utveckling under 1500-, 
1600- och 1700-taIen, sådan den framträder i samtida konst och 
särskilt i den historiska bokillustrationen.' Detta lärda och om-

1 Tidskrift för konstvetenskap. Arg. XXI, 1937, s. 9—23. 
• Första upplagan Basel 1557, omtryck Basel 1572 saml Frankfurt a. M. 

1600. 
' Se t. ex. V. Oherhammer, Die Bronzcstandbilder des Maximil iangiabmales 

in der Hofkirche zu Innsbruck, Innsbruck, Wien & Munehen 1935. 
' / / . uan de Waal, Drie Keuwcn Vaderlandsche Ocschicd-uitbcclding 1500 

1800, I—II, Haag 1952. 
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fattande arbete ställer även tillkomsten av kämpabilderna på 
Läckö i delvis ny belysning, vilket föranlett mig att här meddela 
ett tillägg och en rättelse till min egen tidigare framställning i 
ämnet. 

Jag ansåg där, att de flesta skälen talade för en så tidig da
tering av Kämpasalens väggmålningar som lill slutet av 1500-
talet eller möjligtvis början av 1600-talet. Detta trodde jag mig 
då kunna bekräfta genom den förmodade direkta förlagans ålder 
och själva känipalypernas för 1600-talets hislorieilluslrationer i 
gemen belt främmande karaktär, van de Waal, vilken även upp
märksammat min uppsats, har emellertid kunnat visa, all bil
derna på Läckö icke reproducerats direkt efter Lazius ulan i 
själva verket återgå på etl bildhäfte från den haarleinske målaren 
och konstförläggaren Pieter Soutmans officin." Den inledande 
texten är där skriven av den på sin tid ryktbare leidenprofessorn 
Marcus Zuerius Boxhorn, medan illustrationerna sannolikt ut
förts av gravören Cornelis Visscher, varvid »kämparna» dock 
slaviskt kopierats efter Lazius och frånsett obetydliga detaljer 
egentligen endasl skilja sig från originalen genom att vara spegel
vända i förhallande till dessa. 

Att den på Läckö verksamme dekorationsmålare!! arbetat så 
att säga med det soutmanska bildhäftet i banden framgår av 
att de båda serierna äro rättvända i förhållande till varandra, atl 
de individuella bilderna ha samma inbördes ordningsföljd och 
att överensstämmelsen sträcker sig ända till en rad karakteris
tiska detaljer (Fig. 2 och 3). Då titelbladet bär årtalet 1650 fram
går vidare, att den av mig tidigare föreslagna daleringen är ute
sluten samt atl Kämpasalens målningar måste ha tillkommit 
under Magnus Gabriel De la Gardies tid såsom slottsherre. På 
grund av rummets läge i del stora byggnadskomplexet bör detla 
med all sannolikhet ha skett ganska kort tid efter de stora om
byggnadsarbetenas igångsättande på allvar år 1654/ 

Det holländska trycket bär namnet PEPLVS, SIVE GOTHO-

r- Om titeln och det fullständiga omfånget se nedan. 

" Jfr för denna datering tidigare ut ta landen av August Hahr, Läckö slott 

och de andra De la (iardicska monumentalbyggnadcrna i Västergötland, Göte

borg 1923, s. 73, vidare Sten Karling, Matthias Höll från Augsburg, Göteborg 

1932, s. 113. 
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Eig. 1. Titelblad till Murens Zuerius Boxhorns och Pieter Soul-
muns 1'eplns, ti l lägnad drottning Kristina vid kröningen 1650. 
Tilelblult zn Murens Zuerius Boxhorn» und Pieter Soitlinans 1'eplns 

gewidmel Königin Christine uns Anluss ihrer Krönung 11)51). 

RVM, WANDALORVM, SVEVORVM, HERVLORVM, GEPIDA-
RVM, MARCOMANNORVM ET QVADORVM veterum IMAGI-
NES, vilket skulle kunna översättas med »Hedersgåva, eller 
Bilder av de forna goterna, vandalerna, sveberna, herulerna, gepi-
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Pig, 2. Gotisk krigure. Grauyr ur Murens Zuerius Boxhorns och 
Pieter Sonlmans Peplus. Gotitcher Krieger. Gravare uns Marcus 

Zuerius Boxhorns und Pieter Souliniins Peplus. 

derna, iiiarkoinannerna och kvadcrna». Skriften består i full
ständig! skick av ell graverat titelblad (Fig. 1), fyra sidor de
dikation och introduktion i boktryck, ett graverat porträtt av 
vardera Gustaf II Adolf och Krislina samt slutligen de sju käm
parna i på titelbladet nämnd ordning, alla upptagande var sitt 
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Fig. ,'J. Gotisk krigare. Väggmålning i grisuille i 
Kämpasalen på Läckö, — Gotischer Krieger. Wand-

gemälde in Grisuille im »Kriegersiiah auf l.iickö. 

graverade blad (ett av dessa avbildat Fig. 2). Kopparplåtarnas 
storlek har varit ungefär 44x31 cm, varför hela arbetet presen
terat sig såsom ett tunt bildhäftc i stort folioformat. Koppar
sticken äro av mycket hög teknisk kvalitet och i synnerhet de 
båda stora kungliga porträtten av utomordentlig skönhet. 
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Namnet Peplus syftar på jungfrugudinnan Pallas Athena, vil
ken såsom bekant av det panatheneiska festtågets deltagare så
som hedersgåva fick mottaga en av athenska kvinnor förfärdigad 
peplos, cn klädnad av ålderdomlig typ. Just en sådan pcplos har 
kopparstickaren velat avbilda på titelbladet genom det av genier 
luillna tygstycket, vilket intar bildytans mitt och bär själva den 
långa titelinskriplionen. 

Sammanställningen av den unga drottningen med Pallas 
Athena eller Minerva innebär ingenting unikt för Boxhorns och 
Soutmans publikation; i själva verket torde just vid denna tid 
denna allegori ha lanserats på mer än ett håll. Karl Erik Stene
berg har nyligen på ett övertygande sätt framhållit betydelsen 
av denna mincrvasymbolik', varvid den i fullständigt skick så 
utomordentligt sällsynta Peplus dock trotsat hans efterforsk
ningar liksom den tidigare undgått min egen uppmärksamhet." 
Här må endast i anslutning till Steneberg erinras om Vondels 
hyllningsdikter till drottningen" och det av Le Bion dedicerade 
porträtlsticket av Kristina såsom Minerva med uggla och oliv-
kvist.1" 

I den långa dedikation — eller kanske rättare sagt hyllnings
adress - - vilken följer efter titelbladet talar Boxhorn om hennes 
förtjänster såsom konsters och vetenskapers beskyddarinna; 
Kristina tilltalas här uttryckligen såsom ORNATISSIMAE, UNI-
CAE NVNC PALLADI. Detta i klassisk romersk inskriptionsstil 
avfattade vältalighetsprov följes av en lill drottningen mera per
sonligt riktad dikt i form av ett dubbelt dislikon: 

Da veniam Arctoae, Virgo, lux unica terrae; 

Nostra tuo ferimus nos qnoque dana die. 
Sed laurum tantum et pitlnuim: dubittmque manebit, 

Augustum magis haec ornct, an illa caput. 
Författaren ber således här drottningen om nådig tillåtelse att 

framlämna sin gåva på hennes kröningsdag men uttalar samtidigt 

7 Krist inat idens måleri , akad. avh. Lund 1955, s. 70—76 et passim. 
8 Själv har jag använt samma ex. som van de Waal, nämligen det i Mu

seum Boymans, Bot terdam. 

• [Joost van den Vondel,] De Werken van Vondel. Volledige en gcillust-

recrdc tckstuitgave, Amsterdam 1927—40, V, särsk. s. 468—471, 588—594. 
10 Steneberg, a. a. Pl. 29. 
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artigt sin tvekan inför vad som bäst kommer att pryda hennes 
höga huvud, lagern eller palmen, lärdomens eller segerns symbol. 

I de till denna text fogade gravyrerna framträder den klassiska 
symboliken dock endast med små medel. Den stora bilden av-
Gustaf II Adolf är ett konventionellt fältherreporträtt i helfigur, 
vilket lånat anletsdragen från van Dycks bekanta porträttsludie", 
medan Kristinas egen bild, vilken på ett liknande sätt återgår på 
David Becks s. k. typ I'2, är ett realistiskt representationsporträtt, 
där den unga drottningen i en fotsid klänning står vid elt bord 
med en bok och cn kunglig krona; i vänstra handen håller hon 
en liten lagerkvist. Själva titelbladet har emellertid ett rikare 
symboliskt innehall, där Gustaf II Adolf i rustning och med lans 
i handen trampar på en furie med ormhår och blåsbälg såsom 
attribut och Kristina hållande olivkvist och ymnighetshorn i 
händerna sätter sin fot på de pansar freden ej längre behöver. 
Titelbilden parafraserar här början av hyllningsadressen, där 
Gustaf II Adolfs krigargärning sammanställes med den under 
Kristinas tid ingångna freden. 

Den i Boxhorns dikt framställda syftningen på lager och palm 
kan sägas bilda hyllningsskriftens ledmotiv. Detta återkommer 
såsom en undermening både i den historiska inledningen till 
kämpabilderna och i dessa själva. Texten liksom de fornger
manska krigarna syftar på en gång på drottningens historiska 
lärdom och hennes faders lysande segrar, jämförbara endast med 
forntidens bragder. 

Utgivarnas avsikt med denna märkliga publikation var helt 
visst att väcka drottningens uppmärksamhet och vinna hennes 
särskilda bevågenhet. Man vet, atl Boxhorn såsom universitets
lärare i Leiden haft särskilt livliga förbindelser med de inånga 
svenska studenterna i staden, i första band de söner ur högadeln, 
vilka han handlett i studiet av vältalighet och historia.13 Rubens-

II Sixten Strömbom, Iconographia Gustavi Adolphi, Sthlm 1932, kat . 
n : r i s 137—138 och fig. 54, 55. 

" Steneberg, a. a. Pl . 50, 51 samt text s. 132—133. 
13 Om hans förhållande till de svenska studenterna jfr Evert Wrangel, 

Sveriges l i t terära förbindelser med Holland särdeles under 1600-talet, Lund 
1897, s. 86 ff. Boxhorn dedicerade sitt arbete Kmblemata politica et orationes, 
Amsterdam 1635, till Axel Oxenstiernas svärson och Magnus Gabriel De la 
Gardies kusin Johan Kruus (Cruus) , vilket på sätt och vis innebär cn mot-
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lärjungen Soutman synes i sin mästares anda med förkärlek ha 
sökt förbindelser vid olika europeiska hov och var cn kortare tid 
t. o. m. kunglig polsk hovmålare." Kanske hägrade för den äre
girige forskaren Boxhorn, vilken en gång av Axel Oxenstierna 
lär ha erbjudits en lärostol i Sverige, något drottningens synner
liga nådevedcrmäle, medan den smarte målaren och konstför
läggaren Soutman kanske hoppades på inkomstbringande kung
liga beställningar eller t. o. m. en hovmålarsyssla. 

Huru Kristina själv reagerade för denna uppvaktning veta vi 
icke, endast att Magnus Gabriel De la Gardie några år senare 
utnyttjat hyllningsskriflcns idé för sina historiska dekorationer 
på Läckö. Det soutmanska bildhäftels stora sällsynthet i vara 
dagar talar knappast för någon framgång ur förlagsmässig syn
punkt. Det är dessutom ingalunda otroligt, att presenten trots 
gravyrernas skönhet mottagits med något blandade känslor i Sve
rige. Den outtröttlige mångskrivaren Boxhorn kan icke sägas ha 
åstadkommit något litterärt mästerverk. Den historiska introduk
tionen är av enkel kompilatorisk karaktär och t. o. m. vanställd 
av ett i delta högtidliga dynastiska sammanhang så genant fel 
som att Gustaf Vasa kallas ex Trolliorum fnmilia nttttis. Vad 
själva kämpabilderna angår, äro de såsom redan framhållits ett 
lätt igenkännligt plagiat från Lazius' även i Sverige välbekanta 
arbete och kunna därför knappast ha inneburit någon överrask
ning för den högt bildade drottningen och hennes lärda omgiv
ning, ehuru deras ursprung av Boxhorn förtigits. Det må i detta 
sammanhang således här åter erinras om att ett av Uppsala 
universitetsbiblioteks exemplar av De gentium aliquot migrtt-
lionibus bär talrika spår efter både Johan Bures och Olof Rud
beeks läsning i form av anteckningar och förstrykningar." 

Såsom ett verkligt förbiseende kan man kanske också betrakta 
underlåtenheten att utnyttja bilden av GOTHVS PRINCEPS 
hos Lazius. Denna praktfulla ridderliga gestalt skulle med sin 

svårighet, ehuru av blygsammare slag, till överlämnandet av Peplus femton 
år senare till drottning Kristina. 

" Thieme—Becker, Allgemeincs Lexikon der bildenden Kunstler, Bd. XXXI, 
s. 313 m. litt. L o . m. 1937. 

, s Enligt undersökningar av Axel Nelson i samband med Lärdomshisto-

riska samfundets nyutgåva av Budbccks Atlantica. 
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I C O K C S L u n 
Otamtt 

goTMVs M I L C S . g o TjiZ/1 r t t i n c e PS. 

Fig. 4. Gotisk krigare och gotisk pr ins . Träsnit t i Wolfgang Lazius ' 
De gentium aliquot migrutionibns, andra uppl., Basel 1572. — Gotischer 
Krieger und gotischer Furst . Ilolzschnitt in Wolfgang Lazius ' De 

gentium aliquot migral ionibns, Zweite Auflage, Basel 1572. 

historieromantiska karaktär, sin dekorativa utstyrsel och sitt 
faktiska utnyttjande av »Göta rikes vapen», folkungalejonet över 
de tre strömmarna, av allt att döma kunnat bilda en ojämförligt 
glansfullare utgångspunkt för hela kämpaserien och tillika giva 
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en osökt anledning till lärda kommentarer i kröningsgåvans pa-
negyriska anda (Fig. 4) . 

Redan genom den till senmedeltiden och den tidiga renässansen 
återgående ikonografiska tradition de representera, ha Kämpa
salens krigargestaltcr ägt ett betydande intresse. Deras konst
historiska värde har emellertid ytterligare aktualiserats, sedan 
van de Waal kunnat bestämma deras omedelbara förlaga och se
dan denna kunnat sammanknytas med en bestämd historisk si
tuation, förberedelserna fiir Kristinas kröning. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Per Gustaf Hornberg: Die Wandgemälde allgennanischer Krieger 

auf Schloss Läckö in neuem Licht. 
Der Verfasser will mit obenstchcndem Aufsatz einen Nachtrag und eine 

Bcriebtigung zu einer von ihm friiher vcröffentlichtcn Studie vorlcgen, die 
eine Serie Wandgemälde altgermanischcr Krieger auf Schloss Läckö behandelt 
(Fig. 3 ) : cs sind Bilder, die auf Holzschnittc aus Wolfgang Lazius ' De 
gentium aliquot migrat ionibus zuruekgehen (Fig. 4) . H. van de Waal hat 
nämlich in einer grösseren Arbeit iiber historischc I l lustrat ionen darauf hin-
gewicscn, dass diese Malereien nach einer Sammlung von Stichen ausgefiihrt 
wurden, die Pieter Soutman publizicrt hat (Fig. 2) und die sich ihrerseits 
auf die obenerwähnte Arbeit von Lazius zuruckfiihren lassen. Diese Stichc 
bilden mit einer von Marcus Zuerius Boxhorn vcrfasstcn Einleitung unter 
dem Titel PEPLVS, SIVE GOTHORVM . . . veterum IMAGINES eine Publika
tion, die der Königin Christine als Ehrengabe anlässlich ihrer Krönung 1650 
iibcrreicht wurde (Titel Fig. 1). 
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