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GLISTAV VASAS REFORMATIONSTAVLOR 

Av A r m i n Tuulse 

Fem färggranna akvareller i Kungliga Biblioteket efter numera 
förkomna tavlor på Gripsholms slott skulle med skäl kunna 
kallas de mest gåtfulla dokumenten rörande den äldre vasati
dens konst. Två av akvarellerna äro utförda av Jacob Wendelius 
1722 på Antikvitetsarkivets uppdrag, medan de återstående tro
ligen ha tillkommit under tiden omkr. 1770. Formatet är relativt 
litet — höjden håller sig vid 18 cm, bredden varierar mellan 
27 och 59 cm. Inhäftade tillsammans med en del räkenskaper 
förda av Hadorph, Peringskiöld, Wendelius o. a. ha dessa mi-
niatyrtavlor under en lång tid varit studieobjekt för olika konst-
och kulturhistoriker. 

Den viktigaste frågan är: vad framställa dessa scener med sina 
talrika agerande i rika renässansdräkter och med kulissartad 
arkitektur och landskap som bakgrund? När Wendelius år 1722 
fick i uppdrag att kopiera tavlorna, kallades dessa för »Kong 
Erich den XlVdes Historiska Tabeller»; senare förmodades att 
motiven framställde episoder i Kristian II :s liv. Är 1911 tog Nils 
östman1 som den förste upp frågan på bredare basis. Enligt 
honom skulle tavlorna utgöra illustrationer till Gustav Vasas 
historia med konungen själv som huvudfigur. Kvinnan tolkades 
som en symbol för Stockholm—Mälardrottningen. I ös tmans tolk
ning blev innehållet i tavlorna följande: 1. (fig. 6). Gustav Vasa 
inför Kristian II; Gustav Vasas fångenskap i Danmark. — 2. (fig. 
7—8). Den svenska belägringshärens uppmarsch mot Stockholm. 
— 3. (fig. 4—5). Stockholm—Mälardrottningen ligger på knä och 
försvarar sig; mötet mellan de svenska och danska trupperna 
utanför staden. — 4. (fig. 2—3). Stockholm bar lagils och kuvats 

1 JV. östman, Förteckning över Stockholmsbilder. Samfundet S:t Eriks 
Årsbok 1911; Densamme, Gustav Vasas förlorade triumftavlor på Gripsholms 
slott. Ord och Bild 1914. 
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Fig. I. Akvarellkopia från omkr. 1770 i Kungl. Biblioteket. — Aquurdlkopie 
um 1770 in der Kgl. Bibliothek, Stockholm. 

i konungens åsyn; konungen sitter till doms över staden. •— 
5. (fig. 1). Konungen och Stockholm sluta fred med varandra 
under formen av en förlovning; trupperna äro borta, blott lägret 
slår kvar med sina två kanoner färdiga till fröjdesalut. 

På grund av denna tolkning kallade ös tman sviten för Gustav 
Vasas triumftavlor och hans tolkning har sedan allmänt accep
terats, senast av Per-Olof Westlund2, som i samband med sin 
ingående undersökning av Gripsholms slott även analyserade tav
lorna. Westlunds tolkning stämmer i stort sett överens med 
ös tmans ; den viktigaste skillnaden är, att han i kvinnan ser 
ej endast en personifikation av huvudstaden utan av hela riket. 
Han medger dock, att tolkningen i flera punkter ej täcker hela 
händelseförloppet på tavlorna, i synnerhet beträffande tavlan 
med tillfångatagandet av kvinnan (fig. 2) , där han framkastar 
den tanken, att bestämd historisk händelse framställes. Vidare 
framhäver Wcstlund möjligheten att icke alla tavlorna finnas 
i behåll. Utom den ikonografiska sidan har samme författare 

• P . O . Wesllund, Gripsholm under Vasatiden, Lund 1948, s. 148 f.; j fr 
även .V. Strömbom, Några notiser om det dekorativa måleriet i Hälsingland 
under 1500-talet. Hälsingcrunor 1956. 
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Fig. 2. Akvarellkopia från omkr. 1770 i Kungl. Biblioteket. Vänstra hälften. 
— Aquiirdlkopie um 1770 in der Kgl. Bibliothek, Stockholm. 

även analyserat slilhisloriska frågor och gjort etl fruktbart för
sök att placera in tavlorna i Gripsholms historiska miljö. 

Den östman Westlundska tolkningen har säkerligen fört pro
blemet på rätt spär. Den manliga huvudpersonen på tavlorna 
bär ju tydligt (iusav Vasas drag, närmast då frän Uppsalaporl-
rättet av 1542 och ett helfigursporträtt på Gripsholm, en sen 
kopia av cn 1500-lalsmålning. Alt kvinnan är en personifikation, 
att tavlorna dels återge vissa politiska händelser under Gustav-
Vasas tid och dels måste tolkas som en allegorisk berättelse, torde 
också utan tvekan böra accepteras. Del följande sir etl försök 
att omgruppera tavlorna samt till en ny tolkning med utgångs
punkt från en bestämd allegorisk-moralisersmde berättelse och 
några konkreta händelser under Gustav Vasas tid. 

Vad tavlornas inbördes följd beträffar, sä bjuda de Ivå lång-
lavlorna med dubbelscener (fig. 2—5) en god möjlighet att få 
fram berättelsens kärna. Dessa tavlor visa tydligt, sitt berättelsen 
försiggår enligt gängse traditioner från vänster till höger: på 
första bildens vänstra hälft gripes en kvinna i åsynen av den 
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Fig. 3. Högni hälften un tavlan fig. 2. — Rechte Hälfte von Abb. 2. 

manliga huvudpersonen, som tar energiska steg at höger, liksom 
även några män, som .anlända från vänster (lig. 2). På den 
högra hälften (lig. 3) förhörs kvinnan i närvaro av samma per
soner som förekomma redan på borggården. Nästa långbilds 
vänstra hälft (lig. 4) framställer domen över kvinnan; på högra 
hälften en scen som lär sin förklaring i samband med hela 
historiens tolkning. 

Dessa svitens mest dramatiska händelser göra det icke blott 
möjligt all tolka bildernas ikonografi, utan bidraga även till en 
lösning av frågan om de övriga tavlornas gruppering. Försöker 
man ordna en grupp av de förefintliga tavlorna och accepterar 
man Westlunds övertygande bevisföring, all tavlorna ha hängt i 
Gripsholms stora sal (fig. 9), så psissa de två beskrivna dubbel
scenerna in i sulons ena långsida. Med del s. k. mindre alterna
tivet av Westlunds mall ' som utgångspunkt bör man välja salens 
västra långvägg. Även tavlornas komposition talar för en sådan 
gruppering: de lv;i korta scenerna i mitten, flankerade av lång-

" Westlund, a. a., s. 173. 
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Fig. i . Akvarellkopia av J. Wendelius 1772 i Kungl. Biblioteket. Vänstra hälf
t en .— Aquardlkopie von J. Wendelius 1722 in der Kgl. Bibliothek, Stockholm. 

scenerna. För den tredje långbildens (fig. 7—8) placering finns 
enligt denna kombination endast en möjlighet — östra väggens 
norra del. Så återstå de två korta tavlorna (fig. 1, 6) , båda två
delade genom pilastrar. Scenernas komposition och den perspek
tiviska utgångspunkten visa, att tavlorna icke kunna ha bildat 
en grupp såsom de ovan beskrivna långbilderna, utan måste ha 
varit placerade var för sig, närmast på rummets kortväggar. Med 
denna kombination som utgångspunkt fattas en tavla — som 
borde haft sin plats på östra långväggens södra del. 

Det framlagda grupperingsförsökct bekräftas främst av den 
berättelse som konstnären haft som underlag vid tavlornas kom
position. Hela sviten har nämligen tydliga beröringspunkter med 
det antika dramat om Vcrginia, känt genom Titus Livius' 
Romerska historia.' Emellertid har man i Gripsholm icke ämnat 
att skildra romarinnan Verginias olyckliga liv, utan syftet var 
ett helt annat, såsom nedan skall visas. Men trots vissa för-

' Titt I.iuij dess aller redtsprechsten vnnd hochberiimptsten gcschidit-
schreibcrs Hömische Historien . . . . Mainz (,I. Schöffer) 1533, s. XLVI f. 
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Fig. 5. Högra hälften au tavlan fig. '/. — Rechte Hälfte von Abb. i . 

ändringar av scenerna känner man igen det ursprungliga his
torieförloppet, som är följande: Fig. 1. Decemviren Appius Clau-
dius friar förgäves till Verginia, medan hennes fader, den ple-
bejiske ccnturionen Lucius Vcrginius är i fält. - Fig. 2. Verginia 
gripes på befallning av Appius Claudius för att med hjälp av etl 
falskt vittne (Msircus Claudius, mannen med polisongerna) för
klaras som Appius' slavinna. Som Verginias försvarare uppträda 
hennes unge trolovade Icilius samt morbrodern Numitorius (med 
vit mantel) . — Fig. 3. Förhör i rådstugan, där Appius Claudius 
sitter som domare och Icilius, Numitorius o. a. försöka försvara 
Verginia. Stämningen är spänd, Marcus samtalar viskande med 
Appius Claudius; man beslutar till sist att den slutliga domen 
skall fällas först nästa dag, ty man hoppas sitt Verginias fader 
icke skall komma hem under tiden. — Fig. 4. Domstolen, dit 
Appius Claudius bl. a. har samlat sina beväpnade män, för atl 
genomdriv;! den olagliga domen. Men även Verginias fader bar 
anlänt med simi vänner. Efter långa och dramatiska förhand
lingar förklarar Appius Claudius Verginia tillhörig hans falsksi 
vittne Marcus Claudius. När Marcus griper efter henne, beslutar 
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den förtvivlade fadern (Lucius Verginius) all döda sin dotter 
för att rädda henne från att vanäras av Appius Claudius. Scenen 
är även framställd på ell träsnitt i Livlus' Mainzupplaga 1533 
och överensstämmer nära nog med motsvarande scen på Grips-
holmstavlan (fig. 10—11); den viktigaste skillnaden är att kvinnan 
[iä den sistnämnda tavlan ej blev ihjälslucken. — Fig. 5. Decem-
virerna tvingas av Lucius Verginius som samlat sina anhängare 
vid Avenlinska kullen i Rom atl läggsi ned sitt ämbete. Fig. 6. 
Domen över Appius Claudius och hans gripande. - - Fig. 7—8. 
Romarnas uppmarsch mot aequer, volsker och sabiner. — Vidare 
skildrar Livius kampen med dessa stammar och den romerska 
härens ärorika seger, således den scen som befann sig inom södra 
delen av slorsi salens östra vägg och ej fanns kvar då tavlorna 
kopierades. 

Denna originalberättelse har blivit ändrad icke endast i fråga 
om förlagorna utan även vad innehållet beträffar. Man har hell 
vänt på huvudpersonernas moraliska egenskaper: den grymme 
Appius Claudius har blivit en gammal hedersman, kvinnan en 
otrogen hustru. Den vackra damen tvingas mot sin vilja alt ingå 
äktenskap med sin stränge brudgum och därmed inledes ell 
familjedrama, vilket ganska tydligt framgår av bilderna. Hennes 
brott upptäckes, följt av gripande, förhör och dom. Till sist 
gripes även hennes älskare (fig. 5) som enligt tidens lag endasl 
liar atl vänta etl straff - - halshuggning. Vidare följer en konfe
rens mellan två partier ocli så uppmarsch mot en fiende. Vi kom
mer sålunda fram till en berättelse om en otrogen kvinna', ett re
dan under senmedeltiden omtyckt motiv, som i synnerhet under 
reformationstiden fick stor spridning i poesi, prosa, på teatersce
ner och i bildande konst. I de flesta av dessa berättelser är han cn 
gammal hedersman, hon ung, vacker och otrogen. »Sju vise 
mästare» iir en ramberättelse om en sådan kvinna, och dylika 
historier spred sig i hundratals varianter i Västerlandet. Del torde 
sålunda ha varit en tämligen Hilt sak att i Verginisi-dramal kasta 
om svart till vitt och pä della sätt få fram en berättelse som 
skulle passa som allegori för vissa politiska händelser under 

1 Hj. f.rohns. Den trolösa hustrun i Iva medeltida sagosamlingar, Helsing
fors 1917; K. Schmidt, Die Frau in der deut iehea Literatur des l(i. Jahr 
hunderts , Strassburg 1917, s. 04 f. 
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Fig, li. Akvarellkopia frun omkr. 1710 i Kungl. Biblioteket. Aquarellkopie 
um Ii il) in der Kgl, Bibliothek, Stockholm. 

Gustav Vasas lid. Framställningen är neutral del finns inga 
emblem, inga attribut endast Gustav Vasas och säkerligen 
även en del andras porträttlikhet skulle för de fåtaliga bildade 
åskådarna visa vad man egentligen menade med tavlorna. 

Vad menade man dä, vilka konkreta politiska händelser äro 
framställda? Svaret på denna fråga blir tämligen lält, om man 
låter kvinnan personifiera den katolska kyrkan. Den vackra 
damen skulle således vara en sen efterföljare av Ecclesia, en 
ganska normal företeelse, om man tänker på reformationstidens 
böjelse alt tillgripa det gamla bildspråket. Motsvarigheter finnas 
även i reformatorernas stridskrifter, där man ofta hånade den 
romerska kurian för dess kvinnokult och kallade Clemens VII 
för »Liebes Jungferlin Päpstlin».' Under de kritiska ar då Gustav 
Vasa begynte sitt befrielsekrig, var biskopen Hans Brask kurians 
främste representant i Sverige, enligt Hjalmar Holmquist* påve-

• //. Grisar A Fr. Heege, Luthers Kampfbllder IV, Freiburg i. Iir. 1923, s. 75. 
7 Hj. Holmquist. Reformationstidevarvet 1531 Hill. Svenska kyrkans 

historia 3, Sthlm 1933, s. 90. 
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Pig, 7. Akvarellkopia av ,1. Wendelius 1722 i Kungl. Biblioteket. Vänstra 
hälften. Aqiiurdlkopie non J. Wendelius 1722 in der Kgl. Bibliothek, 

Stockholm. 

dömets »drottning». Under året 1521 kom en överenskommelse 
lill stånd mellan Gustav Vasa och Hans Brask i Västerås, där 
den senare avfordrade Gustav Vasa löftet att försvara alla den 
heliga kyrkans privilegier, personer och ägodelar. Med denna 
Gustav Vasas trohetsförbindelse till katolska kyrkan började 
nyare tidens kyrkohistoria i Sverige, då möttes de två män, 
kring vilka Sveriges och svenska kyrkans historia under de när
maste åren i så hög grad skulle komma att vända sig. Denna 
ksitolska kyrkans motvilliga trolovning med Gustav Vasa fram
ställes på första bilden i Gripsholmsviten (fig. 1). Året 1521 var 
även ur flera andra synpunkter händelserikt — strax efter Väs-
leråsmötet valdes Gustav Vasa till Sveriges riksföreståndare, 
hans sak hade blivit hela rikets angelägenhet. Ännu återstod det 
att erövra det belägrade Stockholm. Detta visas på bildens högra 
hälft, en typisk skildring av en långvarig belägring. 

Nästa tavla (fig. 2) för oss till året 1526. Även detta var ett 
viktigt år i kampen mellan statsmakten och kyrkan. Man har 
här valt cn händelse, som särskilt tydligt illustrerar denna makt-
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Pig, 8, Högra hälften av lindan fig. Rechte Hälfte non Abb. 7. 

kamp: herredagen eller det s. k. rådsmötet i Stockholm på hösten 
1526. Året innan hade Hans B rask utfärdat ett energiskt manifest 
mot det lutherska kätteriet, det mest detaljerade fördömande 
av lutherdomen som såg dagen i Sverige under reformations-
liden. Nu ingrep Gustav Vasa för första gången hårt i kyrkans 
intressesfär. Ecclesia hade varit otrogen, hon togs därför till 
fånga. Vilka äro då de tre beslutsamma herrar som verkställa 
konungens befallning? Är icke mannen i vit mantel och Witten-
bcrgsbiirett stadssckreteraren Olaus Petri, vars Nya Testamente 
och »Een nyttigh wnderwijsning» utkom samma år? Vad 
mannen med polisongerna beträffar så tänker man närmast på 
Gustaf Olofsson Stenbock, konungens trogne medhjälpare och 
sedermera hans svärfader. Intet ungdomsporträtt av honom finns, 
däremot ett från hans äldre dagar, med vitt skägg och flint
skallig hjässa. Vissa drag på detta porträtt (Gripsholm, nr 1430) 
påminna om mannen med polisongerna, i synnerhet den karak
teristiska näsan. Dock kan tänkas, att porträttlikheten i scenen 
med tillfångatagandet endast är allmän och att konstnären varit 

6.'1 



A R M I N T U U L S E 

påverkad av förlagorna. Vem den unge mannen bakom Ecclesia 
kan vara, är svårt att sägsi men det ligger närmast lill hands 
atl betrakta honom som en representant för Stockholms unga, 
svenska borgerskap. 

Återstå de herrar som med beslutsamma steg komma fram från 
vänster. Atl de äro främlingar, ser man dels på deras kläder, 
dels pä den ene mannens polska anletsdrag. Detta för tankarna 
lill en delegation från Preussen, som anlände lill Stockholm 
under dessa augustidagar 1526. En handelstraktat tillkom, men 
man diskuterade även kyrkliga frågor. Preussen hade blivit ett 
föregångsland inom reformationsverket, och därifrån fick Gustav 
Vsisa impulser av uppmuntrande art för sin reformationspolitik. 
En senare följd av mötet blev alt från Preussen evangeliska 
skrifter översändes, särskilt .lohann von Schwarzenbergs arbeten. 

Tavlans högra hälft (lig. Il) visar ännu en gång, hur denna 
herredag blev så all sägsi upptakten lill den reformatoriska fram
stöt, vilken inom mindre än ett år skulle leda till ett avgörande. 
1 Stockholm hölls även rättegång mot Mäster Knut: inför rikels 
och Stockholms råd rannsakades Knut på rådstugan, trots att 
han var klerk. Han befanns skyldig lill upprorsförsök och döm
des till döden. 

Så fortskrida händelserna i rask följd på nästa dubbelbild. På 
vänstra hälften kuvas Ecclesia -— den otrogna kvinnan - - slut
giltigt (fig. 4) . Della skedde på Västerås' riksdag 1527, året efler 
Stockholmsmötet. Situationen var nu ännu mera tillspetsad än i 
Stockholm, och förhandlingarna voro som bekant mycket dra
matiska. Man kommer här atl länka på olika moment i Västerås. 
Den bortre scenen påminner om Gustav Vasas strafftal man 
känner faktiskt, hur him uttalar de berömda orden, kända genom 
Peder Svarts utmätning: »I vele nu sätta mig över huvudet båda 
munkar och präster och allehanda påvens kreatur, ändock vi 
have föga beställa med hans höga biskopar eller andra . . .» 
Sedan underkuvas kyrkan pä fjärde dagen, motståndet var bru
tet. Adeln lockas till medverkan genom frestande antydningar 
om att ståndet i återvinningsprocessen icke skall bli lottlösl. Det 
är säkerligen tvä adelsmän, som tvinga kvinnan pä knä. Den 
ene — med polisongerna — känner vi redan, och honom kalla vi 
för Gustaf Olofsson Slenbock. Den andra mannen (Lucius Ver-
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Fig. 9. Stora våningen i Guslun Fota t Gripsholm. Rekonstruerad plan efter 
Westlund, 1: Stora salen. Grosses Ilauplgeschoss in Gnsliif Vasas Schloss 
Gripsholm, rekons lmier le r Grundriss niieb Wesllnnd. t : Der Grosse Sunl. 

ginius) har tegelröd mantel och bär värja — en viktig detalj, 
eftersom de övriga huvudfigurerna äro obeväpnade. Händelseför
loppet i fortsättningen tillåter oss all kalla den tegelröde fiir Lars 
Siggesson Sparre, Gustav Vasas riksmarsk och hela tiden kungen 
behjälplig som en sorts exekutor när det gällde viktigare riks
ärenden. Del skulle här gå fiir långt att komma med försök att 
identifiera de andra männen i förgrunden. Även bland dem äro 
säkerligen flera kända personer avporträtterade. 

Bildens högra hälft (fig. 5) torde visa rustningarna efter refor
mationsriksdagen, fiir alt underkuva upprorsförsök ute i bindel, 
där den gamla tron ännu spelade cn slor roll. I februari 1528 blev 
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det en allvarlig uppgörelse i Stora Tuna. Den hjälplöst gestiku
lerande ynglingen i mitten skulle i så fall kunna vara vilken som 
helst av dem som avrättades, men mycket talar för, att Gustav 
Vasa här tänkte på en särskild person, hans huvudfiende i Dala-
upproret - den mystiske Dsiljunkern. Men Daljunkern undkom 
lill Norge och avrättades icke i Stora Tuna. När han senare siikte 
skydd i Bostock, tvang (luslav Vasa med repressalier staden all 
avrätta honom. Bilden tycks sålunda vara en egendomlig och 
fiir reformationstiden icke ovanlig sammanställning av händelser 
från olika platser och olika tider. Måhända tänkte konungen 
även på andra räfster i Dalarna, närmast då under året 1533 — 
all hans vrede samlades i denna bild, som skulle visa uppgörel
sen med hans gamla bundsförvanter. 

Vi kommer så till den bild som bar suttit på stora salens andra 
kortvägg, bilden som hittills tolkals som svitens första scen, och 
som skulle framställa (iustav Vasa inför Kristian II (fig. 6). 
Tolkningen överensstämmer med innehållet i Verginiadramal, 
även där framställdes ju på denna plats dom och bortförande. 
Den i mitten sittande mannen med brett helskägg och barett 
påminner i själva verket om Kristian II, främst om hans av 
Lucas Cranach d. ä. målade porträtt. Men anletsdragen på Cra-
uaehs porträtt voro ofta påverkade av det ansikte som målaren 
oftast hade återgivit - - kurfursten Fredriks." I ännu högre grad 
gäller detta Cranachs verkstad, där man arbetade efter fasta 

schabloner. Man torde sålunda ha fria händer lill en annan iden-
Bj 

tifienng av huvudpersonen på den beskrivna tavlan. Är den bred
skäggige mannen icke Kristian III? Hans utseende på det kända 
sticket från 1535 av Jakob Binck skulle under en cranachids 
pensel mycket väl hsi fäll en liknande typ som på Gripsholms-
bilden. All svitens konstnär på elt eller sinnat sätt hall kontakt 
med Cranachs krets, är ju tydligt och bar även betonats av alla 
forskare som haft att göra med delta problem. Med hjälp av 
detta tolkningsförsök kunde scenen på fig. 6 dateras till år 1541, 
då Gustav Vasa ocli Kristian III sammanträffade i Brömsebro. 
Delin de nordiska reformalionskonungarnas möte fick en stor 
betydelse fiir den nya lärans tryggande och för de politiska hän
delserna i Sverige efter den kritiska tiden under 1690-talets 

" C Gluser. I.ukas Cranach, Leipzig 1931, s. SM. 
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Pig. 10. Detalj au tavlan fig, '/. 
F.inzdheit uon Abb. 'i. 

Fig. 11, Träsnitt ur Liuius ' Mainz-
upplaga 1533. - Holzsehnilt aus 

der Matnzer hiotusausga.be 1533. 

slutskede. Gustav Vasa sökte åter kontakt med protestantiska 
furstar i andra länder. Även ur flera andra synpunkter var 1541 
liksom 1526 etl märkesår: Bibeln på svenska utkom, även Mässan 
på svcnsksi m. m. Olaus Petri och Laurentius Andresa blevo be
nådade. Det som beslöts i Hrömsebro var emellertid mer av poli
tisk än kyrklig natur. (Iustav Vasa behövde hjälp i sin makt
kamp, och denna fråga liksom mycket annat diskuterades enligt 
samtida beskrivningar myckel livligt, vilket även framgår av 
tavlan, I (Iustav Vasas sällskap se vi hans trogna riksmark Lars 
Siggesson Sparre, med samma utstyrsel som på tidigare tavlor. 
Det viktigaste ur de inbördes stridernas synpunkt var, sitt 
Kristian III lovade militär hjälp åt Gustav Vasa, ett löfte som 
sedan ä\cn infriades. På bildens högra sida ser man också, hur 
konungen efler välförrättsit värv lämnar mötesplatsen i sällskap 
med Ivå legoknektsofficerare. Tillfångatagandet pä originalför-
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Fig. 12. Ddalj av Drabantsalen» tak, 
Gripsholm. Einzelheil von der 
Decke des Triihunlensaals, Schloss 

Gripsholm. 

Pig, 13. Träsnitt nr Voglherrs 
Kunslhinhlein 1538. Holz-
schniti aus Voglherrs Knnst-

buehlein tSS8. 

lagan är sålunda omtolkat, även delta en vanlig företeelse under 
1500-talet, dä man t.ex. ofta med samma träsnitt i en och samma 
bok illustrerade olika händelser. 

De hjälptrupper som utlovades i Brömsebro 1541 behövdes 
redan året därpå - i striden mot Nils Dacke, som ledde del 
störst;i och farligaste upproret under hela Gustav Vasas rege
ringstid. Fejden började som bekant 1542 och hade bland flera 
orsaker framkallats av kyrkokonfiskationerna. Den gamla kyr-
kans män understödde Dackes kamp, och denne älerinförde 
iiven efler stilleständel 1542 den katolska gudstjänsten i Små-
land. Del var sålunda ett religionskrig som pågick i Småland och 
del passar utmärkt in i serien. Vad skulle del vara annat än 
uppmarschen mot Dacke, som är avbildad pä den andra av 
Wendelius kopierade långbilden (fig. 7 8), svitens färgstarkaste 
och vackraste komposition? (iustav Vasa finns ej med, och delta 
överensstämmer även med historiska fakta. I spetsen av ryttar
skaran rider däremot en energisk herre med svart helskägg. Vem 
annan kan han vara än Per Brahe d. ii., konungens systerson, 
nyligen återkommen frän ullandel, som framgångsrikt ledde kri
get mot Dacke? I andra raden känner mim igen Lars Siggesson 
Sparre med hans karakteristiska skägg. Ynglingen bakom honom 
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I ig. I'i. Detalj av Drabantsalens Iak, 
Gripsholm. F.inzdheil von der 
Decke des Trabiinlensauls. Schloss 

Gripsholm. 

Fig. 15. Träsnitt nr Voglherrs 
Kunslbiichlein 1538. 
Schnitt nus Voglherrs 

biichlein 1538. 

Holz-
Kunst-

»vTv: 

kunde väl vara Svante Sture d. y., ty även han tillhörde de le
dande. Gustav Olofsson Stenbock (med polisongerna) synes icke, 
och iven delta stämmer med historisk:! fakta: han misslyckades 
vid det första försöket 1542 och spelade under näsla krigslag 
ej längre någon ledande roll. 1 bakgrunden synas ryttare och 
fotfolk, jämte tält med röda flaggor, liksom vid Stockholms be
lägring (fig. 1). Men vilken stad avsågs, då man lät konstnären 
kopiera Verginiasvitens stadsbild vid horisonten? Kanske Kalmar, 
men möjligen också Wien. Frän den sistnämnda släden, frän 
den kejserlig;! sidan väntade nämligen Dacke hjälp. Kyrkspirsm 
lill höger påminner även om Stefansdomen och kan ha dilmalals 
av konstnären efler de många träsnitt som utkommo efler Wiens 
belägring av turkarna är 1529. 

Såsom framgått av analysen ovan, har svitens sista tavla 
framställt en batalj. Det var sålunda den dramatiska kampen 
mellan (iustav Vasas och Nils Dackes trupper som avslutade 
serien. Tavlan fanns ej på Gripsholm då Wendelius och de andra 
utförde sina kopior under 1700-talet, och myckel talar fiir, atl 
den hade försvunnit mycket tidigare. Medan målningssviten i öv
rigt Mir svårbegriplig fiir en senlida åskådare, var en batalj alltid 
ett omtyckt motiv. Den kan redan på ett tidigt stadium ha flyttals 

6!» 



A II M I N T U U I. 8 E 

till något annat slott, eventuellt lill Stockholm eller Svartsjö (och 
brann upp 1697?). 

Men ej heller de övriga tavlorna torde ha sultil på sinsi ur
sprungliga platser, när Wendelius och hans efterträdare kopie
rade dem på Gripsholm. De räknades tydligen icke till slottels 
inventarier, utan betraktades snarare som antikviteter, och lill-
drogo sig såsom sådana främst Antikvitetsarkivets intresse. Med 
rätta har Westlund antagit, att sviten var målad på väv." Sådana 
målade bonader användes av renässanstidens furstar framför allt 
som tillfälliga dekorsitioner vid något högtidligt tillfälle. Exempel 
på detta finnas tillräckligt många frän olika sachsiska borgar'", 
där dock icke en enda bonad finns kvar av det forna rika be
ståndet. - Vilket tillfälle ksm länkas vsir lämpligast för Gustav 
Vasa sitt förevisa en allegorisk-symbolisk svit om hans seger 
över den katolska kyrkan och den därmed sammanhängande 
maktkampen? Säkerligen år 1544, då en ofta omtalad stor fest 
på Gripsholm iigde rum. Slottet var då nästan färdigt, segern 
över Nils Dacke och allt vad denne personifierat var konungens, 
på riksdagen i Västerås hade man nyligen infört arvriket och 
sanktionerat reformationen. Men ändå återstod mycket drag
kampen mellan den gamla och nya kyrkan fortsatte", i utlandet 
agiterade man mot (iustav Vasa. AMI detta krävde en propaganda 
i tidens stil, syftande lill all visa hur berättigat hans ingripande 
mot den gamla kyrkans rättigheter varit, på samma sätt som 
åtgärderna i sviten fiir att störta den otrogna Ecclesia. Svsiret 
frän katolskt håll lät ej vänta på sig länge — redan 1545 pro
testerar Gustav Vasa mot »smäligl måälvverck» som har gjorts 
av honom.12 Det var sålunda cn bildstrid i gammal stil, en bild
strid som i Sverige log sin början med den s. k. Blodbadstavlan 
1524, och som på kontinenten var mycket vanlig under samma 
period. Medan man i Tyskland på sådana bilder framhävde den 
leologiska striden, var reformationen fiir Gustav Vasa främst 

• Westlund, a. a., s. 171. 
'" Lucas Crauaeh der Ältere. Der Kiinsller und seine Zeil, Berlin 1953, 

s. 32 f. 
" Jfr Carl R. af Ugglas, »Den lilla Sloekholnisrehuseiis» lösning. Forn-

vämien 19;)7, s. I I t. 
12 Konung Gustaf den förstes registratur XVII, Sthlm 1896, s. (126. 
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eu maktstrid. Även denna fiir honom typiska tankegång illustre
ras tydligt siv tavlorna pä Gripsholm, som väl med full rätt ktinnsi 
kallas för Gustav Vasas reformationstavlor. När den stora festen 
1544 var över, hängde troligen tavlorna ej alltför länge kvar i 
stora salen, utan ersattes kanske redan till nästa festlighet av 
vanliga bonader. Bilderna magasinerades eller användes som de
koration i några andra rum, fils de ansägos föråldrade och fingo 
försvinna. 

Tavlornas konsthistoriska ställning är etl kapitel för sig och 
kommer att utförligt behandlas i ett annat sammanhang. Här 
skall endast några huvuddrag beröras. Bedan Westlund'3 har 
klargjort, all mästaren måste ha haft kontakt med Lucas Cranach 
d. ä:s konst. Dessutom spårar man en viss beröring med Italiens 
konstutveckling, såsom även Westlund påpekat. Man behöver 
emellertid ej leta efter direkta italienska kontakter, ulan bakom 
målarens kompositioner har tydligen legat en svit med Verginia-
dramat, målad av en cranachid med starka sydtyska förbindelser. 
Augsburgs bokillustrationer och träsnitt ha spelat cn stor roll, 
och denna stad är ju känd genom sina norditalienska kontakter. 
Till samma familj kunna även de ovan omtalade Livius-illustra-
tionerna räknas, delvis möjligen gjorda efter samma urupplaga 
som Gripsholmstavlorna. 

Frågan om Gripsholmsmålarens namn kan ännu icke besvaras 
med någon större grad av säkerhet. Men vare sig mästaren var 
Urban Målare" eller Anders Larsson Målare'', så tycks man ännu 
ha ett originalverk av honom kvar på Gripsholm, nämligen Dra-
bantsalens tak, som av Sten Karling välmotiverat tillskrivits 
samme målare som utförde den beskrivna bildsviten. Det finns 
mycket i ornamentiken och i huvudena på Drabantsalens tak, 
som bekräftar denna teori. Drabantsalens tak bär årtalet 1543, 
Dackefejdens år, den tid då slottet stod inför sin fullbordan och 
då man började med refonnalionslnvloina. Även Drabantsalens 
tak iir målat efler förlagor, vilket i fråga om ornamentiken redan 
har visals av Westlund. 1 ornamentiken har mästaren följt tidens 
populäraste förlagor - den westfaliska mästaren Aldegrevers 

'•' Westlund, a. a., s. IU. 
" G. Axel-Nilsson, Urban Målare. Samfundet S:t Eriks Ärshuk 1941, s. 91. 
• S. Karling, Anders Larsson Målare. Kornvännen 1941, s. 81 f. 
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stick. Men i fråga om huvudena har han som förlaga haft Hein
rich Vogtherr d. ä:s och d. y:s mönsterbok, första gången utgiven 
i Strassburg 1538."' Av huvudena på Drabantsalens tak äro sju 
kopierade efter denna Vogtherrs bok (fig. 12—15). Intressant 
nog gäller det endast huvuden med extravagant utseende —• män 
med exotiska anletsdrag och huvudbonader samt kvinnor i yppiga 
modedräkter. De övriga huvudena har mästaren tydligen målat 
efter andra förlagor och i synnerhet där står hans stil och typer 
nära reformationstavlornas människor. 

Kan även huvudena på Drabantsalens tak ha någon allegorisk 
betydelse? I viss mån kan denna fråga besvaras jåkande. De 
exotiska männen äro av ansiktsdragen och dräkterna att döma 
lurkar, såsom de ofta framställdes i samtida grafik, varifrån 
även de bådsi Vogtherr ined sina Augsburgska kontakter fingo 
inspiration. Turkfaran var jämte reformationen tidens mest brin
nande problem, och det gällde måhända att påminna härom i 
taket, fastän syftet främst var dekorativt. De mondäna kvinnorna 
stå mycket nära alla de världsliga damer och modedårar under 
reformationstidevarvet, mot vilka man i samtida litteratur och 
konst kämpade med lika stor passion som mot turkarna. Det var 
sålunda tidens odygdcr som här avmålades i samma syfte som 
då man stoppade in drolerier och djävulsfigurer bland akantus-
rankorna i senmedeltida kyrkomålningar. 

ZUSAMMEN F A S S U N G 

Armin Tuulse: Gustaf Vasas Reformationsbilder. 

Durch fiinf Aquarelle des 18. . lalirhunderts in der Königl. Bibliothek in 
Stockholm werden einige nunmehr verschwundene Bilder auf Schloss Grips
holm (Abb. 1—8) aus den 1540er Jahren wiedergegeben, die ursprung!ich 
gemalte Wandbehflnge waren, welche dort anfangs wahrscheinlieh ihren 
Pla t l in (iustaf Vasas Orossem Saal (Abb. 9) hal ten. Der Verfasser weist 
nach, dass dem Meister, welcher diese Bilder malte, eine Bildfolge iiber 
Verginia und Appius Claudius nach den Hömisehen Historien des Titus 

10 Ein fremhds vnd wunderbars Kunstbiiehlin allén Molern, Bildtschnit-
zern, Goldtschmiden, Steynmctzcn, Schreynern, Pla tnern, Waffen v ii Messcr-
sehmiden hochnutzlich zu gehrauehen . . ., Strassburg 1538. 

72 



(; U S T A V V A S A S II B V O 11 M A T I O N S T A V L O K 

Livius als Vorlage dienle. In der Liviusausgahe, die 1533 in Mainz herauskam, 
findet sich auch die Begebenheit i l lustricrt , wie Lucius Verginius seine 
Tochter Verginia tötct (Abb. 11), eine Szene, die direkt an eines der Bilder 
von Gripsholm (Abb. 10) erinnert . Hier hat man jedoch das Original in 
nianchem verändert und die moralisehen Eigeiisehaften der Hauptpersonen 
vertauscht, so dass Verginia in eine untreue Braut, der Mann mit dem 
Aussehen Gustaf Vasas in einen ehrbaren Bräutigam verwandelt wird. Es 
handelt sich also um eine Variante der im Spätmil telal ler und der Beforma-
tionszeit belieblen Geschichte von der untrcuen Gemahlin, die hier darge-
stellt wird, um sie als Allegorie der Beformatioiistätigkeit Gustaf Vasas in 
Schweden in den Jahren 1521—1543 zu verwenden. Die Frau personifizierf 
in diesem Zusammenhang die Ecclesia, die römiseh-katholische Kirche, die 
eine Vereinbarung mil Gustaf Vasa 1521 nicht einhielt (Abb. 1), auf dem 
Adelstag in Stockholm 1520 verhaftet (Abb. 2—3) und auf dem Beiehslag 
in Västerås 1527 (Abb. 4) auf die Knie gezwungeu wird. Die iibrigen Szenen 
steilen das (Jrtetl uber die aulri ihrigen Bauern in Dalarna (Abb. i ) , Gustaf 
Vasas Treffen mit Christian III. in Brömsebro 1541 (Abb. 6) und den Auf-
marscli gegen Nils Dacke in dem katholisehen Småland 1543 (Abb. 7—8) dar. 
Das Sehlussbild — eine Schlacht — fehlt. Der Meister, der diese Bilder schuf, 
hat dem Kreis um Lucas Cranach angchört und die Arbeit wurde 1544 ausge
fiihrt, dem Jah r in dem Schloss Gripsholm fertig dastand und die Beforma-
tion sanktionierl wurde. Die Malereien sind in Propagandaahsiclit entstanden. 
1543 matte derselbe Meister in Gripsholm eine Deekendekoration, wo er in 
der Omament ik Aldegrevers Sttche als Vorlage benutzt, während die tiir-
kischen Köpfe und mondäncii Krauenhiisten nach Voglherrs Kunstbiiehlein, 
das in seiner ersten Auflage in Strassburg 1538 ersehien (Abb. 12—15), 
genialt sind. 
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